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Misijon Župnije Cerklje na Gorenjskem

12.—21. november 2021

Župnija 
Cerklje na Gorenjskem
Trg Davorina Jenka 14
4207 Cerklje

Telefon
04 252 82 00
041 650 620

E-naslov
jernej.marenk@rkc.si

Spletna stran
https://zupnija-cerklje.si/

Duhovnik je 
zagotovo doma ob:
- PONEDELJKIH, 15:00-17:00;
- TORKIH, 9:00-11:00;
- ČETRTKIH, 9:00-11:00;
- DELAVNIKIH, takoj po  
   večerni sv. maši.

Ob cerkvenih in državnih 
praznikih ni uradnih ur.
V času šolskih počitnic 
so uradne ure takoj 
po večerni sv. maši.

Možnost za spoved:
- vsako soboto 
   med sv. mašo;
- po dogovoru.

Krsti
so tretjo nedeljo v mesecu 
ob 11:15 oz. po dogovoru.
Prijava 14 dni pred krstom.

Poroko
prijaviti vsaj mesec dni prej.
S seboj prinesite 
krstnosamski list 
in potrdilo o opravljenem 
tečaju za zakon. 
Če mladoporočenca 
pri obredu želita sodelovanje 
pevskega zbora, se s pevci 
dogovorita sama.

Molitev pred Najsvetejšim
je vsak četrtek 
pred sv. mašo.

Račun odprt
pri UniCredit Bank.
Št. računa:
SI56 2900 0005 21 23 486

Odgovarja
mag. Jernej Marenk, žpk.

Tiska
Salve d.o.o. Ljubljana.
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SEM KOMU ZNAMENJE BOŽJE BLIŽINE
Papež Frančišek je pred leti spisal dokument z naslovom Veselje evangelija. Z njim 

se obrača na vse krščene. Vabi nas k novemu obdobju oznanjevanja evangelija. Doku-
ment je sam označil kot »programski«, saj v njem nakazuje pot Cerkve v prihodnjih 
letih.

Spomni nas na številne ljudi z obrobja današnje družbe. Na vse izmučene in zapuš-
čene, ki čakajo na Cerkev, čakajo na nas. Vprašati se moramo, kako podeliti z odrinje-
nimi izkušnjo vere – Božjo ljubezen – srečanje z Jezusom? To je odgovornost naših 
skupnosti in naše pastorale, ugotavlja sveti oče.

Papež ocenjuje, da je zdaj ugoden čas, znotraj kate-
rega smo vsi poklicani delati za rast Božjega kraljestva. 
Številni živijo v velikem trpljenju in prosijo Cerkev, da bi 
bila znamenje Gospodove bližine, dobrote, solidarnosti 
in usmiljenja. To je naloga še posebej tistih, ki smo od-
govorni za pastoralo: v škofiji je to škof, v župniji župnik, 
katehisti in katehistinje, člani ŽPS-a, župnijska Karitas, 
člani ostalih skupin, ne nazadnje vsi krščeni …

Ob predstavitvi dokumenta je papež menil: »Pred to-
likšnimi pastoralnimi zahtevami, pred tolikšnimi proš-
njami moških in žensk, se lahko prestrašimo ter se v stra-
hu in obrambi zapremo vase. V tem se porodi skušnjava 
klerikalizma, ko začnemo prevajati vero v pravila in navodila, kakor so to v Jezusovem 
času počeli farizeji in učitelji postave. Ob takem delovanju bomo imeli vse jasno in 
urejeno, toda verno ljudstvo bo še naprej imelo lakoto in žejo po Bogu.«

Papež si nato izposodi podobo poljske bolnišnice. Zanj je Cerkev kot poljska bolni-
šnica. »Toliko ljudi je ranjenih … Od nas prosijo bližino, od nas prosijo to, kar so prosili 
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Jezusa: da smo jim blizu. Vendar pa z držo pismoukov, učiteljev postave in farizejev 
ne bomo mogli pričevati za bližino,« pravi papež in dodaja: »Včasih se zdi, da smo 
bolj obremenjeni s tem, da množimo dejavnosti, kot pa da bi bili pozorni na osebe 
in njihovo srečanje z Bogom. Pastorala, v kateri ni te pozornosti, sčasoma postane 
nerodovitna.«

»Ne pozabimo početi istega, kot je storil Jezus s svojimi učenci. Potem ko so ti odšli 
po vaseh oznanjat evangelij, so se vračali zadovoljni zaradi svojih uspehov. Jezus pa jih 
je povabil na samoten kraj, da bi bil z njimi v miru. Pastorala brez molitve in zrenja ne 
bo dosegla src ljudi. Ustavila se bo na površju in ne bo omogočila, da bi se seme Božje 
Besede lahko prijelo, začelo kliti, rasti in prinašati sadove,« uči papež Frančišek.

ROŽNI VENEC – MOLITEV TISOČERIH RODOV
Rožni venec je zelo stara molitev. Sedanjo obliko je rožni venec dobil v začetku 15. 

stoletja. Že pred 12. stoletjem je bilo v navadi, da so po samostanih bratje-laiki (nedu-
hovniki), ki niso znali latinskega jezika, molili 150 očenašev, kakor so samostanski patri 
pri molitvenem bogoslužju v latinskem jeziku molili 150 svetopisemskih psalmov. Za 
štetje očenašev so imeli na vrvico nabrane jagode ali kamenčke. 

Očenaš je v latinščini pater noster, zato marsikje še danes za rožni venec ali molek 
uporabljajo izraz »paternošter«. Polagoma se je pri irskih menihih uvedla navada, da 
so 150 očenašev razdelili na tri dele, ki so jih samostanski bratje molili trikrat na dan 
po 50.

Od 12. stoletja naprej se je uveljavila navada, da so 
v molitvi ponavljali »zdravamarijo«, in sicer trikrat po 
petdeset. Molitev zdravamarija je bila samo svetopi-
semsko besedilo: »Zdrava Marija, milosti polna, Gos-
pod je s teboj« (pozdrav angela Gabrijela ob oznan-
jenju), »Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen 
je sad tvojega telesa« (pozdrav Elizabete). Drugi del, 
svetamarijo, so začeli moliti po letu 1480. 

Kmalu so ustni molitvi začeli dodajati premišljevanje o 
Kristusovih in Marijinih »skrivnostih« (njunega doživlja-
nja odrešenjskih dogodkov od Jezusovega spočetja do 
Marijinega poveličanja). Molitvi 150 zdravamarij, ki so bile 
pozneje povezane z očenašem, so rekli Marijin psalterij, in 

sicer zato, ker je vseboval toliko zdravamarij kot je svetopisemskih psalmov. Kmalu je ta 
oblika pobožnosti dobila ime rosarium »venec rož«, rožni venec. Temu so dali dokončno 
obliko nemški kartuzijani na začetku 15. stoletja: 150 zdravamarij so razdelili na 15 desetk, 
pred vsako desetko dodali očenaš, vse pa je spremljalo premišljevanje o veselju, trpljenju 
in poveličanju našega Gospoda in njegove Matere.
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Ta oblika je ostala nespremenjena do konca 20. stoletja, ko je papež Janez Pavel II. 
dodal še četrti – svetli del. Posamezni del rožnega venca se dandanes konča z zaključ-
no molitvijo: »Jezus, odpusti nam grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v 
nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.«

Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:

OKTOBER NA DMC-ju
Pozdravljeni, 
tukaj je že OKTOBER in na DMC-u se bo začelo dogajati še več, kot se je do sedaj …
Začetek jeseni nas v naših krajih kar prijetno razvaja z lepim vremenom in prijetni-

mi temperaturami.
Vsi pa opažamo, da se dan krajša in večeri daljšajo. Še dobro, da imamo na DMC-ju 

LUČ . Poleg tega pa vam lahko tudi kaj ponudimo, da si krajšate ali napolnite čas. 
Pogledate vsebine in tisto, kar vas mika, vključite v svoj koledar, in pridete:

ANGLEŠČINA za odrasle, mlade
ZAČETNIKI začnejo v PONEDELJEK, 4. 10. 2021, ob 19.00. To je tudi stalni termin.
NADALJEVALNA, KONVERZACIJSKA skupina se še organizira in termin še ni dolo-

čen. Začetek bo kasneje.

ITALIJANŠČINA za odrasle, mlade
se začne v PONEDELJEK, 4. 10. 2021, ob 16.00 V ŽIVO. Skupaj se bodo dogovorili za 

način dela in točen termin.

RAČUNALNIŠTVO za odrasle, mlade (uporabljali bodo Office ali OpenOffi-
ce, Drive, spletne aplikacije, oblikovanje s Canvo …)

ZAČETNI TEČAJ se začne v TOREK, 5. 10. 2021, ob 20.00
NADALJEVALNI TEČAJ se začne v SREDO, 6. 10. 2021, ob 20.00
S seboj prinesite prenosni računalnik.

SLOVENŠČINA ZA TUJCE (odrasli, mladi) 
Skupina prijavljenih že poteka – naslednje srečanje bo v PONEDELJEK, 4. 10. 2021, 

ob 10.00.
Druga skupina bo imela prvo srečanje v TOREK, 5. 10. 2021, ob 10.00.
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NEMŠČINA za odrasle, mlade (v kombinaciji z angleščino – učitelj govori nem-
ško, angleško in nekaj besed slovensko – vi ga boste učili slovenščino, on pa vas nem-
ščino, pa boste vsi zadovoljni …): skupina začne delo v ČETRTEK, 7. 10. 2021, ob 19.00.

ŠPANŠČINA za odrasle, mlade
Skupina se še organizira in še nima določenega termina, začetek bo kasneje.

USTVARJALNE DELAVNICE za osnovnošolske otroke se začnejo v ČETR-
TEK, 7. 10. 2021. Potekale bodo od 16.00 do 18.00.

IGRALNE URICE za predšolske otroke IN DRUŽENJE ZA MAMICE 
NA PORODNIŠKEM DOPUSTU se začnejo v PETEK, 8. 10. 2021. Potekale bodo 
od 10.00 do 11.30.

SVETOVALNICA z dr. Janezom Sečnikom je že povsem utečena. Vhod je z 
zadnje strani, kjer je parkirišče za zaposlene. Tisti, ki se soočajo s stisko, se lahko prija-
vijo na e-naslov: dmc.svetovanje@gmail.com.  

NOVEMBRA SE PRI NAS ZAČNE TUDI ŠOLA ZA STARŠE. O tem več 
v naslednjem pismu, lahko pa si že ogledate »ponudbo« na naši spletni strani in se 
prijavite.

KARIERNO SVETOVANJE poteka po dogovoru, in sicer se lahko prijavite preko 
spletne povezave, ki je objavljena na naši spletni strani, seveda pa nam lahko tudi piše-
te na elektronski naslov ali nas pokličete.

UČNA POMOČ se izvaja med tednom od 13.00 do 17.00. Potrebna je predhodna 
prijava, dogovor s starši in resno delo. Kar nekaj pridnih prostovoljcev in učencev že 
marljivo dela.

DRUŽENJE ZA MLADE poteka ob SOBOTAH od 20.00 do 23.00.

V naših prostorih potekajo tudi VEROUČNA MLADINSKA/ŠTUDENT-
SKA SREČANJA, na katerih MLADI iščejo odgovore na vsa mogoča 
vprašanja, ki se jim porajajo, in osebnostno rastejo.

MLADINSKA SKUPINA – sobota ob 20.00. S srečanji so že začeli in se imajo prav 
»fletno«. Prijave niso potrebne.

ŠTUDENTSKA SKUPINA – nedelja ob 19.00. Prijave niso potrebne, je pa dobro 
prej poklicati, ker študentje včasih spremenijo termin srečanja .
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Za vas imamo tudi posebno vabilo na DOGODEK, ki se ga zares splača udeležiti:
V soboto, 9. 10. 2021, bomo izvedli prvi DAN DRUŽIN, ki bo potekal CEL DAN, 

od 9.00 do 18.30.

Na BREZPLAČNI IZOBRAŽEVALNO-DRUŽABNI dogodek vabimo celotne družine, 
posamezne starše z otroki in druge posameznike, ki bi želeli poslušati vsebine. Poskr-
bljeno bo tudi za BREZPLAČNO KOSILO in PRIGRIZKE. Program bo potekal za starše 
in otroke vzporedno. Za starše pripravljajo program strokovnjaki na področju staršev-
stva, dr. Andreja Poljanec, dr. Janez Sečnik in Polona Greif, za otroke pa bodo poskrbeli 
naši cerkljanski animatorji. Čez dan bo na voljo tudi psihosocialno svetovanje.

Prilagamo letak, ki ste ga zadnje dni verjetno že večkrat videli, sedaj pa se samo še 
prijavite (na naši spletni strani, pišite na elektronski naslov ali pokličite), si vzemite 
prosto soboto in jo preživite v odlični družbi.

Ker so odnosi in naše družine tisto, kar je v življenju daleč najpomembnejše, si 
je vredno vzeti čas.

Prepričani smo, da se bo za vsakega našlo kaj zanimivega. Iskreno DOBRODO-
ŠLI! Za več informacij spremljajte našo spletno stran in družabna omrežja.

Za konec pa še to: Pri izvedbi vseh vsebin nam pomagajo PROSTOVOLJCI.  
Pri nas je žetev velika, pa tudi pridnih delavcev je kar veliko. Kljub temu so vedno 

dobrodošle nove moči, mladi ali starejši posamezniki, ki bi bili pripravljeni pomagati in 
stopiti v vrste naših prostovoljcev. Če bi lahko podarili kakšno uro ali dve tedensko, va-
bljeni, da se nam pridružite, nam pišete na mc.cerklje@gmail.com, pokličete na telefon 
041 946 604 ali pa nas kar obiščete.

Vrata so zanesljivo odprta vsak popoldan od 12.00 do 17.00, ob petkih pa od 
12.00 do 15.00.

Lepo jesen s polnimi košarami takšnih in drugačnih plodov, vam želimo in upa-
mo, da se kje srečamo.
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KOTIČEK ZA VEROUKARJE
Smo v mesecu oktobru, ki ga v Cerkvi imenujemo tudi 

mesec rožnega venca. Poskusi se ta mesec vsak večer zahva-
liti za dan z molitvijo očenaša, desetih zdravamarij in s slavo 
Očetu. To pri rožnem vencu imenujemo »desetka«. Tako bo 
vsak aktivno vključen v krog številnih molivcev, ki v mesecu 
oktobru premišljujemo skrivnosti rožnega venca.

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
KAKO NAREDITI ROŽNI VENEC

Prav bi bilo, da si, četudi niste »strasten« 
molivec, izdelate svoj rožni venec. Morda že 
celo imate spletenega, pa se tega sploh še 
niste zavedali. Sama izdelava ni težka: potre-
bujete le vrvico, jagode in seveda križ. Čas 
izdelave je precej odvisen od posameznika 
in njegovega življenja.

Kot rečeno, potrebujete vrvico. Spletli jo 
boste iz vezi, s katerimi ste povezani s svojimi 
bližnjimi. In daljnimi, ki pa so tudi vaši bližnji. 

Vzemite najprej sorodstvene vezi. Te so najmočnejše. To, kar nas veže s starši, kar kot 
otroci prejmemo od njih in kar kasneje, če Bog da, kot starši posredujemo svojim ot-
rokom, je popkovnica, ki jo je slej ko prej treba prerezati.

Kar nas povezuje z brati in sestrami, strici in tetami, bratranci in sestričnami v vseh 
mogočih kolenih, se včasih zna razrasti v ograjo, ki je čreda ne zna, ne zmore in morda 
ne sme preplezati. Čeprav se vedno najde kakšna luknja. 

Nato dodajte prijateljske vezi. Za te ste se odločali sami: nekatere so šibke, druge 
močnejše; nekatere nujne, druge spet ne tako zelo; nekatere so pomembne, druge 
bolj mimobežne, nekatere dragocene, druge nepotrebne. In razen slednjih prav vse 
vpletite v svojo življenjsko vrvico ter močno zategnite.

Zgodi se, in hvala Bogu ne tako poredko, da se iz kake prijateljske vezi razvije poseb-
na vez. Nova vez. Življenjska vez. To vez pazljivo čuvajte in jo uporabite kot zadnjo. Ne 
za okras. Čeprav je res, da je prav ta vez še posebej barvita. Z njeno pomočjo boste na 
vrvico pritrjevali jagode.

Jagode so lahko lesene. Kamnite. Jeklene. Volnene. Plastične. Umetne. Steklene. 
Pristne. Lažne. Jasne. Dobro ohranjene. Obtolčene. Podarjene. Ukradene. Očiščene. 
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Umazane. Svete. In ne tako zelo … Odvisno pač, kako ste zastavili svoje življenje. In po 
katerih vetrovih obračate svoj plašč, kadar zapiha.

A ne glede na to, kakšne in katere jagode boste izbrali, vse se bodo prej ali slej pove-
zale. V veseli del. Pa žalostni. In častitljivi. Ter svetli.

Z vezjo popolnosti, ki je ljubezen, na svoj življenjski rožni venec pritrdite še križ. 
Kristusa. In zaupajte: ljubezen, ki nas povezuje z našim Očetom, je vez, ki se nikoli ne 
pretrga. In naj vam ne bo nerodno, ne bodite preponižni, predvsem pa ne preponosni, 
da svojega veselja, svojih žalosti, svojega ponosa, svoje vere ne bi prepletli – premolili 
z Marijo.

Prirejeno po Gregorju Čušinu

Naj te vsakdanja molitev bodri v drži zaupanja v Gospoda. Začni nov dan z mislijo: 
»Vse premorem v njem, ki mi daje moč.« In šepetaj si to, ko greš na delo, ko začenjaš 
težaven pogovor, ko obiščeš človeka, s katerim hočeš nekaj razčistiti. Ko te je česa 
strah, ko imaš občutek, da ti ta ali ona naloga jemlje veliko energije, tedaj imej pred 
očmi te besede. Občutil boš, da te te besede povezujejo z močjo Jezusa Kristusa. Nje-
gova moč je močnejša od moči tvoje lastne volje. Zanašati se le nase in na svoje moči 
je naporno. Če delaš iz zaupanja v Kristusovo moč, boš svoje naloge izpolnil lažje in z 
manj napora.

SPODBUDA ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
ZAKAJ JE BILO VREDNO PRENEHATI VPITI NA OTROKE

Nadvse cenim sporočilca, ki mi jih napi-
šejo otroci – pa naj gre za čačke na rume-
nem samolepilnem listku ali za umetelna 
pisemca na črtastem papirju. Pesmica, 
ki mi jo je napisala najstarejša hčerka ob 
zadnjem materinskem dnevu, pa se me je 
na poseben način dotaknila. Zaradi prvih 
vrstic pesmi so mi po licih spolzele solze.

Kar mi je pri mami pomembno, je to …
da je vedno tam zame, tudi kadar za-

idem v težave.
Ker, namreč, ni bilo vedno tako.
Sredi svojega prezaposlenega življenja sem privzela novo navado, ki je bila precej 

drugačna od mojega obnašanja pred tem. Začela sem vpiti. Nisem vpila pogosto, toda 
kadar sem, sem zašla v skrajnost – kot prenapolnjen balon, ki nenadoma poči in vse 
okrog sebe napolni s strahom.
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Nekje sem se pač morala sesuti. Zato sem se raje sesuvala doma, za zaprtimi vrati v 
družbi ljudi, ki mi pomenijo največ. In kaj sta moji hčeri, 3-letnica in 6-letnica, počeli 
takšnega, da se nisem zmogla več obvladovati? Ali je šlo za to, da je takrat, ko se nam 
je mudilo, na vsak način ena od njiju hotela steči proč, da vzame še tri dodatne ogrlice 
in svoja rožnata sončna očala? Je šlo za to, da si je katera od njiju poskusila pripraviti 
kosmiče, pa jih je po nesreči raztresla celo škatlo po pultu? Je šlo za to, da je ena od 
njiju razbila mojega najljubšega steklenega angelčka, čeprav sem ji rekla, naj se ga ne 
dotika? Je šlo za to, da druga ali drugič ni hotela zaspati ravno takrat, ko sem najbolj 
potrebovala mir in tišino? Je šlo za to, da sta se mali dve prepirali zaradi neumnih stva-
ri, kot so na primer, katera bo prej izstopila iz avta ali kdo je dobil večjo kepico slado-
leda? Da, šlo je za takšne stvari – običajne nezgode in tipične stvari, ki jih počnejo 
otroci, in to je privedlo do tega, da sem izgubljala nadzor nad seboj.

Tega mi ni lahko zapisati. Niti mi ni prijetno pripovedovati o tem obdobju svojega 
življenja. Kaj je nastalo iz mene, da sem morala kričati na dva dragocena majhna člo-
veka, ki sem ju imela raje od vsega na svetu?

Naj vam povem, kaj je nastalo iz mene? Stvari, ki so me obremenjevale, pretirana 
uporaba telefona, preveč obveznosti, dolgi spiski zadolžitev in stremljenje k popolnos-
ti, vse to me je požiralo. Vpitje na ljudi, ki jih imam rada, je bila neposredna posledica 
izgube nadzora, ki sem jo čutila v svojem življenju. Do nekega dne.

Moja starejša hči je od nekod privlekla pručko in segala proti nečemu v kuhinjski 
omari, ko je po nesreči stresla celo vrečo riža na tla. Ko so tisoči majhnih zrnc padali na 
tla kot dež, so se oči mojega otroka napolnile s solzami. In takrat sem uvidela – strah 
v njenih očeh, ko se je pripravljala na mamin izbruh jeze.

Boji se me, sem pomislila v največji bolečini. Moja 6-letnica se boji mojega odziva 
na svojo nedolžno napako. Z globokim obžalovanjem sem se zavedela, da nisem niti 
mama, ob kateri bi si želela, da moji otroci odraščajo, niti ne živim tako, kot bi si že-
lela preživeti preostanek življenja.

Nekaj tednov po tem se mi je zgodil zlom in preboj – trenutek bolečega zavedanja, 
zaradi katerega sem se podala na pot prostih rok, na pot osvobajanja od vsega, kar 
me je pretirano obremenjevalo, in na pot osredotočanja na to, kar je zares pomembno. 
To je bilo pred tremi leti – tri leta, odkar se postopno upočasnjujem in trudim osvo-
boditi od čezmernih (elektronskih) motenj v svojem življenju … Tri leta, kar se po-
časi poslavljam od nedosegljivih standardov popolnosti in družbenega pritiska, da 
»zmorem vse«. Ko sem se poslovila od svojih notranjih in zunanjih motenj, sta se v 
meni nakopičena jeza in stres počasi razblinila. Tako razbremenjena sem se lahko na 
otroške napake in nagajanje odzivala bolj mirno, sočutno in razumno.

Rekla sem, recimo: »Saj je samo čokoladni sirup. Pobriši ga in pult bo spet kot nov.« 
(Namesto da bi besno pihala in zavijala z očmi.)
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Ponudila sem se, držati smetišnico, ko je hčerka morala pomesti po tleh morje raz-
sutih žitnih obročkov. (Namesto da bi stala ob njej z očitajočim pogledom in očitno 
nejevoljo.)

Poskusila sem razmišljati skupaj s hčerko, kam je odložila svoja očala. (Namesto da 
bi jo očitajoče karala, kako je lahko tako neodgovorna.)

Sčasoma se je strah, ki je nekoč zrl iz oči mojih otrok, ko so bili v težavah, razblinil. 
Hvala Bogu, da sem jim postala zavetje v času težav – namesto da bi bila sovražnik, 
pred katerim morajo bežati in se skrivati.

Članek je del pričevanja ameriške specialne pedagoginje in mame dveh otrok, Ra-
chel Macy Stafford, ki v svojem spletnem dnevniku in v knjigi Hands Free Mama opisuje 
svojo preobrazbo. Celoten članek je bil objavljen na spletni strani: www.iskreni.net.

Prevod: Mica Škoberne.

JESEN ŽIVLJENJA
HVALEŽNOST

Hvaležnosti je med nami vedno manj. V času, 
ki ga zaznamujejo materialne dobrine, se zdi, da 
nam vse pripada. Ker je večina stvari lahko do-
segljivih, ne čutimo, da smo obdarjeni. Po drugi 
strani pa se v notranjosti čutimo prazne in neza-
dovoljne. Kot da nas je življenje opeharilo. Mate-
rialne dobrine ne morejo zapolniti hrepenenja po 
odnosu, sprejetosti. Kdor se ne čuti ljubljenega, ne 
čuti hvaležnosti. Pristen odnos, življenje in ljublje-
nost, vse to nam je podarjeno.

Pomembno je, da se na svoji življenjski poti ustavimo in ozremo nazaj. Videti mora-
mo celoto svoje življenjske poti. Ob gledanju celote se v nas prebudi hvaležnost tudi 
za boleče življenjske izkušnje. S svojo zaskrbljenostjo ne moremo podaljšati življenja.

»Hvaležnost je stanje duha, v katerem čutimo ljubezen in popolno svobodo,« je 
napisala Alenka Rebula. Hvaležnost v naše življenje prinaša občutek polnosti in darež-
ljivosti. Tedaj globoko v sebi vemo, da smo obdarjeni in bogati. Hvaležnost pa se lahko 
porodi tudi samo iz občutka dolžnosti.

»Nasprotje hvaležnosti je nehvaležnost. Samo dejanja hvaležnosti, ki so narejena v 
popolni svobodi, so prava hvaležnost, ki nas bogati. Ob dejanju hvaležnosti se spom-
nimo pravljice o ranjenem medvedu. Babica mu je iz šape odstranila trn. V zahvalo ji 
je medved napolnil zibelko s sladkimi hruškami.

Če je ta ljudska modrost celo medvedu pripisala hvaležnost in dobroto, jo lahko v 
sebi še posebej odkrijemo tudi ljudje!
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PREBRANO ZA BRALCE ŽUPNIJSKEGA PISMA
NE BODITE PRAVIČNI BREZ LJUBEZNI
Nisem enoceličar
in ne morem živeti brez drugih.
Potrebujem očeta in mater,
potrebujem brate in sestre,
potrebujem sošolce in prijatelje.
Nisem pršica
in ne morem živeti od prahu.
Potrebujem kruh in svobodo,
potrebujem obleko in bližino,
potrebujem stanovanje in veselje.
Nisem zvezda
in ne morem živeti brez pripadnosti.
Potrebujem domovino in vero,
potrebujem delo in zaupanje,
potrebujem izobrazbo in ljubezen.
Nisem angel
in ne morem živeti od dobrih želja.
Potrebujem spoštovanje, da se bom spoštoval,
potrebujem sprejetost, da se bom uresničeval,
potrebujem gorečnost, da izrinem povprečnost.
Zato ne čakajte na milijone,
dajte mi raje cent ali desetak;
ne kupujte mi robcev za solze,
raje preprečite mojo žalost;
ne podarjajte mi barv za lase,
raje mi ne delajte sivih las;
ne mečite kamnov vame,
raje mi iz njih naredite dom;
ne čakajte, da bi prišli na moj pogreb,
raje mi živemu podarite nasmeh;
ne posnemajte svetnikov,
raje sami postanite svetniki;
dajte mi Boga namesto dogem,
ljubše mi je občestvo kot institucija.
Ne bodite pravični brez ljubezni
In ne ljubite me brez pravičnosti.

Vir: p. Pavle Jakop, Naša družina
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»Odšli so …«
Ob smrti MARIJE PETRIČ so darovali za svete maše: sosedje Dragarjevi, Galjetovi, 

Predreževi, Janezovi.
Ob smrti VINKA ZALOKARJA so darovali za svete maše: hči Mateja z družino, 

3 maše, sin Franci z družino, 3 maše, sosedje, 4 maše, Jenkotovi, 5 maš, upokojenci s 
Pšate, 5 maš, družina Pavlič, Pšata, 2 maši, Korbarjevi in Pičmanovi, 2 maši, Anžetovi, 
2 maši, Marija Šmid, 2 maši, sestra Franca iz Žiganje vasi, Mira Teran, Marjan Podjed, 
nečakinja Tončka z družino iz Žiganje vasi, Ana Jenko, družina Petrič, Lahovče, družina 
Kepic, Zg. Brnik, bratranec Štefanov, Šmartno.

Ob smrti JANEZA KEPICA so darovali za cerkev na Zg. Brniku: Žitkovi iz Preva-
lja in domači. Ob smrti JANEZA KEPICA so darovali za svete maše: domači, 5 maš, 
Ambruževi, 4 maše, Tratnikovi in Osolnikovi, 4 maše, prijatelji, 3 maše, sosedje, 3 maše, 
Zofija Mazi, 3 maše, Nasta in Matjaž Črnič in Tomaž Danilovič, 3 maše, sestra Marinka, 
2 maši, Andrej in Majda Remic, 2 maši, dar krstnemu botru – Sršenovi, 2 maši, Kropiv-
nikovi, 2 maši, Zormanovi iz Vopovelj, 2 maši, nečak Stanko Ahlin, 2 maši, Masnkovi, 2 
maši, Marinka Pečar, 2 maši, družina Podjed, 2 maši, Peklnovi, 2 maši, vsi Podgorškovi, 
2 maši, Majda Čebašek in Lojze Begelj in Mirko in Tone, 2 maši, Ančka in Marko Stare, 
Marina Koželj, sestrična Nada Lampe, Marija Štupar, Olga Novak, Tamara Bravhar, Ta-
nja Stare Pušavec z družino, Španovi iz Dvorij, Anine sošolke, Zavrlovi iz Vodic, Jurčni-
kovi iz Rakitne, Španovi iz Vopovelj.

Ob smrti ANICE ŽURA so darovali za svete maše: Vavknovo naselje, 8 maš, An-
dreja in Marko Verbič, 2 maši, Jeričevi-Bolkovi-Štuparjevi-Narobetovi, Simona Kuralt, 
Helena in Jožef Močnik, Ema in Tone Verbič, Kralovi iz Grada, Lenčka Verbič, Cerklje.

Našim pokojnim naj Bog da večni mir  
in pokoj in večna Luč naj jim sveti.

MISEL ZA LEPŠI DAN
Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte v po-

nižnosti drug drugega za boljšega od sebe. (apostol Pavel)

Najčistejše veselje v starosti je, da se veselimo uspeha tistih, ki so zasedli naša mesta. 
(Paul Richaud)

Z zdravilnim mazilom vsakdanjega spraševanja vesti mazilimo svoje oči, da se nau-
čimo gledati stvari v pravi vrednosti, ki jo imajo za večnost. (Albin Škrinjar)
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V mladosti je človek ljubezni poln, v starosti pa je ljubezni potreben. (Jeremias 
Gotthelf)

Veliko se je treba učiti, če hočeš spoznati, kako malo veš. (Michel Montaigne)

Rože so kot lepe besede in pisava narave. S tem nam Bog dopoveduje, kako nas ima 
rad. (Johann Wolfgang Goethe)

Na sodni dan ne bomo odgovarjali na vprašanje, ali smo dovolj tarnali o hudobiji 
sveta, ampak ali smo storili, kar smo mogli, da bi bil svet boljši. (Miha Žužek)

Moli za otroke, moli z otroki! (bl. Anton Martin Slomšek)

Za sveto obhajilo ni dovolj odpreti usta, treba je odpreti srce. (sv. Avguštin)

ZA DOBRO VOLJO

»Točno vem, prav to drevo je bilo …«

MIŠICE – »Katere mišice bi se sprožile, če bi jaz začel boksati?« vpraša na izpitu 
profesor študenta medicine. – »Smejalne mišice!«

UNIVERZA – Gospa Zajčeva se pohvali sosedi: »Moj sin je sedaj na univerzi.« – »A 
tako?! Kaj pa študira?!« – »Ne študira, tam popravlja streho.«

CEPLJENJE – Vojak stoka, ko po cepljenju pride v četo. Kapetan ga vpraša: »Ali 
sploh veste, proti čemu ste bili cepljeni?« – »Ja, proti moji volji.«

BOLNA UČITELJICA – Luka je obiskal bolno učiteljico. Po obisku ga je pred hišo 
čakalo nekaj sošolcev, željnih informacij. »Nobenega upanja ni več,« reče Luka, »jutri 
pride spet v šolo.«

»Mi se počutimo odlično, moj mož pa ne 
prav dobro.«
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RAZTRESENOST – Profesorjeva žena toži prijateljici: »Moj mož je vedno bolj raz-
tresen. Včeraj je še dolgo po polnoči razmišljal, kaj je mislil delati, ko se je končno 
spomnil, da je hotel ta dan iti zgodaj spat!«

STRELA – Učiteljica vpraša Leona: »Kaj moramo narediti, če se nenadoma pojavi 
nevihta?« – »Takrat se moramo hitro uleči na tla,« reče Leon. – »Zakaj pa?« zanima 
učiteljico. – »Zato, da strela misli, da smo že mrtvi!«

UČITELJICA – Učiteljica napiše na tablo 2+2 in vpraša po razredu: »Koliko je to?« 
Jan prišepne Rudiju: »Še tega ne ve, pa so rekli, da nas bo veliko naučila!«

POTEPUHA – Potepuha pozvonita pri samostanskih vratih, ali lahko dobita kosilo. 
Sestra ju nezaupljivo vpraša: »Ali nič ne delata?« Eden od njiju odvrne: »Jaz sem brez-
poseln.« – »In vaš kolega?« – »Ta je moj namestnik!«

MILO – Kaj pa si tvoja žena želi za rojstni dan?« – »Zaželela si je kaj za vrat in roke!« 
– »In si ji kupil ogrlico ali zapestnico?« – »Kaj si pa misliš, kupil sem ji milo!«

SKLAD ZA VRAČILO POSOJILA
V župnijskem pismu se želimo zahvaliti vsakomur, ki je za vračilo dolga daroval 50 

evrov in več. 
IMENA DAROVALCEV: Janez Narobe, Janez in Ivanka Vreček, AA; AA.
V LETU 2021 SMO ZA VRAČILO POSOJILA ZBRALI 11.230 EVROV.

BOG, POVRNI VSEM DAROVALCEM.

OBVESTILA

MLADINSKA SREČANJA ZA SREDNJEŠOLCE
Mladinska srečanja za srednješolce bodo ob sobotah ob 20.00 (zimski čas ob 19.00). 

Ob različnih temah bodo mladi skupaj z g. kaplanom Martinom v pogovoru, molitvi, 
druženju … odkrivali neznane stvari in hkrati z osebnimi izkušnjami bogatili drug dru-
gega. Lepo vabljeni.

KATEHETSKO-PASTORALNA ŠOLA
Ali vas zanimajo teološke, biblične in katehetske vsebine? KATEHETSKO-PASTO-

RALNA ŠOLA vabi k vpisu. Spletna stran: http://kps.rkc.si/nadskofija-ljubljana/.
Dodatne informacije: s. Tatjana Car uršulinka, univ. dipl. teol., Ul. Josipine Turnograjske 

8, p. p. 1618, 1001 Ljubljana, telefon: 031/679 764, elektronski naslov: tatjana.car@rkc.si
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MOLITEV ROŽNEGA VENCA
V oktobru bodo birmanci vsak večer ob 19.00 vodili molitev rožnega venca. Nada-

ljevali bomo z obhajanjem svete maše.

VINCENCIJEV KOLEDAR
Zaradi ukrepov ob epidemiji nam člani Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze 

dobrote nov Vincencijev koledar predstavljajo preko pisane besede. Letošnji koledar 
nosi naslov »Sadovi narave«. Misel o tem, kaj vse nam daje narava, nas spodbuja, da 
smo nanjo pozorni in Bogu hvaležni skozi vse leto. Nastale so fotografije različnih sade-
žev, semen in drugih darov z željo, da tudi v nas prebudijo hvaležnost za Božje darove. 

Vabimo vas, da vzamete koledar in po svojih zmožnostih prispevate za delo društva. 
Priporočen prispevek je 10 evrov. 

Koledar vas čaka pri izhodu iz cerkve skupaj s priloženimi položnicami. Nakazilo s 
položnico na pošti je brez provizije. Člani Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze 
dobrote se nam iskreno zahvaljujejo za vsak dar.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA GOSPODARSKEGA SVETA
Srečanje ŽGS-a bo v ponedeljek, 4. oktobra, po sveti maši (19.45). Člane ŽGS-a pro-

simo, da se srečanja zagotovo udeležite.

SREČANJE ŽUPNIJSKE KARITAS
Srečanje Župnijske karitas Cerklje bo v četrtek, 7. oktobra, takoj po sveti maši v 

dvorani Jožefa Kvasa. Prostovoljce Karitasa prosimo, da se srečanja zagotovo udeležite.

PRAZNIK ROŽNOVENSKE MATERE BOŽJE
Bratje frančiškani z Brezij in Radio Ognjišče vabijo 7. oktobra v baziliko Marije Po-

magaj na Dan rožnega venca. Molitev rožnih vencev bo med 18.00 in 21.00, ob 19.00 
bo sveta maša. Predviden je neposredni radijski prenos.

SREČANJE KLJUČARJEV NAŠIH CERKVA
V ponedeljek, 11. oktobra, po sveti maši (19.45) ste ključarji naših cerkva vabljeni na 

redno letno srečanje.

SREČANJE ZA STARŠE BIRMANCEV
V sredo, 13. oktobra, ob 19.00 se starši, botri in birmanci generacije 2022 udeležite 

srečanja, ki ga bo vodila dr. Polona Vesel Mušič. Po predavanju boste starši prejeli ob-
vestila o poteku priprave na sveto birmo in terminu birmanske svečanosti.

PRIPRAVA NA KRST IN KRŠČEVANJE
Priprava na krst bo v petek, 15. oktobra, ob 17.30.
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BLAGOSLOV NA SPODNJEM BRNIKU
V nedeljo, 17. oktobra, ob 10.00, bo gospod nadškof msgr. Stanislav Zore na po-

družnici apostolov sv. Simona in Juda Tadeja daroval slovesno sveto mašo, pri kateri 
bo blagoslovil obnovljeni zvonik, strelovod in križev pot. Polovico stroškov je veli-
kodušno prispevala Občina Cerklje, ostalo polovico domačini Spodnjega Brnika in 
Vopovelj. Vsi župljani lepo vabljeni k srečanju s slovenskim nadpastirjem.

ŽEGNANJE PRI SV. LENARTU
Žegnanje pri sv. Lenartu, zavetniku naše lenarške podružnice, bomo obhajali v ne-

deljo, 17. oktobra.

SREČANJE ZA STARŠE OTROK TRETJEGA RAZREDA
Starši prvoobhajancev se bodo v času priprave na prvo sveto obhajilo srečali na 

prvem sestanku v ponedeljek, 18. oktobra, ob 19.50 v Dvorani Jožefa Kvasa (zaključili 
bomo okoli 21. ure). Predavanje bo pripravila uršulinka, s. Irena Mohorič. Predstaviti 
vam želimo tudi potek priprave na prvo sveto obhajilo.

MISIJONSKA NEDELJA
V nedeljo, 24. oktobra, bomo obhajali misijonsko nedeljo. Pri svetih mašah bomo 

odprli oči, ušesa, srce in dušo za misijone. Darovi, ki se bodo ta dan zbrali, so namenje-
ni našim misijonarjem po svetu.

ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE
Na žegnanjsko nedeljo, 31. oktobra, obhajata praznik žegnanja dve naši cerkvi: po-

družnica Spodnji Brnik in župnijska. Med mašo bo »ofer« za cerkev.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Novi člani ŽPS-a bodo župnijski skupnosti predstavljeni v nedeljo, 31. oktobra, ob 

10.00.

URADNE URE V ŽUPNIŠČU MED JESENSKIMI POČITNICAMI
V času jesenskih šolskih počitnic, od 25. do 29. 10., v župnišču ne bo uradnih ur.

DAROVANJE ZA VAŠE DUHOVNIKE
Po sklepu župnijske gospodarske komisije je na zahvalno nedeljo, 7. novembra, pri 

vseh mašah darovanje – »ofer« za vaše duhovnike. Vnaprej hvala in Bog plačaj za vašo 
dobroto.
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DAR ZA MOLITVE ZA POKOJNE
Ob prazniku vernih duš številni darujete dar za molitve za svoje drage pokojne. V 

novembru bomo prosili Boga z imeni za rajne, za katere želite, da jih imenoma vklju-
čimo v skupno molitev.

LITURGIČNI KOLEDAR
31. oktober: ob godu sv. Volbenka se bomo svetniku priporočili v soboto,  

30. oktobra, ob 18.00 v cerkvi sv. Miklavža v Dvorjah. Sveto mašo bomo darovali  
za pokojne iz Dvorij.

1. november: VSI SVETI
Na praznik vseh svetih, 1. novembra, bodo svete maše ob 7.30 in ob 10.00. Popol-

dne ob 14.00 se bomo zbrali v cerkvah pri bogoslužju in molitvi za drage rajne. Po 
končanem bogoslužju se v sprevodu pomaknemo na pokopališče. Ob 17.00 bomo 
molili rožni venec za vse rajne. Lepo vabljeni k skupni molitvi. Kdor ne more priti molit 
v cerkev, naj rožne vence za drage rajne moli doma. 

2. november: SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH
Na dan spomina vseh vernih rajnih, 2. novembra, bosta sveti maši ob 9.00 in 18.00.

7. november: ZAHVALNA NEDELJA 
Dobremu Bogu in župnijskim sodelavcem se bomo zahvalili za letošnjo letino in 

blagoslov pri vsem svojem delu.

SV. MAŠE ZA DRAGE POKOJNE
V mesecu oktobru bomo začeli obhajati maše za drage pokojne po soseskah. Svete 

maše bodo opravljene po naslednjem razporedu:
• Grad: torek, 12. oktober, ob 18.00
• Pšata: četrtek, 14. oktober, ob 18.00
• Šmartno: torek, 19. oktober, ob 18.00, za pokojne iz Šmartnega, Glinj in Poženika
• Zg. Brnik: četrtek, 21. oktober, ob 18.00
• Sv. Ambrož: sobota, 23. oktober, ob 8.00
• Češnjevek: torek, 26. oktober, ob 18.00
• Štefanja Gora: sobota, 30. oktober, ob 8.00
• Dvorje: sobota, 30. oktober, ob 18.00
• Zalog: torek, 2. november, ob 17.00, za pokojne iz Zaloga
• Cerklje: torek, 2. november, ob 18.00, za pokojne iz Cerkelj, Vašce in Pšenične 

Police
• Stiška vas: sobota, 6. november, ob 8.00
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MOLITEV V PRIPRAVI NA MISIJON

Dobri Oče, poklical si nas v življenje in nas po krstu
sprejel med svoje ljubljene otroke.
Pomagaj nam, da bi se znali veseliti življenja
in ceniti dar vere, upanja in ljubezni.

Blagoslavljaj naša prizadevanja
v pripravi na misijon v naši župniji,
ko želimo poglobiti osebno vero
in prijateljstvo z Jezusom Kristusom,
da bo On naša pot, resnica in življenje.
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Podpiraj nas, da se odpremo  
delovanju Svetega Duha,
ki naj v nas utrjuje upanje.
Naj v moči njegovih darov  
bogatimo medsebojne odnose,
da bo med nami več spoštovanja,
dobrohotnosti in solidarnosti.

Zavetnica naše župnije, Marija Vnebovzeta,
izprosi pri Bogu blagoslov za naše vasi,
naše družine in uspeh misijona. Amen.



zauPAM
VA  E

Misijon Župnije Cerklje na Gorenjskem

12.—21. november 2021

Župnija 
Cerklje na Gorenjskem
Trg Davorina Jenka 14
4207 Cerklje

Telefon
04 252 82 00
041 650 620

E-naslov
jernej.marenk@rkc.si

Spletna stran
https://zupnija-cerklje.si/

Duhovnik je 
zagotovo doma ob:
- PONEDELJKIH, 15:00-17:00;
- TORKIH, 9:00-11:00;
- ČETRTKIH, 9:00-11:00;
- DELAVNIKIH, takoj po  
   večerni sv. maši.

Ob cerkvenih in državnih 
praznikih ni uradnih ur.
V času šolskih počitnic 
so uradne ure takoj 
po večerni sv. maši.

Možnost za spoved:
- vsako soboto 
   med sv. mašo;
- po dogovoru.

Krsti
so tretjo nedeljo v mesecu 
ob 11:15 oz. po dogovoru.
Prijava 14 dni pred krstom.

Poroko
prijaviti vsaj mesec dni prej.
S seboj prinesite 
krstnosamski list 
in potrdilo o opravljenem 
tečaju za zakon. 
Če mladoporočenca 
pri obredu želita sodelovanje 
pevskega zbora, se s pevci 
dogovorita sama.

Molitev pred Najsvetejšim
je vsak četrtek 
pred sv. mašo.

Račun odprt
pri UniCredit Bank.
Št. računa:
SI56 2900 0005 21 23 486

Odgovarja
mag. Jernej Marenk, žpk.

Tiska
Salve d.o.o. Ljubljana.
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CERKLJE NA GORENJSKEM
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VA  E

CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 9. oktober:
Stara Cesta, 2. skupina
SOBOTA, 16. oktober:
Cerklje, 1. skupina
SOBOTA, 23. oktober:
Skupina Češnjevek
SOBOTA, 30. oktober:
Skupina Pšata – Sp. Brnik
SOBOTA, 6. november
Zg. Brnik, 1. skupina

BRALCI BERIL:
9. in 10. oktober:

SOBOTA: Marcel Kepic in Veronika Podjed
NEDELJA – 7.30: Janez Kepic in Miha Urbančič
NEDELJA – 10.00: Jan Udir in Tom Udir

16. in 17. oktober:
SOBOTA: Amadej Snedec in Slavi Snedec
NEDELJA – 7.30: Urška Janežič in Janja Petrič
NEDELJA – 10.00: Darja Bajs in Nika Šmajc

23. in 24. oktober:
SOBOTA: Mateja Šimnovec in Hana Šarlija
NEDELJA – 7.30: Janez Basej in Polona Basej
NEDELJA – 10.00: Jože Žagar in Ana Žagar

30. in 31. oktober:
SOBOTA: Urban Erzar Frantar in Urška Močnik
NEDELJA – 7.30: Aleš Čebulj in Primož Močnik
NEDELJA – 10.00: Majda Erzar in Viktor Erzar

6. in 7. november:
SOBOTA: Klarisa Kepic in Krištof Kepic
NEDELJA – 7.30: Mateja Šimnovec in Vid Urbančič
NEDELJA – 10.00: Maša Ferlan in Ajda Hudobivnik


