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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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Teden Karitas – 22. do 28. november
»SRCE, KI SPREJEMA«

Današnji hiter način in ritem življenja človeka silita, da 
je veliko več na poti kot doma. Tem bolj se nam postavlja 
vprašanje smisla hitenja in prizadevanja. Ko slišimo bese-
do dom, najprej pomislimo na varnost in toplino. Toplina 
doma je v pristnih in ljubečih odnosih, če smo jih deležni in 
si zanje prizadevamo.

V naši ŽK skušamo opozoriti na osnovno človekovo pot-
rebo po bližini. Treba se je ustaviti in si vzeti čas za sočlove-
ka, še zlasti, ko je v stiski.

Naše vodilo je, prisluhniti človeku, posvetiti mu vso po-
zornost, ga sprejeti tudi v vsej njegovi drugačnosti. Biti mo-
ramo odprti za pomoč, solidarnost, za prijazno besedo, pa 
tudi za nudenje materialne pomoči. Imeti moramo odprto 
srce, srce, ki sprejema.

Če darujemo ljubezen, bomo ljubezen tudi sprejeli, čeprav včasih ne od tistega, ki 
smo mu jo naklonili, ampak od katerega to najmanj pričakujemo. Če sejemo upanje, 
bomo v trenutkih svoje krize prav gotovo našli koga, ki nam bo pomagal. Kajti verjeti 
je treba, da to, kar storiš drugim, bodo drugi tebi storili.

Kakorkoli že, treba je dajati, ne da bi zahtevali povračilo. V nasprotnem primeru ni 
več dar, je samo zamenjava daril, je samo iskanje sprejetosti in udobja. Ljubezen pa ni 
nikoli iskanje udobja, ljubezen je vedno – čisto darovanje.

Albina in Anica

DECEMBER 2021
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PRIDI, MATI MARIJA!
»Vina nimajo.« (Jn 2, 3) Kje in zakaj je 

Jezusova mati izrekla ti dve besedi. Izrekla 
ju je v galilejski Kani v judovskem domu ob 
priložnosti velike svatbene slovesnosti v kro-
gu ženinove in nevestine družine in njihovih 
sorodnikov. Težko je razumeti, da se je ob tej 
priložnosti prirediteljem zgodila neljuba na-
paka. In vendar se je. Zmanjkalo je vina. Za-
gotovo izhoda za rešitev te zadrege nihče ni 
šel iskat k ženi z imenom Marija. Ona je bila 
torej tista, ki je opazila nastalo težavo, pris-
topila k Jezusu z znamenitima besedicama in 
čudežna rešitev ni izostala.

V odlomku iz Janezovega evangelija o do-
godku na omenjeni svatbi nikakor ne smemo 
mimo naslednjih bistvenih besed: »… in Jezu-
sova mati je bila tam. Na svatbo je bil pova-

bljen tudi Jezus in njegovi učenci.« (Jn 2, 1-2) Bili so torej povabljeni in sledil je odziv na 
povabilo.

Tudi v letošnjem adventnem času bo v naši cerkvi Jezusova mati v podobi kipa 
Fatimske Gospe pripravljena, da jo povabimo v svoj dom, v svojo družino. Opazila bo 
stiske, grehe in rane med nami in posredovala bo svojemu Sinu svoja opažanja, kot je 
to storila v galilejski Kani: ljubezni nimajo, miru v svojih srcih in dušah nimajo, veselja 
nimajo, spoštovanja nimajo, hvaležnosti nimajo, medsebojnega zaupanja, zvestobe in 
potrpežljivosti nimajo, svobode zaradi različnih zasvojenosti nimajo, vere v Boga in 
bližnjega nimajo, družinske sreče nimajo, uspeha pri učenju nimajo, ponižnosti nima-
jo, usmiljenja nimajo, zdravja nimajo, službe nimajo, dobrin za življenje nimajo …

Povejmo ji prav vse z vso svojo vero, z vsem svojim bitjem. In prav je, da še koga 
od sosedov, znancev, sorodnikov povabimo na večerno druženje z Jezusovo ma-
terjo in med seboj. Veliko moč ima zaupna molitev k Mariji v občestvu zbranih v 
Jezusovem imenu.

Čim bolj preprosto in iskreno naj poteka molitveno srečanje z Marijo. Izberimo za 
Marijino podobo poseben prostor v svojem domu. Prižgimo blagoslovljeno svečo, 
posedimo se in ostanimo nekaj časa v tišini. Povejmo ji vse: lahko naglas, če ne 
zmoremo, pa v tihoti srca. In ne naštevajmo le prošnje in težave. Naj bo naša duša 
odprta tudi za zahvale in za slavljenje. Z veseljem pristopimo k molitvi veselega dela 
rožnega venca in med desetkami zapojmo kakšno Marijino pesem. Ob koncu lahko 
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doživetja v tišini razdelimo med seboj. Z malim prigrizkom in ob pijači (agape) in dru-
ženju bo doživetje večera dopolnjeno.

In če sva v svojem domu ostala sama ali celo sam(-a)? Ali naj sploh pomislimo na 
adventni večer v družbi z Jezusovo materjo? Toliko bolj! Tudi najina in prav moja mati 
želi biti v tem večeru. V tem druženju z njo pa v duhu pridružimo tiste, ki bi jih želeli ob 
sebi, pa ne morejo ali ne želijo biti. Povejmo, da jih imamo radi. Pridružimo v molitvi 
tudi tiste nam drage, ki so že preseljeni v večnost in bodo ta večer na poseben način 
v naši bližini.

Jezusova mati nas ne more pustiti prazne. Nenehno nas spodbuja k življenju v lju-
bezni. In prav milost dotika Božje ljubezni v adventnem večeru lahko pomeni, da je 
povabilo Mariji obrodilo sad, ki bo pomagalo, da bo naše življenje v prihodnje odsev 
notranjega miru in medsebojne ljubezni.

Da je Marijino poslanstvo zaznati Božjo ljubezen in jo predvsem s svojim zgledom 
širiti med ljudi, nam sama potrjuje v enem od sporočil v Medžugorju: »Danes vas va-
bim, da bi v svojem življenju uresničevali ljubezen do Boga in do bližnjega. Brez 
ljubezni, dragi otroci, ne morete ničesar. Zato vas, dragi otroci, kličem, da uresni-
čujete medsebojno ljubezen. Le tako boste mogli ljubiti in sprejemati mene in 
vse …«

KDOR ŽELI ODNESTI MARIJIN KIP DOMOV, NAJ SE VPIŠE NA SEZNAM, KI 
BO NA VOLJO V CERKVI PRI TISKU. MARIJO VZAMETE PO VEČERNI MAŠI IN 
JO VRNETE NA NJENO MESTO NASLEDNJI DAN DO ZAČETKA VEČERNE MAŠE.

ŽUPNIJSKI MISIJON – ZAUPAM VATE
Zaradi zdravstvenih razmer smo misijon izvedli v prilagojeni obliki. Začeli smo ga, 

kot je bilo načrtovano, v petek, 12. novembra, z nadškofovo mašo. Nadškof msgr. Sta-
nislav Zore je v pridigi med drugim poudaril, da smo skupnost kristjanov, ki želimo z 

misijonskim dogajanjem poživiti svoj odnos 
z Bogom in tudi medsebojne odnose v dru-
žini, soseski, družbi …

V predvidenem terminu misijona je bila 
vsak večer sveta maša z misijonskim nago-
vorom, ki jo je vodil eden od misijonarjev. 
Svete maše smo prenašali preko YouTuba, 
kanala Župnije Cerklje. Še vedno si jih sku-
paj z molitvami, ki so jih vodile sestre misi-
jonarke, lahko ogledate na YouTube kanalu. 
Vse ostale dogodke smo prestavili na čas, ko 
bodo zdravstvene razmere za misijon bolj 
ugodne. 
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Kako bomo ohranjali misijonski ogenj do jeseni prihodnje leto, ko načrtujemo iz-
vedbo programa misijona?

Molitev za sinodalno Cerkev
Molitev je sestavil sv. Izidor Seviljski. Molitev bomo molili pri mašah po obhajilu. 

Molitev je objavljena tudi v Župnijskem pismu.
Misijonski tretji petki
Tretje petke v mesecu nas bodo med sveto mašo nagovorili misijonarji. Ob 17.30 bo 

kdo od članov Župnijske misijonske ekipe vodil molitev rožnega venca. Sledi sv. maša z 
misijonskim nagovorom misijonarja. Po sveti maši bo izmenično en mesec molitev, ki 
jo pripravi sestra misijonarka, en mesec pa srečanje v dvorani na temo sinode.

Pogovor in spoved
Priložnost za božično spoved bo v soboto, 18. 12. Spovedovala bosta misijonarja 

p. Marijan Kokalj, ki bo na voljo med 9.00 in 13.00. Ob 13.00 bo začel spovedovati br. 
Jožko Smukavec.

Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:

DMC – BLIŽA SE VESELI DECEMBER
Čeprav je na DMC-ju vedno veselo, pa je decembra, tako kot povsod, tudi pri nas 

še bolj fletno. December že sam po sebi prinaša toliko lepih stvari, da ne more biti 
drugače. Prihaja Miklavž, prižigamo luči, diši po kuhanem vinu, sladkem čaju, piškotih, 
v adventu pa pričakujemo Tistega, ki prihaja in nas ima rad ne glede na vse …

V novembru, od katerega se z veliko hitrostjo poslavljamo, smo in bomo kljub ome-
jitvam izpeljali načrtovana srečanja v okviru Šole za starše. Trije torki so že za nami, 
ko se nas je srečalo 10–15 staršev. Z družinskima terapevtkama, Andrejo Poljanec in 
Polono Greif smo se pogovarjali o čarobnosti otrokovih možganov, o samostojnosti, ki 
jo lahko in moramo razvijati pri svojih otrocih ter o najstnikih, ki v družino prinesejo 
novo dinamiko in priložnosti.

Zadnji torek v novembru (30. 11.) in prvega v decembru (7. 12.) bo z nami dr. An-
dreja Poljanec. Ostali sta še dve temi:
•	 Sodobne	pasti	tehnologije
•	 Razvoj	možganov	skozi	vse	življenje	(ali	nikoli	ni	prepozno)
Vabimo vas, da se nam pridružite. Skupaj smo od 18.00 do 20.15.
Mladi so se na vse svete zvečer zbrali na pokopališču in v naših prostorih, kjer so 

molili za vse rajne, ki se jih spomnijo, ki so bili del njihovih življenj, za vse svoje pred-
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nike, korenine, pa tudi za tiste, za katere nihče ne moli. Nas to navdaja z veseljem in 
upanjem, da bo tudi za nas še kdo molil. Bravo vsi, ki ste darovali svoj čas in trkali na 
nebeška vrata za tiste, ki to še potrebujejo.
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V ADVENTU pa BOG trka na vrata naših src, zato vam ponujamo možnost duhov-
ne priprave, da mu bomo lažje in bolj široko odprli naša srca:

Tedenske kateheze v adventu preko Zooma kot priprava na božič nam bodo raz-
ložile Božjo besedo prihajajoče nedelje, nam osvetlile posamezne vidike Jezusovega 
življenja in življenja Cerkve, da bi v njih prepoznali svoje življenje in da bi prepoznali 
Gospoda sredi svojega življenja. Prvi del je nagovor ob Božji podobi, drugi del pa vo-
dena molitev ob podobi. Pripravljata redovnici s. Marija in s. Irena.

Srečanja ob Božji besedi in svetih podobah potekajo po Zoomu ob sredah od 20.00 
do 21.00. Za povezavo nam pišite na: mc.cerklje@gmail.com.

Z mesecem novembrom je z DMC-ja odšla Andreja Urh, ki je bila zaposlena na 
projektu Akademija prostovoljstva. Kot učiteljica matematike je našla novo službo, 
in sicer v šoli. Akademija prostovoljstva je projekt, ki bo potekal še do konca januarja 
2022, zato boste na DMC-ju lahko srečali Veroniko Žižek, ki bo namesto Andreje z 
nami do konca januarja. Andreja pa še vedno ostaja z nami kot prostovoljka, učiteljica 
računalništva.

V zadnjem času imamo veliko prošenj za pomoč pri učenju, saj so se že pojavile 
prve ocene, ki marsikomu niso všeč. Otrokom poskušamo zagotoviti prostovoljce, se-
veda pa morajo »v roke pljuniti« (beri: se učiti) tudi sami.

Sicer pa vse dejavnosti tečejo skoraj normalno. Nosimo maske, razkužujemo in 
umivamo si roke, upoštevamo PCT, in zato smo hvala Bogu lahko (še) skupaj:
•	 ZA	OTROKE	 IN	MLADE:	učna	pomoč	po	dogovoru,	ustvarjalne	delavnice	(ČET	

16.00–18.00), igralne urice za otroke, ki ne obiskujejo vrtca (PET 10.00–11.30), štu-
dentska veroučna skupina (NED 19.00–21.00), mladinska veroučna skupina (SOB 
19.00–21.00)

•	 ZA	ODRASLE:	angleščina	(PON	19.00–20.00),	nemščina	(ČET	19.00–20.00),	 itali-
janščina	 (TOR	18.10–19.30-zoom),	 slovenščina	za	 tujce	 (SRE	10.00–11.30	 in	PET	
10.00–11.30), računalništvo (ČET 18.30–19.30 – osnovni; 20.00–21.00 – nadaljeval-
ni-zoom), mamice na porodniškem dopustu (PET 10.00– 11.30)

Prvi dve sredi v decembru skupaj z društvom Gorenjski nagelj v naših prostorih 
organiziramo	delavnico	in	predavanje	z	go.	Darjo	Rojec,	ki	je	že	dvakrat	preživela	raka	
in enkrat mesojedo bakterijo, sedaj pa v okviru združenja Europa Donna pomaga on-
kološkim bolnikom:
•	 Sreda,	1.	12.,	od	11.00	do	12.30:	Delavnica	izdelovanja	naravne	kozmetike	–	za	do-

mov boste izdelali magnezijev sprej, kopel za noge in telo, razkužilo za roke in zob-
no pasto – prispevek za material je 25 €.

•	 Sreda,	8.12.:	Predavanje	Konzervansi	v	hrani	in	na	kaj	moramo	biti	pozorni	–	preda-
vanje je brezplačno.

Za oba dogodka je število udeležencev omejeno, prijave pa sprejema ga. Andreja 
Bogataj na e-poštnem naslovu: vrtnicenterjagoda@gmail.com ali na tel.: 051 312 514.
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V primeru, da bi bilo zanimanje večje, bomo predavanje in delavnico organizirali še 
enkrat v popoldanskem času.

Za SVETOVANJE pri družinskem terapevtu dr. Janezu Sečniku se lahko naročite po 
e-pošti: dmc.svetovanje@gmail.com. 

Sobotno neformalno druženje za mlade zaradi covida-19 trenutno ne poteka.
Ponujamo pa veliko drugih dejavnosti, med katerimi lahko izbirate, in se nam pri-

družite.
Kot smo rekli na začetku, z dejavnostmi tudi zaključujemo: Pri nas je vedno FLE-

TNO, zato le pridite.
 Naše dogajanje lahko spremljajte na naši spletni (www.dmc-cerklje.si) in FB strani 
DMC Cerklje, naš utrip pa lahko začutite tudi na Instagramu@_cerklje, kjer objavimo 
nekaj drobtinic vsega lepega, kar se pri nas dogaja vsak dan. Mladi nas najdete tudi na 
Tik Toku @dmc_cerklje2005.

Želimo vam res lep čas, ki prihaja.
Irena Zajec, Marija Imperl in Veronika Žižek

KOTIČEK ZA VEROUKARJE
Leto bo kmalu naokoli. S prazničnimi dnevi prihaja priložnost, da nas obišče sveti 

Miklavž.
Smo bili letos dovolj pridni, da se ustavi tudi pri nas?
Je v svojo knjigo čez leto zapisal več naših dobrih ali več slabih del?

Adventni čas, ki nas loči do 
božiča, je priložnost, da se še 
posebej potrudimo za dobra 
dela. Veroukarji ste vsako leto 
v adventu vabljeni k dobro-
delnosti. Za ta namen Misi-
jonsko središče Slovenije prip-
ravi adventni koledar, ki služi 
kot pomoč otrokom, staršem 
in katehetom pri doživljanju 
adventnega časa in pripravi 
na Jezusovo rojstvo. Koledar 

pa nas spodbuja tudi k solidarnosti z otroki po svetu, ki živijo v revščini. Prihranki, ki 
jih v decembrskih dneh podarijo otroci za svoje vrstnike, revne otroke po svetu, 
pomagajo zgraditi otroške vrtce, šole in dispanzerje v deželah v razvoju. Lahko bi 
rekli: »Zrno na zrno pogača, evro na evro …«

Deli z otroki v stiski. Zastavi si cilj, da se boš vsaj nekaterim dobrinam v adventu 
odrekel in ga skušaj doseči. Naj ti pri tem pomaga redna molitev.
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MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
BONTON V DIGITALNI DOBI
•	 Ne	stori	drugim	na	internetu,	česar	ne	želiš,	da	drugi	storijo	

tebi.
•	 Na	sprehodu	ne	uporabljaj	»naprav«	in	ne	poslušaj	glasbe.
•	 Izklopi	telefon	na	sestankih	in	srečanjih.
•	 Med	osebnim	pogovorom	odloži	telefon.	Naj	bo	izven	vi-

dnega polja.
•	 Pri	obroku	ni	telefona.
•	 Pred	spanjem	ni	telefona,	raje	izberi	knjigo,	dnevnik,	pogovor.
•	 Naj	bo	človek	vedno	pred	napravami;	bodimo	pozorni	na	človeka.
•	 Vsaka	komunikacija	na	digitalnih	napravah	naj	bo	s	podpisom,	imenom.
•	 Nikoli	ne	bodi	žaljiv	do	ljudi.
•	 Digitalne	naprave	uporabljaj	pametno,	da	postaneš	boljši	človek.
•	 Vedi,	kaj	iščeš	na	spletu	in	kaj	potrebuješ.
•	 Ko	imaš	obiske,	izklopi	televizijo.
•	 Bodi	gospodar	naprav,	ne	njihov	hlapec.
•	 Kar	pišeš,	naj	ima	glavo	in	rep.
•	 Če	sam	ne	moreš	biti	ves	čas	na	razpolago,	tega	ne	pričakuj	od	drugih.
•	 Ko	si	na	blagajni,	ko	vstopaš	v	avtobus	...	ne	telefoniraj.
•	 Po	20.	uri	ne	sprejemaj	več	nenujnih	klicev.

SPODBUDA ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
LOGIČNO, DA SE NE MARATA!

Koliko časa ste danes preživeli s svojim zakoncem? Uro? Trideset minut? Pet 
minut? In koliko tega časa ste preživeli zares kakovostno, posvetili drug druge-
mu, brez govorjenja o otrocih, delu, opravilih? Nič? »No, potem ni nič čudnega, 
če se nimata več rada!«

Tako v zapisu v svojem spletnem dnev-
niku piše pastor in zakonski svetovalec 
Kevin A. Thompson, ki se redno srečuje s 
pari s to težavo. Objavljamo del njegovega 
razmišljanja o tem, zakaj se odnosi med za-
konci tako ohladijo.

Skoraj vsakodnevno prihaja do tega. 
V mojo pisarno pride par. Njun zakon je 
v resnih težavah. Njuna telesna govorica 
pove vse. Včasih sta jezna. Včasih sta po-

trta. V najhujših primerih sta čustveno mrtva. Fizično sicer preživljata čas drug z 
drugim, čustveno, duhovno in odnosno pa se nista srečala že mesece ali včasih celo 
leta. Skoraj vedno imata že pripravljeno zgodbo o tem, kaj je narobe:
•	 poročila	sta	se	z	napačno	osebo,
•	 oseba,	s	katero	sta	se	poročila,	se	je	spremenila,
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•	 večna	ljubezen	ne	obstaja,
•	 sozakonec	ni	več	privlačen.
Zelo redko pari priznajo to, kar je očitno. Govorijo o tem, »v kakšnem norem tempu 

živijo zadnje čase«, »kako stalno tekajo od ene do druge stvari« in »kako zahtevno je 
delo«. Morda omenijo tudi to, »kako utrujeni so od vsega tega«.

A nikoli ne priznajo svoje najgloblje napake – prenehali so preživljati čas kakovo-
stno skupaj.

Najprej poslušam, potem pa vprašam: »Koliko časa bosta vidva jutri preživela skupaj?« 
Večinoma debelo gledajo vame, kot da bi jim zastavil popolnoma neumno vprašanje.

Včasih skušajo odgovoriti, a običajno odgovorijo z nečim, kar vključuje skrb za otro-
ke ali gospodinjstvo ali drobne vsakdanjosti.

Fizično sicer preživljajo čas drug z drugim, čustveno, duhovno in odnosno pa se 
niso srečali že mesece ali včasih celo leta.

Je kaj čudnega, da par, ki nikoli ne preživlja časa skupaj (razen vsakodnevnega življe-
nja), ne čuti več globoke čustvene povezanosti in ljubezni drug do drugega?

SPOMNITA SE, KAKO STA SE ZALJUBLJALA
Resnična	ljubezen	se	razvije	čez	čas,	ko	spoznamo	drugega	in	se	odločimo,	da	ga	

bomo ljubili takega, kot je. Da se dva človeka spoznata, je potreben čas. Brez časa ni 
poznavanja. Lahko sicer čutiš poželenje do tega, česar ne poznaš, ne moreš pa tega 
ljubiti. Spoznavanje je prvi pogoj za ljubezen.

Zato se odnosi začnejo graditi s hojo na zmenke. Dva človeka, ki sta si ali pa si 
nista všeč, hodita na zmenke. Na ta način skupaj preživljata čas, da bi drug drugega 
spoznala in ugotovila, ali se bosta odločila za skupno ljubezen ali ne.
Resnična	ljubezen	se	razvije	čez	čas,	ko	spoznamo	drugega	in	se	odločimo,	da	ga	

bomo ljubili. Tako kot se ljubezen začne, se tudi nadaljuje. Brez kakovostno prežive-
tega časa skupaj bosta oba najmanj pozabila, da drug drugega ljubita, v najslabšem 
primeru pa zares prenehala ljubiti drug drugega. Nikoli nisem presenečen, ko težave 
v zakonu doživlja par, ki si ni vzel časa za negovanje odnosa.

Čeprav imajo mladoporočenci in pari, katerih otroci so že zapustili gnezdo, pri-
ložnost za skupno preživljanje vsakega dneva, to ne velja vedno za tiste, ki se še 
ukvarjajo z vzgojo svojih otrok. Njihovo življenje je prezahtevno, da bi jima dopuš-
čalo uro ali dve samote v dvoje. Včasih je uspeh že, če dvema uspe pojesti skupaj, kaj 
šele, da jima uspe se pogovarjati.

A za dober odnos niso potrebne vsakodnevne skupne ure. Dobro nam lahko gre 
tudi	brez	tega.	MORA	PA	PAR	REDNO	PREŽIVLJATI	ČAS	SKUPAJ.

Paru ni treba preživljati časa skupaj prav vsak dan, morata pa ga preživljati redno. 
Daljše, ko je obdobje, v katerem ne preživljata časa skupaj, večja je nevarnost:
•	 da	bodo	občutja	ljubezni	zbledela,
•	 da	bodo	frustracije	in	spori	med	njima	ustvarili	večje	razdejanje,
•	 da	bosta	odprta	za	skušnjavo	varanja.
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Nikoli nisem presenečen, ko težave v zakonu doživlja par, ki si ni vzel in ohranjal časa 
za negovanje odnosa. Mar ni prav to razlog, da skoraj vsak zakonski terapevt priporo-
ča tedenske zmenke?

Članek je bil objavljen na e-naslovu Iskreni.net

JESEN ŽIVLJENJA
V SLOGI JE MOČ

Ta stavek nam veliko pove. Ko si naloži naslov »upoko-
jenec«, si marsikdo predstavlja, da bo sedel in počival v 
brezdelju, pa ni tako. Ne boš gore premikal, pa vendar de-
laj, kar tvoj organizem zmore, ne zapiraj se med štiri stene.

Smo v adventu. Ste razmislili, kako se lahko razgibamo? 
Pripravimo adventne venčke, ob tem pa povabimo k pripra-
vi tudi mlajše člane družine. Mladi so odlični sogovorniki, če 
jim seveda ponudiš prijazno besedo in pokramljaš z njimi.

Ko bomo prižigali svečke na venčku, se spomnimo 
rojstva Božjega Sina. Lučka nas spomni na dni in leta, ko smo jih v otroškem veselju 
prižigali. V tem času ne razmišljajte o dneh, ki so vas ranili. Naj vas plamen svečke 
spomni na prijetne dneve in izpolnite jih s tem, kar še zmorete.

Naj vam dnevi, ki so pred nami, prinesejo veselje, čeprav vas teži bolezen in osamlje-
nost. Povezujte se s prijatelji in z njimi delite veselje in žalost.

PREBRANO ZA BRALCE ŽUPNIJSKEGA PISMA
IZRAVNAVA

Eden je bolan – drugi pa je zdrav.
Eden mora varčevati – drugi pa zapravlja.
Eden je reven – drugi pa je bogat.
Eden zmrzuje – drugi pa sladko spi.
Eden ima vodo – drugi pa žejo trpi.
Eden ima kašo – drugi se s klobaso masti.
Eden ima vojno – drugi pa v miru živi.
Eden izgublja – drugi pa lahko zmaguje.
Eden se veseli – drugi pa ima polno skrbi.
Eden načrtuje – drugi pa obupuje.
Eden se lahko smeje – drugi pa mora jokati.
Eden mora garati – drugi pa lahko sanjari.
Eden si ti – drugi pa sem jaz.
Ali je morda bolje tako?
Eden je ranjen – in jaz ga skušam zdraviti.
Eden je brez moči – in jaz ga branim.
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Eden je sam – in jaz stopim k njemu.
Eden silno trpi – in jaz ga tolažim.
Nekdo je slaboten – in jaz ga opogumljam.
Nekdo mora trpeti – in z njim sotrpim.
Nekdo me potrebuje – in ne gledam na to,
kaj piše v mojem koledarju obveznosti.

Vir: U. Arit-Herberts; Ognjišče

Odšli so …
Ob smrti EMILIJE GLOBOČNIK so darovali dar za Župnijsko karitas domači.
Ob smrti TONETA ZUPANCA so darovali za svete maše: mama Marija, 5 maš, 

brat	Janez,	2	maši,	teta	Milka	Pajnič,	teta	Antonija	Šabert,	teta	Rezka	Erjavec.
Ob smrti CECILIJE JEREB so darovali za svete maše: hči Dragica, 5 maš, Grašičevi, 

2 maši, Štefka Jerič. Sin Marjan je ob smrti mame daroval za Gregorijanske maše, ki jih 
darujejo jezuiti v Dravljah. Hči Dragica in sin Marjan sta ob smrti mame namenila tudi 
dar za dvorano.

Ob smrti MARICE DROBUN so darovali za svete maše: ob smrti Polonine mame 
Ženski pevski zbor Andreja Vavkna Cerklje, 3 maše, nečakinja Olga z družino, Marko 
Remic	z	družino,	Eva	Papler.

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

• • •
MISEL ZA LEPŠI DAN

Utirajmo poti od človeka do človeka: v obe smeri naj potujejo plemenite misli in 
iskreni nameni; dobra beseda naj najde pravo mesto in dobi odgovor, ponujena roka 
naj ne bo nikoli odklonjena. (Bogdan Dolenc)

Veliko lepši kot lepotice z lepotnih tekmovanj so zame obrazi starih ljudi. Obrazi, 
polni gub, ki govorijo o sledeh, ki jih je pustilo življenje. (Metka Klevišar)

Osebno cenim človečnost, pogovor, prijateljstvo, ljubezen, občutek doma – da 
vem, tukaj sem doma, tu me imajo radi, tu se lahko pogovorim, domači mi dajo vse, 
kar imajo, kar morejo. (Alojzij Šuštar)

Človek ne ravna zgolj v skladu s tem, kar je, temveč tudi postaja, kakor ravna. (Viktor E. 
Frankl)

Učlovečenje pomeni, da se neskončni Bog napoti v meje končnega, večni Bog v človeško 
časovnost, Božje bogastvo v našo človeško revščino in uboštvo. (Anton Strle)

Tri reči, ki so lepe pred Gospodom in pred ljudmi, so mi pri srcu: bratska sloga, ljubezen 
do bližnjega pa mož in žena, ki se razumeta. (svetopisemski Sirah)
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Dodaj Kristusa v svoje življenje in našel boš prijatelja, na katerega se lahko vedno za-
neseš. Dodaj Kristusa in tvoje življenje bo polno njegove ljubezni, bo rodovitno življenje. 
(papež Frančišek)

Bogu je pri srcu družina in ima rad otroke, zato jih varuje in zanje skrbi. Le mi smo izgu-
bili vero v to Božje varstvo. Ne verujemo več, da Bog z vsakimi lačnimi usti, ki jih da družini, 
pokloni tudi dvoje marljivih rok, in da njegov angel v hišo, kjer so nova lačna usta, prinese 
tudi novo žlico.

ZA DOBRO VOLJO
Menda se je zgodilo v Ameriki. Protestantska župnija si je želela novega pastorja. 

Njihova prošnja je bila uslišana. Župnijska skupnost se je v velikem številu zbrala k bo-
goslužju prvo nedeljo po prihodu »novega pastorja«. Predvsem so želeli slišati, kako 
pridiga.

Presenečeni so bili, da je bila pridiga tako kratka, samo deset minut je trajala. Seve-
da so »novega« vsi hvalili.

Tudi naslednjo nedeljo so verniki pričakovali kratko in jedrnato pridigo. Tokrat je 
pastor pridigal dvajset minut. Nekateri verniki so godrnjali, drugi so pastorja hvalili, da 
pridiga zelo zanimivo.

Teden je spet naokoli. Spet nedelja in spodobi se, nedeljsko bogoslužje. Tokrat so se 
vsi strinjali, da kar je preveč, je pa preveč. Pridiga je trajala in trajala – kar uro in nekaj 
minut.

Predstavniki župnijske skupnosti so se odločili, da gredo do svojega duhovnika in ga 
poprosijo, naj pojasni trajanje svojih pridig: prvo nedeljo deset minut, drugo dvajset 
minut, tretjo nedeljo, kar eno uro.

Pastor jih prijazno sprejme in jim pojasni: »Pred prihodom v vašo župnijo mi je 
zobozdravnik izdelal novo protezo. Tisto prvo nedeljo me je tako »žulila«, da sem ko-
majda govoril deset minut. Drugo nedeljo je bilo običajno, moje pridige trajajo dvajset 
minut.

A kaj se je zgodilo tretjo nedeljo. Saj veste, tisto jutro ni bilo električne energije. Ure-
dil sem se v poltemi. V veliki naglici sem v usta ustavil protezo svoje žene. In glej ga, 
zlomka, le usta sem odprl, pa eno uro nisem mogel prenehati govoriti.«

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

evrov in več. 
IMENA DAROVALCEV: AA, AA, AA.
V LETU 2021 SMO ZA VRAČILO POSOJILA ZBRALI 14.650 EVROV.

BOG, POVRNI VSEM DAROVALCEM.
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OBVESTILA
POROČILO NOVEMBRSKE SEJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA

ŽPS ima 19 članov. Sestajamo se enkrat mesečno. Letos sledimo priročniku z 
naslovom »Ko je orodje pospravljeno na svoje mesto«. Vsebinsko je priročnik posvečen 
spoznavanju sv. Jožefa in nas vabi k posnemanju njegovih kreposti.

Novembrsko srečanje smo začeli z duhovnim delom, v drugi polovici srečanja pa 
smo se pogovarjali o delu v času cerkvenega leta, ki je pred nami:
•	 Misijon	se	prestavi	na	čas,	ko	bodo	epidemiološke	razmere	to	dopuščale.
•	 Zaradi	epidemioloških	razmer	bo	letos	obisk	sv.	Miklavža	drive-in na župnijskem 

dvorišču. 
•	 Koledovanje	odpade	zaradi	slabih	epidemioloških	razmer.	Prispevek	lahko	daste	v	

kuverto, na katero napišete »KOLEDOVANJE« in jo oddate v nabirko pri sv. maši 
ali v nabiralnik pri jaslicah. Nalepke G+M+B+22 bodo pri misijonskem nabiralni-
ku pri vhodu v cerkev, kjer je verski tisk.

Branko Cestnik o najpomembnejših nalogah ŽPS-ja:
»Če razložimo vsako besedo posebej, se seznanimo z vsebino ŽPS-ja.
Je »ŽUPNIJSKI«, se pravi je odraz župnije, skupnosti kristjanov, ki živi na določenem 

ozemlju. ŽPS ima zato nalogo, da lastno župnijo pozna, z njo diha, jo ima rad.
Je	»PASTORALNI«,	kar	pomeni,	da	ima	nalogo	spremljati	in	premišljevati	pastoralo	

(poglabljanje vere med verujočimi, op. a.), se v tem pogledu tudi izobraževati. 
In je »SVET«, torej ni vlada neke župnije, ŽPS ne župnikuje namesto župnika.

NABIRKA ZA POTREBE KARITAS
Nabirka prve adventne nedelje je namenjena delovanju župnijske in škofijske Kari-

tas. Hvala vam za dar. Našel bo pravega naslovnika!

ADVENTNI DAR ZA OTROKE V POMANJKANJU
Na začetku adventa so vsi veroučenci prejeli v dar adventni koledar z nalogo, da 

izdelajo tudi nabiralnik in v okviru misijonske akcije Otroci za otroke zbirajo adven-
tni dar za tiste otroke v misijonih, ki jim primanjkuje osnovnih sredstev za preživetje. 
Namen akcije je, da se v adventu učimo dobrodelnosti in mislimo tudi na druge. Hvala 
staršem, da jih boste spomnili tudi na to.

PRATIKA, MARIJANSKI KOLEDAR
Družinska pratika (6,50 €) in Marijanski koledar (3,50 €) sta na voljo v župnišču. 

Dobite lahko tudi kadilo, oglje, razglednice, voščilnice, koledarje.

OBISK SVETEGA MIKLAVŽA
Sveti Miklavž bo pridne otroke obdaroval tudi letos. Dobri svetnik je napovedal 

svoj prihod za nedeljo, 5. 12. 2021. Vabljeni, da ga pridete pogledat v udobju svojega 
družinskega avtomobila.
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Kako bo potekal »drive in«? Z avtom se pripeljete do spodnjega vhoda na župnij-
sko dvorišče, kjer vas bo sprejelo Miklavževo spremstvo, kasneje pa tudi sveti Miklavž. 
Miklavž bo otroke sprejemal od 13.30 do 16.00. Da bomo ostali varni in zdravi, med 
srečanjem ves čas ostanete v svojih avtomobilih.

Na Šenturški Gori bo sv. Miklavž otroke razveseljeval med 16.30 in 17.00 na parkiri-
šču pred cerkvijo sv. Urha. 

Vabilo bodo vsi prijavljeni otroci prejeli po redni pošti, odrasle pa bomo o terminu 
obvestili po elektronski pošti. 

Da Miklavž ne bo prinesel premalo daril, prijavite svoje otroke preko spletne prijav-
nice, najkasneje do torka, 30. novembra.

OBISK DUHOVNIKA NA DOMU
Starejše, ki ne morejo več v cerkev, prijavite v župnijski pisarni, da jih obiščemo na 

domu vsak prvi petek v mesecu. Tako bodo tudi oni redno okrepčani z zakramenti.
Gospod kaplan bo v primeru ugodnih zdravstvenih razmer v torek, 14. decembra, obi-

skal starejše po domovih na Šenturški Gori. Gospod župnik bo starejše po domovih obisko-
val v petek, 17. decembra. Prvi petek v decembru zato ne bo obiska starejših po domovih.

Maša v Domu Taber je v domski jedilnici vsak prvi in tretji petek v mesecu ob 11.30.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Seja ŽPS-ja bo v četrtek, 16. decembra. Kako bo potekala seja, sporočimo kasneje.

BOŽIČNA OSEMDNEVNICA
V petek, 17. decembra, bomo začeli z božično osemdnevnico. V dneh pred božičem 

ste vabljeni, da se v večjem številu udeležite sv. maš. 

DAN CELODNEVNEGA ČAŠČENJA – SPOVEDNI DAN
V soboto, 18. decembra, je v naši župniji dan celodnevnega češčenja Svetega rešnje-

ga telesa in dan za sv. spoved. Sveti maši bosta ob 9.00 in ob 18.00.
To je že čas božične devetdnevnice, neposredne priprave na praznik Jezusovega 

rojstva. Tudi z dobro spovedjo se duhovno pripravimo na praznik Odrešenikovega 
rojstva. Ves dan bo priložnost za sveto spoved. Na voljo bo spovednik iz druge župnije. 
Na sveti večer v naši župniji ne bo mogoče opraviti sv. spovedi.

MOLITEV ZA ZDRAVJE
Kakor po svetu tako se tudi v naši državi ponovno vsak dan soočamo z visokimi 

številkami okuženih s covidom-19 in posledično z največjo dovoljeno zasedenostjo 
bolnišničnih postelj ter obremenjenostjo zdravstvenega osebja na intenzivnih in covid 
oddelkih v vseh bolnišnicah. Naši škofje so na zadnji seji škofovske konference v pone-
deljek,	22.	novembra,	podprli	pobudo	molitve	Radia	Ognjišče	za	zdravje	v	času	epide-
mije. V cerkvi svetega Jožefa v Ljubljani bo 8. decembra ob 18.30 molitev rožnega venca. 
Ob 19.00 bo somaševanje vodil predsednik škofovske konference, ljubljanski nadškof 
metropolit	Stanislav	Zore.	Sveto	bogoslužje	bo	neposredno	prenašal	Radio	Ognjišče.
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MOLITEV ZA SINODALNO CERKEV
Vsako zasedanje na drugem vatikanskem koncilu se je začelo z molitvijo Adsumus 

Sancte Spiritus.
Prve besede v latinskem naslovu pomenijo »Pred teboj smo, Sveti Duh«. To molitev 

so skozi stoletja uporabljali na koncilih, sinodah in drugih zborovanjih Cerkve, njeno 
avtorstvo pa pripisujejo sv. Izidorju Seviljskemu (ok. 560 – 4. 4. 636). Ko vstopamo v 
sinodalni proces, s to molitvijo kličemo Svetega Duha, naj dela v nas, da bomo mogli 
biti občestvo in ljudstvo milosti.

Pred Teboj smo, Sveti Duh,
ko smo zbrani v Tvojem imenu.

Samo ti nas vodi,
bodi doma v naših srcih;

pokaži nam pot, po kateri naj gremo,
in kako naj hodimo po njej.

Šibki smo in grešni;
ne dopusti, da bi širili nered.

Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti
ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja. 

Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti

in se ne bomo oddaljili od poti resnice
in od pravičnosti.

Vse to Te prosimo,
ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času,

v občestvu z Očetom in Sinom
na vekov veke. Amen.
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Misijon Župnije Cerklje na Gorenjskem
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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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BOGOSLUŽNI KOLEDAR MESECA DECEMBRA
30. NOVEMBER: SVETI ANDREJ

Na god svetega Andreja bo ob 17.00 maša v Češnjevku.
4. DECEMBER: SVETA BARBARA

Na god svete Barbare bo ob 8.00 sveta maša v Gradu.
6. DECEMBER: SVETI MIKLAVŽ

V čast svetemu Miklavžu bo v Dvorjah sveta maša ob 17.00.
8. DECEMBER: BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE

Na praznik Brezmadežne bodo svete maše ob 9.00 in 18.00.
13. DECEMBER: SVETA LUCIJA

Na god svete Lucije bo ob 17.00 sveta maša v Gradu.

NOVA ŠTEVILKA ŽUPNIJSKEGA PISMA bo izšla na  
    4. adventno nedeljo.

CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 4. december:
Skupina Grad
SOBOTA, 11. december:
Skupina Poženik
SOBOTA, 18. december:
2. skupina Cerklje
ČETRTEK, 23. december:
Skupina Trnovlje

BRALCI BERIL:
4. in 5. december:

SOBOTA: Urban Erzar Frantar in Urška Močnik
NEDELJA – 7.30: Urška Janežič in Janja Petrič
NEDELJA – 10.00: Miha Zevnik in Lenart Jagodic

11. in 12. december:
SOBOTA: Klarisa Kepic in Krištof Kepic
NEDELJA – 7.30: Janez Basej in Polona Basej
NEDELJA – 10.00: Darja Bajs in Nika Šmajc

18. in 19. december:
SOBOTA: Marcel Kepic in Veronika Podjed
NEDELJA – 7.30: Aleš Čebulj in Primož Močnik
NEDELJA – 10.00: Jože Žagar in Ana Žagar


