
Cerkljanski 
misijon 

Župnija Cerklje na Gorenjskem za vas 
pripravlja ljudski misijon, ki bo  

12. - 21. 11. 2021
Z vami bodo misijonarji p. Branko Cestnik, p. Marjan Kokalj, br. Jožko Smukavec, 

s. Marija Imperl, s. Ema Alič, s. Metka Kos in povabljeni pričevalci.

Spoštovani!

Ljudski misijon že v imenu razkriva, kaj pomeni. Je ljudski, namenjen ljudem, za ljudi, 
iz potreb ljudi. Je misijon, se pravi, dogaja se v Besedi, ki je bila v začetku in bo na 
koncu. Misijon »sestavljamo« tisti, ki ste kot skupnost verujočih ali kot iskalci, in 
tisti, ki k vam pridemo kot služabniki Besede; vi v Cerkljah in mi z vseh vetrov. Oboji 
smo učenci istega Gospoda, oboji se bomo v tem času učili. Čas misijona sovpada 
z vesoljno sinodo, ki hoče prav to: da smo iskrenih besed in da hodimo skupaj. 
Cerkljanski misijon se odvija pod geslom Zaupam vate! Brez zaupanja človek ne 
zraste v človeka, družba pa razpade. Obnavljali bomo zaupanje in odkrivali tistega, ki 
mu zaupamo: brata, sestro, Boga.

p. Branko Cestnik CMF
voditelj misijona
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Desetdnevno misijonsko dogajanje bo zaznamovano z različnimi pričevalci, z osebno 
in skupno molitvijo, bogoslužjem ter z možnostjo za spoved in pogovor. Ne zamudite 
priložnosti za osebno srečanje z misijonarji in z Bogom. Hvalnice in večerno sveto 
mašo bomo prenašali preko YouTube kanala župnije Cerklje. Določene dogodke si 
boste lahko ogledali tudi na spletu. 

Molitev v župnijski cerkvi, spoved oz. pogovor: 

 + 7.30: Hvalnice v župnijski cerkvi, ki jih vodijo misijonarji. 
Hvalnice vodijo misijonarji. 

 + 8.00–12.00: Adoracija v župnijski cerkvi in spoved oz. 
pogovor v prostorih nad Dvorano Jožefa Kvasa  

 + 17.20: Rožni venec v župnijski cerkvi

 + 17.50: Razlaga enega od delov sv. maše

 + 18.00: Sveta maša z misijonskim nagovorom v župnijski cerkvi

PROGRAM MISIJONA PO DNEVIH:

Petek, 12. 11.: Otvoritev ljudskega misijona Zaupam vate
 + 18.00: Sveta maša v župnijski cerkvi

Maševal bo nadškof Stanislav Zore in podelil misijonsko poslanstvo misijonarjem. 

Sobota, 13. 11.: Dragocen si v Božjih očeh
 + 8.00–11.00: Moški zajtrk v Dvorani Jožefa Kvasa 

(predhodna prijava)
Gosta bosta dr. Aleš Štancar in misijonar p. Marjan Kokalj, ki bosta spregovorila o 
zaupanju v Boga pri vsakodnevnem delu in v poslu. Vabljeni moški vseh generacij 
in stanov.  

 + 9.00–14.00: Program za mlade na DMC-ju
Mladi bodo pripravljali program oratorijskega dneva za otroke. Gosta bosta 
s. Ema Alič in br. Jožko Smukavec. Vabljeni vsi oratorijski animatorji in mladi,
ki ste pripravljeni s svojimi talenti sodelovati pri oratorijskem dnevu, ki se bo
odvijal teden dni kasneje.

 + 17.00: Slavljenje z adoracijo v župnijski cerkvi
Slavljenje bodo vodile Ginke z misijonarjema br. Jožkom Smukavcem in s. Metko 
Kos. 
Vabljeni vsi, ki bi se radi srečali z Gospodom v pesmi, slavilni molitvi in tišini.
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 + 18.00: Sv. maša z misijonskim nagovorom v župnijski cerkvi
Mašuje misijonar p. Branko Cestnik, ki bo nagovoril še posebej mlade.  

 + 19.00: Pričevanjski večer o poklicanosti za mlade v Dvorani Jožefa Kvasa 
Gostje večera bodo mlad zakonski par ter misijonarja s. Ema Alič in p. Marjan Kokalj. 
Vabljeni vsi mladi; srednješolci, študenti in tudi mladi zaposleni. 

Nedelja, 14. 11.: Iz zaupanja rastemo

 + 7.30: Sv. maša z misijonskim nagovorom v župnijski cerkvi
Mašuje p. Branko Cestnik. 

 + 8.00: Sv. maša z misijonskim nagovorom na podružnici Spodnji Brnik
Ob 7.15 bo srečanje za župnijske sodelavce z misijonarjema p. Marjanom 
Kokaljem in s. Metko Kos. Po maši bo druženje za vse navzoče.  

 + 10.00: Sv. maša z misijonskim nagovorom v župnijski cerkvi
Mašuje br. Jožko Smukavec.

 + 10.00: Sv. maša z misijonskim nagovorom na podružnici Lahovče 
Ob 9.15 bo srečanje za župnijske sodelavce z misijonarjema p. Brankom 
Cestnikom in s. Emo Alič. Po maši bo druženje za vse navzoče.  

 + 10.00: Žegnanje v Šmartnem 
Vabljeni župljani Glinj, Poženika in Šmartnega. 

 + 15.00: Sv. maša z misijonskim nagovorom na podružnici v Zalogu
Ob 14.15 bo srečanje za župnijske sodelavce z misijonarjema br. Jožkom 
Smukavcem in s. Marijo Imperl. Po maši bo druženje za vse navzoče. 

 + 15.00: Sv. maša z misijonskim nagovorom na podružnici Šenturška Gora
Ob 14.15 bo srečanje za župnijske sodelavce z misijonarjema p. Marjanom 
Kokaljem in s. Metko Kos. Po maši bo druženje za vse navzoče.

 + 19.00: Dramska predstava v Dvorani Jožefa Kvasa
Gost bo Gregor Čušin, ki bo odigral monodramo Vera levega razbojnika.  

Ponedeljek, 15. 11.: Zaupava si, skupaj zmoreva 

 + 8.30: Sv. maša na podružnici Spodnji Brnik

 + 16.30: Srečanje za samske v Dvorani Jožefa Kvasa
Gosta bosta misijonarja p. Marjan Kokalj in s. Metka Kos.

 + 18.00: Sveta maša z misijonskim nagovorom v župnijski cerkvi 
Mašuje misijonar p. Marjan Kokalj.

 + 19.00: Pričevanje zakoncev Štremfelj v Dvorani Jožefa Kvasa
Gosta bosta z nami podelila izkušnjo osebnega srečanja z Bogom v gorah ter 
kako se med plezanjem učita zaupati drug drugemu. Zaupala nam bosta tudi, 
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kako gradita zaupanje kot zakonca, starša. Srečanje ni namenjeno le zakoncem, 
pač pa tudi ljubiteljem gora in vsem, ki vas omenjena tema zanima. 

Torek, 16. 11.: Vzgoja – zaupanje rojeva zaupanje

 + 8.30: Sv. maša na podružnici Lahovče

 + 9.00: Sveta maša za vrtec v župnijski cerkvi
Mašuje misijonar p. Branko Cestnik.

 + 16.00:  Srečanje za veroučence 1. triade v župnijski cerkvi
Srečanje za otroke bosta vodila misijonarja s. Ema Alič in p. Marjan Kokalj.

 + 16.00: Predstavitev kateheze Dobrega pastirja v pevski sobi
Na srečanju bosta poleg katehistov sodelovala misijonarja br. Jožko Smukavec 
in s. Metka Kos. Vabljeni starši otrok, ki katehezo že obiskujejo, in vsi, ki bi radi več 
izvedeli o katehezi Dobrega pastirja.

 + 17.00: Srečanje za starše otrok iz vrtca v Dvorani Jožefa Kvasa
Gosta bosta misijonarja s. Marija Imperl in br. Jožko Smukavec.

 + 18.00: Sveta maša z misijonskim nagovorom v župnijski cerkvi
Mašuje misijonar br. Jožko Smukavec. 

 + 19.00: Okrogla miza z naslovom Zaupanje rojeva zaupanje v Kulturnem hramu 
Ignacija Boršnika
Gostje bodo dr. Jože Ramovš, dr. Andreja Poljanec, Miha Kramli in misijonar 
p. Branko Cestnik. Okroglo mizo bo povezoval novinar Radia Ognjišče Matjaž
Merljak. Gostje se bodo pogovarjali o zaupanju; kako ga graditi pri sebi, kakšen
je njegov pomen pri vzgoji ter kako ga ustvarjati med različnimi generacijami.
Vabljeni vsi, ki vzgajate: starši in stari starši, učitelji, vzgojitelji, trenerji, mentorji.

Sreda, 17. 11.: Vsaka kriza je priložnost

 + 10.30: Sv. maša na podružnici Zalog

 + 9.00–10.00: Kateheza in delavnica za otroke v vrtcu
Gostji bosta misijonarki s. Marija Imperl in s. Ema Alič. 

 + 16.00: Srečanje za veroučence 2. triade v župnijski cerkvi
Srečanje za otroke bodo vodili misijonarji s. Marija Imperl, p. Marjan Kokalj 
in br. Jožko Smukavec.

 + 16.30: Srečanje z zaposlenimi Marijinega vrtca v Dvorani Jožefa Kvasa
Gost bo misijonar p. Branko Cestnik. 

 + 18.00: Sveta maša z misijonskim nagovorom v župnijski cerkvi
Mašuje misijonar p. Branko Cestnik.

 + 19.00: Pričevanjski večer o življenjskih preizkušnjah v Dvorani Jožefa Kvasa 
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Gostje bodo zakonca Helena in Aleš Rozman ter misijonarja p. Marjan Kokalj 
in s. Marija Imperl. Zakonca bosta spregovorila o teži spopadanja z boleznijo, 
še posebej, ko gre za diagnozo raka. Ob njej si je Helena, kot bi si tudi vsak od 
nas, zastavljala vprašanja: Zakaj, zakaj jaz? Kje najti moč za boj z boleznijo in kako 
premagati strah? Kako ob tem živeti zakonsko in družinsko življenje? Misijonarja 
bosta z nami podelila izkušnjo spremljanja preskušanih in svetovala, kako jim stati 
ob strani ter jih spremljati. 

Četrtek, 18. 11.: Rad sem tvoj služabnik

 + 8.30: Sv. maša na podružnici Šenturška Gora

 + 16.00: Srečanje za veroučence 3. triade v župnijski cerkvi
Srečanje za otroke bodo vodili misijonarji br. Jožko Smukavec, s. Ema Alič 
in s. Metka Kos.

 + 17.00: Srečanje z župnijskimi sodelavci 
Ministranti in otroški zbor bodo v Dvorani Jožefa Kvasa imeli srečanje s s. Emo Alič, 
s. Metko Kos in p. Marjanom Kokaljem. 
Člani ŽPS, pevci, bralci, čistilci in sodelavci Karitasa bodo v župnijski cerkvi imeli 
srečanje s s. Marijo Imperl, p. Brankom Cestnikom in br. Jožkom Smukavcem. 

 + 18.00: Sveta maša z misijonskim nagovorom v župnijski cerkvi 
Mašuje misijonar p. Marjan Kokalj. Pri maši bo sodeloval duhovniški oktet Oremus. 

 + 19.00: Koncert duhovniškega okteta Oremus
Vabljeni na koncert, ki bo obogaten s pričevanji.  

Petek, 19. 11.: Spokorni dan – Bog se nikoli ne naveliča odpuščati

 + 9.00–19.00: Spovedovanje
Duhovniki misijonarji bodo ves dan na voljo za spoved in pogovor. 
Za pogovor bodo na voljo tudi sestre misijonarke. 

 + 10.30: Sv. maša v domu Taber
Mašuje p. Marjan Kokalj. Misijonarji bodo obiskali tudi bolnike po sobah. 
Za obisk se bolniki morajo predhodno prijaviti.  

 + 15.00: Križev pot iz Grada do Stiške vasi  
Križev pot bosta vodili misijonarki s. Marija Imperl in s. Ema Alič.

 + 18.00: Sveta maša z misijonskim nagovorom v župnijski cerkvi
Mašuje misijonar br. Jožko Smukavec. 
K sveti maši še posebej vabimo vse ostarele in bolne.

 + 19.00: Filmski večer z Davidom Sipošem v Dvorani Jožefa Kvasa 
Ogledali si bomo film o Kureščku, z naslovom Kraljica miru. Po filmu bo pogovor 
z režiserjem Davidom Sipošem. Vabljeni vsi ljubitelji filma in romarskih poti.
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Sobota, 20. 11.: Noro zaupanje v Boga

 + 8.00–11.00: Ženski zajtrk v Dvorani Jožefa Kvasa 
(predhodna prijava)
Gostji bosta Francka Čebašek in misijonarka s. Marija Imperl, ki bosta 
spregovorili o rodovitnosti mame, ženske. Vabljene vse ženske; 
poročene, vdove in samske. 

 + 9.00–15.00: Oratorijski dan v prostorih osnovne šole
Oratorijski dan za otroke se bo zaključil s sveto mašo. 
Sodelujeta misijonarja s. Ema Alič in br. Joško Smukavec. 
Vabljeni otroci 1.– 8. razreda. Obvezna je predhodna prijava. 

 + 16.00–17. 45: Moška skupina v Dvorani Jožefa Kvasa
Z nami bosta voditelj p. Vili Lovše in misijonar p. Marjan Kokalj. 
Vabljeni moški vseh generacij in stanov, ki vas zanima srečevanje 
v krogu možakarjev.

 + 18.00: Sveta maša z misijonskim nagovorom v župnijski cerkvi
Mašuje misijonar p. Marjan Kokalj.

 + 19.00: Večer z misijonarji v Dvorani Jožefa Kvasa
Vabljeni na pogovor z misijonarji in sproščeno druženje. 

Nedelja, 21. 11.: Poj in praznuj

 + 7.30: Sv. maša z misijonskim nagovorom v župnijski cerkvi
Mašuje p. Marjan Kokalj. Po maši bo prijateljsko druženje.

 + 8.00: Sv. maša z misijonskim nagovorom na podružnici Spodnji Brnik
Mašuje br. Jožko Smukavec. Po maši bo prijateljsko druženje. 

 + 8.00: Sv. maša z misijonskim nagovorom na podružnici Lahovče
Mašuje p. Branko Cestnik. Po maši bo prijateljsko druženje.  

 + 9.30: Sv. maša z misijonskim nagovorom na podružnici Zalog
Mašuje p. Marjan Kokalj. Po maši bo prijateljsko druženje.

 + 10.00: Sv. maša z misijonskim nagovorom na podružnici Šenturška gora
Mašuje br. Jožko Smukavec. Po maši bo prijateljsko druženje.  

 + 10.00: Sv. maša z misijonskim nagovorom v župnijski cerkvi
Mašuje p. Branko Cestnik. Po maši bo prijateljsko druženje.

 + 10.30: Sv. maša z misijonskim nagovorom na podružnici Zalog
Mašuje p. Marjan Kokalj. Po maši bo prijateljsko druženje.

 + 15.30: Slovo od misijonarjev v župnijski cerkvi
Vabljeni farani vseh generacij.  
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PRISRČNO VAS VABIMO, 
da se srečamo ob večerih pri sveti maši in pričevanjskih večerih. Posebna izkušnja 
misijona je tudi spoved oz. pogovor, ko si misijonarji vzamejo čas za vsakega osebno. 
Naj bo čas misijona priložnost, da bi se vsi utrdili v veri in v odnosih z bližnjimi. 

PRIJAVE
Za nekatere dejavnosti je potrebna predhodna prijava. 

 + Prijavite se preko spletne prijavnice ali odrežete spodnjo prijavnico in jo 
izpolnjeno oddate v cerkvi v škatlo za prijavnice. Spodnja prijavnica bo 
objavljena tudi v pdf različici na spletu in bo jo mogoče natisniti. 

 + Prijavite se lahko tudi po telefonu gospe Mateji na telefonsko številko: 
041 295 783 in sicer vsak dan 16.00 - 17.00.

 + Vabljeni ste, da se prijavite na listo dežurnih v cerkvi pred Najsvetejšim, 
kjer bomo molili drug za drugega. 

 + Kdor bi želel priti na pogovor k določenemu misijonarju, naj se prav tako 
predhodno prijavi. 

 + Za obisk misijonarja pri starejših in bolnikih na domu si pravočasno 
rezervirajte termin. Prosimo vas, da omogočite starejšim možnost obiska. 
Obiski bodo od ponedeljka do četrtka 9.30 - 12.30. 

 + Dva misijonarja, duhovnika in sestro lahko povabite na kosilo ob 13.00 vsak 
dan med tednom. 

Pri prijavah, kjer boste napisali več možnih terminov (npr. obisk pri bolniku...), vam 
bo odgovorna oseba za prijave sporočila vaš termin. Oratorijski dan bo imel posebno 
prijavnico, ki bo objavljena na spletni strani. Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da 
se čimprej prijavite. Če potrebujete še kakšno informacijo, nam prosim pišite na e 
naslov: misijon.cerklje@gmail.com.
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PRIJAVNICA

Ime in priimek _____________________________________________________________________________________

Naslov _______________________________________________________________________________________________

Telefon ______________________________________________________________________________________________

Ženski zajtrk             prisotnost označi s križcem

Moški zajtrk              prisotnost označi s križcem 

Obisk na domu (vpiši vsaj dva predloga): 

ponedeljek ob ____________  torek ob ___________  sreda ob ___________  četrtek ob ___________

Misijonarja na kosilu (vpiši vsaj dva predloga):

ponedeljek             torek             sreda             četrtek             petek             sobota

Spoved oz. pogovor z misijonarjem ob 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 
(vpiši vsaj dva predloga): 

Dan in ura __________________________________________  ali ___________________________________________   .

Dežurstvo pred Najsvetejšim traja eno uro (vpiši vsaj tri predloge):

Dan in ura: __________________________________________  ali __________________________________________ 

ali __________________________________________ .




