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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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En sam božič je v letu,
en sam večer je sveti,
a njegovo sporočilo
naj vse leto vam bo vodilo:

OTROK – ČUDEŽNO BITJE!
TOPLO, ISKRENO, VEDOŽELJNO, 
IGRIVO, POLNO SMEHA IN 
NALEZLJIVE RADOSTI.

Voščimo vam blagoslovljen božič
in veliko veselja v novem letu 2022!

vaši duhovniki

VESEL BOŽIČ!
»In Beseda je postala meso in se naselila med nami. 

Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od Očeta 
kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice.« (Jn 1,14)

Božič je dan, ko praznujemo Kristusov prihod, to po-
meni prihod Luči, ki želi razsvetliti našo temo. Čeprav se 
nekateri med nami danes zlahka veselimo, je drugim mor-
da težje. Pa vendar resnica ostaja: Beseda se je učlovečila za 
vse nas. Njegova milost, resnica in slava so na voljo vsem. 
Ni pomembno, kakšna tema nas obdaja, Bog nam kliče: 
»Pridite v mojo luč! Tema je ni premagala in je ne more 
premagati.« Vsem nam govori: »Prišel sem zate.«

BOŽIČ 2021
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»Gospod, zelo me skrbi za otroke.«
»Prišel sem zate – in zanje.«
»Gospod, zaprt sem v zaporniški celici.«
»Prišel sem zate. Rad bi se ti pridružil in ti stal ob strani.«
»Gospod, ne najdem poti iz greha. Počutim se krivega, osramočenega in preveč me 

je strah, da bi šel k spovedi.«
»Ne boj se. Prišel sem, da bi ti razsvetlil pot.«
»Gospod, življenje se zdi prezahtevno in občutek imam, da nimam časa zate.«
»Nič hudega, pridi k meni, kadar moreš. Vedno imam čas zate.«
»Gospod, težko verujem, da me imaš rad.«
»Ne skrbi. Dovolj ljubezni imam za naju oba. Položi glavo na mojo ramo.«
»Gospod, ne maram ljudi, ki bodo nocoj z mano večerjali.«
»Pomagal ti bom ljubiti tiste, ki jih je težko ljubiti.«
»Gospod, danes sem čisto sam. Nikogar nimam, s komer bi praznoval.«
»Jaz sem s teboj. Praznujva skupaj, samo ti in jaz.«
Na ta veliki dan prisluhnimo Jezusu, ki kliče: »Prišel sem zate. Zdaj pridi ti k 

meni. S tabo bom hodil, da boš okusil moj mir in mojo ljubezen …«
»Jezus, hvala ti, da si razveselil moje življenje. Hvala, da mi razsvetljuješ pot, kadar je 

težka zaradi teme, Gospod, veselim se v tebi v tej božični noči!«
Vir: Beseda med nami

RECEPT ZA SREČNO NOVO LETO
Vzemi 12 mesecev, jih skrbno očisti zagrenjenosti, zavisti, dlakocepstva in strahu. 

Vsak mesec razdeli na 30 ali 31 delov tako, da bo vse skupaj zneslo natanko eno leto.
Vsak dan posebej pripravi iz enega dela truda ter dveh delov dobre volje in hu-

morja. Dodaj k vsemu temu tri zvrhane jedilne žlice optimizma, eno čajno žlico strp-
nosti, zrnce ironije in ščepec taktnosti. Dobljeno maso potem bogato prelij z lju-
beznijo. Pripravljeno jed okrasi še s šopki drobnih pozornosti in jo vsak dan serviraj 
z vedrino.

Vir: Božo Rustja, Zgodbe za advent in božič
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Odšli so …
Ob smrti MARICE DROBUN je darovala za sveto mašo Marija Delija.
Ob smrti TONETA ZUPANCA je darovala za sveto mašo Frančiška Prosen.
Ob smrti MILKE JENKO so darovali za svete maše: sin Viktor, 2 maši, hči Helena,  

2 maši, sin Ivan, 2 maši, Peter Verbič, 5 maš, nečaki Ivan, Irena in Marija, 3 maše, vaščani, 
3 maše, bratranec Ludvik, Lenčka Verbič, vnuk Martin, Iljovi, krščenec svoji botri, Milena.

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

• • •

Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:

BOŽIČ
Prihaja mali Bog-Božič, Emanuel, Bog 

z nami. Še malo, pa bomo praznovali 
njegovo rojstvo.

Če ne bi imeli nikogar na svetu, četudi 
bi se nas ne spominjala lastna mama, 
bi nas On ne pozabil, bi nas imel On 
rad. Prišel je na ta svet in vsakega med 
nami pozna po imenu. Sproti šteje celo 
naše lase (z nekaterimi ima manj dela, z 
drugimi več ). 

Zato se v tem Božiču zazrimo v to 
vsemogočno dete, ki nas je prišlo odre-
šit. Spustimo ga v naše srce, prepustimo 
se mu in mu dovolimo, da dela spre-
membe v našem življenju, da z njegovo 
pomočjo izpolnimo tisto, za kar smo na 
tem svetu, da nas napolni s svojim mi-
rom.
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V Božično-novoletnih počitnicah na DMC ne bomo imeli počitniških aktivnosti, 
ker menimo, da je to čas, ki ga moramo preživeti v svojih družinah. Lahko pa se otroci, 
mladi ali odrasli oglasite od ponedeljka do četrtka (27.12.-30.12.), od 11. do 16. 
ure. 31.12. pa bo center zaprt.

Skoraj takoj po novem letu pa staršem ponujamo možnost vključitve v nov krog 
Šole za starše, ki bo tokrat potekala malo drugače:

Delalo se bo v skupini, pri čemer boste imeli starši možnost aktivne udeležbe. To 
pomeni, da boste lahko spraševali, izpostavili svoje dileme, delali vaje, se učili na pri-
merih, konkretnih situacijah, kako ravnati drugače, bolj pravilno, učinkoviteje. Prijavite 
se lahko vsi starši, ne glede na to, koliko so stari vaši otroci, lahko sodelujeta tudi oba 
starša hkrati. Skupino bo vodila družinska terapevtka Polona Greif, ki ste jo nekateri 
že spoznali.

Za delo je predlagala naslednje IZTOČNICE, ki pa so samo predlogi (vsebino dela 
bo prilagodila glede na zanimanje, ki se bo strani staršev razvilo na skupini):

· razvoj starševstva – kaj pomeni biti mama in kaj pomeni biti oče;
· kaj v starših prebujajo otroci – občutki, spomini, vzorci lastnega odrašča-

nja; kaj od tega želim krepiti, kaj spremeniti;
· kako reševati pogoste zadrege (ko se ti zdi, da te otrok izsiljuje, da ti nagaja, 

te ne spoštuje ...);
· vzajemnost odnosa – kaj pomeni imeti stik s seboj in z otrokom;
· zakaj smo pri postavljanju meja tako negotovi in zakaj nas otroci ne ubo-

gajo na besedo?

Srečali se boste 5 krat v živo, ob četrtkih od 19-ih do 21-ih:
13. in 27. JANUARA
10. FEBRUARJA
3. in 24. MARCA.
Skupina bo zaprta, kar pomeni, da se morate starši, ki bi vas sodelovanje zanimalo, 

čimprej prijaviti, saj bo število udeležencev omejeno na 10.
Srečanja so brezplačna.
Za prijavo pišite na e-naslov: mc.cerklje@gmail.com
Vse ostalo pa bo na DMC-ju tudi po novem letu teklo tako kot do sedaj ali še bolje, 

zato nas le obiščite.

Za konec pa še iskreno voščilo: ob Božiču, ki prihaja,  
vam iz DMC-ja želimo bližine, topline, domačnosti, prijaznosti,  

veselja, smeha, radosti, objemov, dobrega počutja, zdravja ...  
Vsega dobrega. In prav tako vse leto 2022.

Irena Zajec, s. Marija Imperl in Veronika Žižek
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ZA BISTVENO V ŽIVLJENJU NI NAVODIL
Navajeni smo, da ob vsakem stroju ali aparatu dobimo navodila za uporabo. Veliko 

navodil imamo tudi za razna opravila. Ti napotki nam včasih pomagajo, včasih tudi ne. 
Za bistveno v življenju pa ne dobimo nobenih navodil. Za naš temeljni odnos do 

življenja in smrti, za naše skupno bivanje, za odnos do sebe in do drugih ter še za toliko 
pomembnih stvari. Vsega tega se moramo učiti že od rojstva. Najprej od staršev in 
drugih bližnjih, potem od vseh ljudi, ki jih v življenju srečamo, predvsem pa moramo 

o vsem sami veliko razmišljati. Knjige, ki 
so o tem napisane, niso navodila. Člove-
ku so lahko v pomoč, a navsezadnje mora 
vsak sam oblikovati svoje življenje in mu 
dati svojo vsebino. Če je nekdo veren, mu 
to lahko pomaga, a mora sam živeti svojo 
vero in svoj odnos z Bogom. Tako moramo 
skozi življenje iti brez napisanih navodil. 

Metka Klevišar

ZA DOBRO VOLJO
Revmatizem – Lojzeta je spet začela mučiti huda revma, zato je šel skupaj z ženo 

k zdravniku. »Gospod zdravnik, se je revma pojavila zaradi napačne prehrane?« z ne-
dolžnim izrazom vpraša zdravnika. – »Ne, to je zaradi tekočin!« – Lojze se takoj obrne 
k svoji ženi: »Vidiš, kaj vse povzročijo tvoje juhe!«

Pisma – »Tvoj podnajemnik je pa zelo molčeč!?« reče Sonja svoji sosedi. 
– »Ah,« zavzdihne ta, »ne boš verjela, kako je zaprt vase! Če ne bi odpirala 
njegovih pisem, ne bi o njem vedela čisto nič!«

Ploskanje – Koncertna zvezda pripoveduje prijateljici: »Pred kratkim sem imela 
koncert daleč na severu. Po vsaki zapeti pesmi je sledil nekajminutni aplavz!« Prijate-
ljica: »Verjemi mi, ploskali so samo zato, ker jih je zeblo v roke!«

Brisalci – Oče je s sinom v trgovini kupil nove brisalce za avto. Ko sta prišla domov, 
je mali Miha povedal mami: »Ati je kupil nove sponke za listke s kaznimi!«

Buške – »Od kod pa ima vaš nevzgojeni poba na glavi te grde buške?« – »Dobil 
jih je, ko ga je vaš vzgojeni fant s palico tepel po njej!«

Enoletni – »Ali imate vi tudi otroke?« – »Ja, sina.« – »Potem imate z njim 
gotovo veselje!« – »Ja – ne popije preveč, ne kadi, ne potepa se, zvečer gre kmalu 
spat in zjutraj je hitro buden.« – »Koliko pa je star ta vaš biser?« – »Eno leto!«

Posebnost – Stanka pride na policijsko postajo in javi, da njenega moža Jožeta že 
štiri dni ni domov. – »Ima vaš mož kakšno telesno posebnost, po kateri se ga lahko 
prepozna?« jo vpraša policist. »Še nobene,« odgovori Stanka, »jo bo pa imel, ko pri-
de domov!«
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Lasje – »Me boš imel še naprej rad, čeprav imam sive lase?« vpraša Tanja 
previdno svojega moža. – »Zakaj pa ne? Tudi do zdaj sem te imel rad, čeprav si 
si barvala lase.«

Darilo – »Moj mož ravna z mano slabše kot z najinim psom!« – »Tega pa ne 
verjamem!« – »Pač! Še nikoli mi ni kupil kaj za okrog vratu!«

Prvi. – Simon se opravičuje svoji ženi, ker je prišel pozno domov: »Oprosti mi, dra-
ga. Imeli smo tekmovanje v pitju.« – »To voham,« mu odgovori žena. »In kdo je bil 
drugi?«

UGANI
Je kot zrno posejano, / ki zraste v klas, / skozi življenje prostrano / vedno spremlja 

nas. (beseda)
Objem mu škoduje / in kar je še huje, / sonce ga tako oslepi, / da se kar izgubi. (sne-

žak) 
Če ga imaš, / to še ni vse, / če ga nimaš, / vse drugo ničevo je. (zdravje)
Nihče jih ne kupi, / nihče ne sadi, / nič ne dišijo, / le sijoče cvetijo. (ledene rože)
Ko z žarom nastaja, / kar dih ti zastaja, / vse ga pričakuje, / vsakdo občuduje. (sončni 

vzhod)
Žal malokdo / se res sprijazni z njo, / razumnost je njen glas, / srebro ji je v okras. 

(starost)
Kot listek je / iz triperesne deteljice, / če ga ne bi imel, / bi težko živel. (upanje)

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

evrov in več. 
IMENA DAROVALCEV: Žiga in Peter Koglar, AA.
V LETU 2021 SMO ZA VRAČILO POSOJILA ZBRALI 14.850 EVROV.

BOG, POVRNI VSEM DAROVALCEM.

OBVESTILA
ZAHVALA ZA POMOČ SV. MIKLAVŽU

Župnijska Karitas Cerklje se iskreno zahvaljuje vsem donatorjem za pomoč pri 
zbiranju sredstev za Miklavževo obdaritev otrok. Hvaležni smo vam, da ste nam 
pomagali razveseliti dvesto otrok.

VERSKI TISK
Konec leta vas vabimo, da obnovite naročnino za verski tisk. Verski tisk predstavlja 

pomembno vlogo v življenju kristjana. Zavedamo se, da je ravno v mesecih proti kon-
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cu leta veliko izdatkov. Vendar vam naj ne bo žal nameniti nekaj denarja za časopise in 
revije, ki hranijo tudi našega duha. 

Letna naročnina na tednik DRUŽINA bo za tiste, ki bodo celotno naročnino porav-
nali do konca januarja, znašala 130 €. Naročila sprejemajo na telefonski številki (01) 36 
02 828 ali jih pošljite na spletnem naslovu druzina@druzina.si. Naročnina na mesečnik 
OGNJIŠČE v letu 2022 po pošti znaša 36,50 €. Naročite ga lahko na telefonski številki 
(05) 61 17 223 ali na ognjisce.uprava@ognjisce.si. Naročnina MOHORJEVIH KNJIG za 
prihodnje leto znaša 51 €. Zbirko lahko do konca januarja naročite v župnišču.

BETLEHEMSKI OGENJ MIRU
Betlehemski ogenj miru vsako leto med nas prihaja s sporočilom, naj med nami, 

ljudmi, zavladajo mir, razumevanje, dobrota, odpuščanje … Blagoslov sveč, s kateri-
mi bomo nesli ogenj miru na svoje domove, bo pri mašah v Cerkljah v nedeljo, 19. 
decembra. Dovolimo, da nas sporočilo betlehemske luči nagovori in ogreje naše srce. 
Pomemben je plamen, ne sveča. Zato lahko prinesete s seboj svoje sveče.

VEROUČNA ŠOLA
Verouka za šolarje in mladino do ponedeljka, 10. januarja, ne bo. Na praznik svetih 

treh kraljev v četrtek, 6. januarja, vsi otroci veroučne šole pridejo k večerni sv. maši 
in s seboj prinesejo darove, ki so jih zbrali med adventno akcijo, namenjeno lačnim 
otrokom v misijonih. Darove bomo nakazali Misijonski pisarni v Ljubljani, ki jih bo 
posredovala v dežele tretjega sveta. Z vso gotovostjo lahko trdimo, da darovi pridejo 
v prave roke.

OBISK KOLEDNIKOV
Misijonsko središče Slovenije vsako leto pripravlja trikraljevsko akcijo, ko skupine 

kolednikov obiskujejo domove in voščijo srečo v novem letu, ob tem pa v smislu gesla 
akcije Naše veselje za srečo drugim zbirajo sredstva za pomoč misijonarjem. Koledniki 
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ob izrekanju voščilnih pesmi – kolednic v družine prinašajo Božji blagoslov in voščijo 
blagoslovljene praznike in srečno novo leto.

Zaradi zdravstvenih razmer koledniki tudi letos ne bodo obiskovali naših do-
mov. Kdor želi ob božično-novoletnih praznikih nameniti dar za potrebe naših 
misijonarjev, ga vabimo, da denar vloži v ovojnico z napisom »DAR ZA MISIJO-
NE« in ga odda v pušico ene od nedelj do 10. januarja, ali dar za misijone prinese 
v župnišče. Zbrane darove bodo naši misijonarji ponesli v revne dežele in z njimi 
storili kaj dobrega.

V ČASU BOŽIČNO-NOVOLETNIH POČITNIC se bo g. župnik udeležil 
ignacijanskih duhovnih vaj. Odsoten bo od 26. do 30. decembra. Dosegljiv ne bo niti 
na mobilnem telefonu. V tem času v župnišču ne bo uradnih ur.

PREDSTAVITEV NOVOIZVOLJENIH ČLANOV ŽPS
V nedeljo, 16. januarja 2022, bomo pri deseti sv. maši spoznali novoizvoljene 

člane župnijskega pastoralnega sveta za obdobje 2021–2026.
Gospod, naš Bog, Župnija Marije Vnebovzete v Cerkljah na Gorenjskem te prosi, 

da spremljaš člane našega Župnijskega pastoralnega sveta. Sprejeli so tvoje vabilo, da 
postanejo odgovorni sodelavci naše župnije. Prosimo te, blagoslovi te žene in može, 
dekleta in fante, da bodo kot najožji sodelavci župnika pri tebi iskali navdih in mod-
rost, ko bodo s svojim delom pomagali pri rasti in poglobitvi vere našega župnijskega 
občestva. Vodi njihova iskanja in napore, podari jim pogum in moč, potrpljenje in 
vztrajnost, veselje in zadovoljstvo pri njihovem delu. Dopolni ti, o Bog, kar se je šele 
začelo. Blagoslovi članice in člane ŽPS, ki so pripravljeni sodelovati pri delu za blagor 
župnijskega občestva. Pomagaj jim, da bodo znali odkrivati potrebe župnije, da bodo 
prav svetovali in z navdušenjem opravljali dela, ki so potrebna za globlje versko življe-
nje. To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

NEDELJA VERSKEGA TISKA
Mesec januar je tradicionalno posvečen verskemu tisku. Tretjo nedeljo v januarju 

pa obeležujemo tudi kot nedeljo verskega tiska. V nedeljo, 16. januarja 2022, bo v žu-
pnijski cerkvi in na podružnicah nabirka, namenjena kritju stroškov tiska Župnijskega 
lista. Tisk pisnih oznanil v obsegu, ki ga prejemate, ni majhen strošek. Hvala za vaš dar.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA bo v četrtek,  
20. januarja.
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BOGOSLUŽNI KOLEDAR MESECA DECEMBRA
24. DECEMBER

Na Pšati bomo blagoslovili vodo v petek, 24. decembra, ob 8.00.

POLNOČNE SVETE MAŠE
Polnočni maši bosta v Cerkljah dve – ob 18.00 in ob polnoči. V Zalogu bo polnočna 

maša ob 20.00, v Lahovčah, na Sp. Brniku in na Šenturški Gori pa ob 22.00.
Pred polnočno mašo v Cerkljah bo uvod v božično bogoslužje – božičnica. Vabimo 

vas, da se v cerkvi zberemo 30 minut pred začetkom sv. maše.

BOŽIČNI ALI SVETI DAN
Verni ga obhajamo z vso slovesnostjo in spoštljivostjo. Udeležimo se božične maše 

in poskrbimo za praznično vzdušje doma. Maše bodo potekale po nedeljskem razpo-
redu. Ne pozabimo razveseliti osamljenih in bolnih ljudi. 

26. DECEMBER: PRAZNIK SVETEGA ŠTEFANA
Ta dan bodo svete maše ob 7.30 in 10.00 v Cerkljah. Ob 10.00 bo sv. maša na Štefanji 

Gori v čast sv. Štefanu ter blagoslov vode, soli in konj.

27. DECEMBER: SV. JANEZ 
EVANGELIST

Ob godu apostola Janeza bo ob 8.00 sv. 
maša njemu v čast na Zg. Brniku.

BLAGOSLOV OTROK
Otroke bomo blagoslovili v nedeljo, 26. 

decembra, na praznik svete družine pri de-
seti sveti maši. K tej sveti maši posebej vabi-
mo vse starše z otroki. Jezus prihaja k nam 
kot otrok, naj čuti Njegov blagoslov vsak 
otrok!

1. JANUAR: MARIJA, BOŽJA MATI
Na slovesni praznik Marije, Božje Matere, 

bo v Cerkljah sveta maša dopoldne ob 9.00, 
ob 10.00 pa na Šenturški Gori.
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PRIDI, GOSPOD, IN PREBIVAJ PRI MENI
Pridi, Gospod, da bo božič 

v hiši mojega življenja.
Toliko jih je prebivalo v njej, 

zate pa ni bilo prostora.
Odpiral sem vrata gostom, 

ki so jo umazali in opustošili.
In včasih sem izgubil veselje do tega, 

da bi še živel v hiši svojega lastnega življenja.
Vseli se v te zapuščene prostore, 

napolni mojo hišo z lučjo in svojo prisotnostjo 
in pojdi v vse, 

tudi v skrite kotičke greha.
Pridi s čudežem svojega miru 
in za vedno ostani pri meni.

Amen.
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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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CERKEV ČISTI:
ČETRTEK, 23. december:
Skupina Trnovlje
ČETRTEK, 30. december:
Prva skupina Stara Cesta
SOBOTA, 8. januar:
Druga skupina Stara Cesta
SOBOTA, 15. januar:
Prva skupina Cerklje

SOBOTA, 22. januar:
Skupina Češnjevek
SOBOTA, 29. januar:
Skupina Sp. Brnik-Pšata
SOBOTA, 5. februar:
Prva skupina Zg. Brnik

BRALCI BERIL:
24. december:

SVETI VEČER – 18.00: Maša Ferlan in Ajda Hudobivnik
SVETI VEČER – 24.00: Majda Erzar in Viktor Erzar

25. december:
BOŽIČ – 7.30: Mateja Šimnovec in Vid Urbančič
BOŽIČ – 10.00: Marta Jagodic in Tajda Jagodic

26. december:
SV. ŠTEFAN – 7.30: Simon Zgonc in Tatjana Nadu Zgonc
SV. ŠTEFAN – 10.00: Matjaž Jagodic in Lidija Jagodic

2. januar:
NEDELJA – 7.30: Lucija Jenko in Petra Cukjati
NEDELJA – 10.00: Gašper Jagodic in Josip Mihalic

8. in 9. januar:
SOBOTA: Amadej Snedec in Slavi Snedec
NEDELJA – 7.30: Janez Kepic in Miha Urbančič
NEDELJA – 10.00: Miha Zevnik in Lenart Jagodic

15. in 16. januar:
SOBOTA: Mateja Šimnovec in Hana Šarlija
NEDELJA – 7.30: Urška Janežič in Janja Petrič
NEDELJA – 10.00: Darja Bajs in Nika Šmajc

22. in 23. januar:
SOBOTA: Urban Erzar Frantar in Urška Močnik
NEDELJA – 7.30: Janez Basej in Polona Basej
NEDELJA – 10.00: Jože Žagar in Ana Žagar

29. in 30. januar:
SOBOTA: Klarisa Kepic in Krištof Kepic
NEDELJA – 7.30: Aleš Čebulj in Primož Močnik
NEDELJA – 10.00: Majda Erzar in Viktor Erzar

5. in 6. februar:
SOBOTA: Marcel Kepic in Veronika Podjed
NEDELJA – 7.30: Mateja Šimnovec in Vid Urbančič
NEDELJA – 10.00: Maša Ferlan in Ajda Hudobivnik


