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Misijon Župnije Cerklje na Gorenjskem

september 2022

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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BLAŽENI ALOJZIJ GROZDE
27. maja obhajamo god blaženega mučenca Alojzija Grozdeta.
Bil je nezakonski otrok. Očim ga ni hotel sprejeti v svojo družino. Zanj je tako skrbela 

teta Ivanka. Imel jo je rad, prav tako tudi dedka. Pogrešal je mamo, saj jo je lahko le ma-
lokrat videl. Tudi mama je pogrešala njega.

Dobrotniki so mu omogočali šolanje na gimnaziji v Ljubljani. Bil je bolj lačen kot sit, 
vendar zadovoljen in čedalje bolj srečen. Bil je odličnjak, športnik, šahist, pisec, govornik, 
pesnik, zavzet član dijaške Katoliške akcije. Radi so ga imeli sošolci in prijatelji. Lojze je svoj 
kos kruha rad delil s kom, ki se mu je zdel še bolj lačen.

Kot dijak je bil vsak dan pri sveti maši in obhajilu. V marijanišču, kjer je stanoval, je v ka-
pelo zahajal tudi čez dan. Mnogi gojenci zavoda so se temu čudili in ga iskreno spoštovali.

Na dan novega leta 1943 se je vračal od svete maše v Stični. Partizani so ustavili voz, 
na katerega je med potjo prisedel. Lojzeta so aretirali. Očitali so mu, da nasprotuje njiho-
vemu gibanju. Pri njem so našli nekaj verskih predmetov, zato so ga strogo zasliševali in 
mučili, nato so ga odpeljali v gozd in umorili. Čez dva meseca so na mrtvo telo naleteli 
otroci, ki so ob gozdu iskali prve zvončke …

Relikvije blaženega Alojzija Grozdeta 
bomo do misijona, ki ga bomo obhajali 
konec septembra in v oktobru 2022, spre-
jeli tudi v svoji župniji. Nameščene bodo v 
stranskem oltarju Srca Jezusovega.

Vir: Berta Golob, Svetniki sveti svetilniki

APRIL 2022

V petek, 27. maja 2011, je Cerkev na Slovenskem prvič 
praznovala god mučenca Alojzija Grozdeta. Ob tej priložnosti 
je bila v cerkvi na Zaplazu zgrajena Grozdetova kapela, kjer so 
položene relikvije blaženega mučenca. Kapelo je z mozaikom 
opremil pater Marko I. Rupnik.
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ŽUPNIJSKI DAN
Župnijski dan bomo letos obhajali v nedeljo, 12. junija. Sveta maša bo v Cerkljah 

ta dan le ob 9.00.
Lepo vabljeni na tretji župnijski dan v naši 

župniji. Župnijski pastoralni svet se je odlo-
čil, da za priložnost druženja cele župnije na 
dvorišču župnišča postavimo šotor in s sred-
stvi župnijske blagajne poskrbimo za pijačo in 
jedačo.

Za vsakega udeleženca župnijskega dne bo 
na voljo porcija čevapčičev. Stroške župnij-
skega dne bomo krili s pomočjo darov, ki jih 
bomo zbrali v nedeljo, 12. junija, pri sveti maši 
in drugimi prostovoljnimi darovi. 

Za potrebe župnijskega praznovanja prosi-
mo gospodinje za sladice in doma pečen kruh.

DOMOVINI
Videl sem tvoje cvetoče ravnine,
videl v njih lepe, prijazne vasi,
videl sem s snegom pokrite planine,
hribčke in gričke in strme rebri.

V polju zoreče je žito šumelo,
cvetje krasilo zelene travé,
v drevju, grmičju vse glasno je pelo,
s hribov so vriskale bele cerkvé.

Sveta si zemlja, ti blagoslovljéna
si od Najvišjega, Kralja neba;
ti z mojih dedov krvjo napojéna,
tebi vsa moja ljubezen velja.

Tebi živeti in zate umreti,
draga Slovenija, srčno želim;
ko ti še lepih dni zarja zasveti,
v tvojih naj svetih tleh grob svoj dobim.

Lojze Grozde
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Pecivo in kruh bomo zbirali v prostorih podhoda v soboto, 11. junija, med 16.00 
in 19.00. Jedi bomo v noči na nedeljo hranili predvidoma v dvorani. Peciva ne bomo 
naročali, ker računamo na velikodušnost župljanov.

Zbiramo tudi dobitke, ki bodo namenjeni tomboli. Vrednost dobitka je omejena le 
navzdol. Dobitek naj ne bo vreden manj kot 5 evrov. Tudi dobitke za tombolo lahko 
prinesete v dvorano v soboto, 11. junija, med 16.00 in 19.00.

Posebej dobrodošla je pomoč s strani glasbenikov, recitatorjev, govornikov … ki bi 
bili pripravljeni dogodek poživiti z glasbo, petjem in govorjeno besedo. Prireditveni 
prostor bo ozvočen. Posebej prosimo zbore iz župnije (posebno podružnic), da 
prireditev popestrijo z glasbenimi vložki.

KOTIČEK ZA VEROUKARJE
ŠMARNICE

Mesec maj nas ponovno vabi k šmarnicam. 
Nebeška mati Marija tudi tebe vabi, da skupaj s 
svojimi sošolci in prijatelji preživiš nekaj čudovitih 
trenutkov v njeni družbi.

Vzemi si čas – ne bo ti žal. Ne le, da nam bo 
skupaj lepo, tudi svoji nebeški materi Mariji bomo 
naredili veliko veselja, ko se ji bomo vsak dan zno-
va skupaj zahvalili in priporočili ter ji z molitvijo, 
pesmijo in dobro voljo spletali šopek šmarnic.

O čem govorijo letošnje šmarnice? Letošnje šmarnice za otroke je napisala Špela 
Pahor: MARIJA IMA RADA VSE 
OTROKE. V živahnih dialogih in 
pismih z vseh koncev sveta nam 
predstavijo življenje otrok v misi-
jonih. Seznanijo nas s poslanstvom 
misijonarjev in nas hkrati vabijo, 
da bi prepoznali, kako nas Bog res 
kliče tudi po ljudeh in vsakdanjih 
dogodkih. In vse to z namenom, da 
naše življenje postane dar za Boga. 

K pogovoru o misijonih te bo 
spodbujala tudi družabna igra, ki 
jo boš sestavljal ves mesec maj s 
pridnim obiskom šmarnic in zbira-
njem dnevnih kartončkov.
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MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
ZDRAVA MARIJA

»Zdravamarija« je najstarejša molitev v 
čast Mariji. Najbrž spada med prve, ki smo se 
je naučili. Besede te molitve so navdihnile ve-
like skladatelje in pesnike. Pomislimo samo na 
čudovite uglasbitve besedila Ave Maria, kar je 
latinsko besedilo molitve Zdrava Marija.

Ta znana molitev sestoji iz dveh delov. Prvi 
del predstavljajo besede, s katerimi je an-
gel Gabriel pozdravil Marijo ob oznanjenju: 
»Zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj.« (Lk 1,28) in vzklika Elizabete: »Blagoslovljena 
ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa.« (Lk 1,42). Drugi del, Sveta Marija, je 
preprosta prošnja, ki jo je svetopisemskim besedam dodalo izročilo Cerkve.

Iz teh dveh delov se je rodila duhovna mojstrovina s sporočilom: odkar je Jezus, Ma-
rijin sin, postal eden izmed nas, noben človek ne sme obupati celo v najtežjih trenutkih. 
Ob sebi imamo vedno Božjo Mater Marijo. Za trenutek pomislimo na brezštevilne mno-
žice kristjanov, ki so molile to molitev. 

Rožni venec je sestavljen iz Zdravamarij. Vsak dan ga moli veliko ljudi. Na to molitev 
ne smemo gledati s predsodkom: »Oh, to enolično ponavljanje!« Ta molitev je prijetna 
»spremljava«, ki nam pomaga ustvariti primerno razpoloženje za premišljevanje in pog-
lobitev v Jezusovo življenje in v skrivnosti, povezane z odrešenjem.

Morda se nam postavlja vprašanje, zakaj tolikokrat klicati Marijo. Podobno kot otroci 
kličejo mamo, zlasti ko so v stiski, podobno se moramo zavedati, da imamo še eno drugo 
mamo, ki je še bolj ljubezniva in ki nas ljubi in je vedno pripravljena, da nas obvaruje ter 
spremlja v vsaki nevarnosti. Vir: Božo Rustja, Kruh in vino smo prinesli

MISEL ZA LEPŠI DAN
V molitvi ljudje osebno doživijo, da niso prepuščeni samim sebi, temveč da pri-

padajo dobrotljivemu Gospodu. In da Gospod pripada njim. Molitev je pot upanja. 
(Hermann-Josef Weidinger)

Kako težko se odpovemo svojim načrtom, sanjam in receptom za srečo. Tako 
težko nam je izpustiti krmilo iz rok in ga ponuditi Gospodu. (John Powell)

Malovernost in premajhno upanje – to je napaka, ki jo je Jezus na apostolih grajal 
bolj kot kaj drugega. Zaupanje pomnoži, postoteri moči. (Anton Vovk)

Vedno me je spremljala Slomškova misel, da je treba sprejeti nove čase, nove raz-
mere in jih obrniti v korist Cerkvi. Tudi novi časi so delo Božje previdnosti. (Maksi-
milijan Držečnik)
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SPODBUDA ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
BOLEZEN LAHKO UDOMAČIMO

Neka gospa mi je v pogovoru o hudi kronični bolezni njenega moža na koncu de-
jala: »Ni dovolj, da bolezen samo sprejmemo. Če hočemo z njo kolikor toliko zado-
voljivo živeti, jo moramo udomačiti.« To pomeni, da se z boleznijo ne soočamo kot z 
nečim, kar nam je naloženo kot težko breme, ampak kot del svoje življenjske zgodbe.

Morda je naša bolezen težka in neprijetna, toda človek se po njej uresničuje in raste 
le v spopadanju z njo. Kljub velikemu napredku medicine mnogih bolezni še vedno ne 
moremo pozdraviti. Z njimi moramo živeti. Zato vsem želim, da bi našli dovolj moči, 
da svojo bolezen udomačimo. Ni lahko, je pa edina pot, če hočemo zares živeti.

Metka Klevišar

SREČANJE ZAKONSKIH PAROV – JUBILANTOV
Po vzoru preteklih srečanj Župnijski pastoralni svet pripravlja srečanje zakonskih 

parov jubilantov, in sicer v soboto, 18. junija, pri sv. maši ob 10. uri, ki jo bo vodil p. Ivan 
Platovnjak.

Srečanje je namenjeno vsem zakoncem, ki so se 
cerkveno poročili v naši župniji, in tudi tistim, ki so 
se poročili drugje, in letos praznujejo obletnico po-
roke, ki je deljiva s pet.

Na prireditev vas želimo opozoriti z namenom, 
da si za to srečanje vzamete čas in da se o tem med 
sabo obvestite.

V župnijskem pismu in na župnijski internetni 
strani je objavljena prijavnica. Prijavnico izpolni-
te in izpolnjeno vrnite v nabiralnik, pripravljen v 
cerkvi do nedelje, 12. junija 2022. Prijave potrebujemo, da bomo lažje pripravili vse 
potrebno za praznovanje.

****************************************

PRIJAVNICA ZA ZAKONSKE JUBILANTE 2022
Ime in priimek moža:  ..................................................................................................

Ime in dekliški priimek žene:  ...................................................................................

Naslov stalnega bivališča:  ........................................................................................

Kraj in datum poroke:  ................................................................................................

Obletnica poroke v letu 2022:  .................................................................................
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JESEN ŽIVLJENJA
Velikonočno sporočilo ALELUJE še vedno odmeva med nami in nam prinaša sporočilo 

veselja. Vstajenje je zmaga. Vse težave, ki jih v vsakodnevnem življenju presežemo, nosijo 
sporočilo zmage in vstajenja.

Lepim doživetjem velikonočnih praznikov sledijo majski dnevi. Vsepovsod sveža, zelena 
barva, cvetoči vrtovi. Sporočilo pomladi je povezano v pesem »Spet kliče nas venčani maj!« 

Za bolnika je vsak sončen dan dan vstajenja. Bog daje življenje. Bolnica je ob vsakem 
premiku na postelji izgovorila besede »MORAM«. Obiskovalec jo je radovedno vprašal, 
kaj pomeni pogosto izrečena beseda »MORAM«. Odgovorila mu je: »Bog mi je dal življe-
nje. Tako velik dar, da kljub starosti in vsem boleznim »MORAM« Bogu reči »DA« in se še 
naprej vsak dan veseliti Božjih darov – življenja. Vsak dan znova zavestno to storim in to 
mi daje veselje in srečo. Življenje je zame neprecenljiv Božji dar.«

Bog se nam razodeva na mnogotere načine, nas opogumlja in daje moči za pot, ki je 
pred nami. Kako veselo je vsakodnevno spoznanje »Še sem živ!«. Bogu hvala za vsak tre-
nutek življenja, ki nam je podarjen.

Veselimo se vedno bolj toplih majskih dni in si zapojmo »Spet kliče nas venčani maj!« 
Priporočimo se Mariji. Ona nas bo ogrnila s svojim plaščem. Tako nam bo še topleje. Ona 
nam bo dala novih moči, da bomo lažje prenašali bolezni in težave, ki jih prinaša starost.

OBNOVA NAŠIH CERKVA
PODRUŽNIČNA CERKEV SV. DUHA V ČEŠNJEVKU

Ključar že dalj časa opozarja, da bo streha cerkve Svetega Duha v Češnjevku v krat-
kem začela zamakati, ker je kritina zaradi slabe kakovosti dotrajana. V sodelovanju z 
Zavodom za varstvo kulturne dediščine smo sklenili, da kritino zamenjamo in cer-
kev opremimo s strelovodom. Dela načrtujemo izpeljati v juniju. Od obstoječe strehe 
bomo ohranili leseno konstrukcijo, ki je po strokovni oceni v dobrem stanju. Strešna 
opeka, ki je stara približno 30 let, je dotrajana. Po potrebi bomo uredili tudi žlebove in 
kleparske zaključke ter prenovili ostrešje.

Na cerkev v Češnjevku bo nameščen tudi nov strelovod. Varna zaščita pred strelo je 
za javne zgradbe, kjer se zbira veliko ljudi, obvezna. Po strokovnem ogledu strelovoda 
smo se odločili, da ga v celoti zamenjamo z novim.

Občina Cerklje je za obnovo cerkve namenila 10.000 EUR iz razpisa za obnovo 
sakralnih objektov. S tem bo občina pokrila nekaj manj kot polovico stroškov. Za dru-
go polovico se bomo obrnili na vaščane Češnjevka, da s svojim darom prispevate k 
plačilu stroškov nujnih del. Našo cerkev želimo zapustiti svojim zanamcem ohranjeno, 
saj je dragocen biser Češnjevka. O načinu zbiranja darov vas bomo obvestili ob pra-
zniku žegnanja cerkve, 5. junija, in z dopisom. Imena darovalcev, ki se bodo strinjali z 
objavo, bomo objavili v Župnijskem pismu.
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PODRUŽNIČNA CERKEV SV. MATIJA V ZALOGU
V Zalogu so se odločili za obnovo zvonika tamkajšnje podružnične cerkve. Cerkev 

v Zalogu je dragoceni biser kulturno-umetnostne zgodovine naše lokalne skupnosti. 
Na območju vasi Zalog velja za najpomembnejši kulturni spomenik. V slabem stanju 
je posebej zvonik cerkve. V času sanacije bodo na zvoniku opravljena naslednja dela:
z	zvonik bo opran, struganj in impregniran,
z	sanirani bodo simsi, ura in omet zvonika,
z	zvonik cerkve bo prepleskan s prepustnimi mineralnimi opleski.

Del sredstev za plačilo načrtovanih del so vaščani zbrali s prihranki od nedeljskih 
nabirk. Del sredstev (5.000 evrov) smo pridobili iz razpisa Občine Cerklje za obnovo 
sakralnih objektov. Del sredstev bo še treba pridobiti z donacijami podjetnikov in da-
rovi vaščanov. 

O načinu zbiranja darov vas bomo obvestili pri nedeljskih mašah in z dopisom. Ime-
na darovalcev, ki se bodo strinjali z objavo, bomo objavili v Župnijskem pismu.

DAROVI OB SMRTI DRAGIH POKOJNIH
Z velikim razumevanjem ste namesto cvetja na grob spoštovanemu pokojniku name-
nili dar za sv. mašo ali vračilo posojila za obnovo Dvorane Jožefa Kvasa. Hvala vam.

OB SMRTI CVETA KOTNIKA SO DAROVALI za sveto mašo sosedje Jenko-Žlebir.
OB SMRTI ANGELCE ČESEN SO DAROVALI za svete maše: družina Kropivnik-Tavčar, 

2 maši, Robasovi, Milka.
OB SMRTI ALOJZIJA VIDMARJA SO DAROVALI za svete maše: sin Alojz z družino, 

3 maše, družina Košnik, 2 maši, Olga Miklavčič iz Kokre, pravnukinja Jerneja, Beti, 
sosedje, vnukinja Barbi.

OB SMRTI ROBERTA RAČMANA SO DAROVALI za svete maše: zakonca Taloš, 2 
maši, sestrična Slavica.
Jezus je rekel: »Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre; 

in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl.« (prim.: Jn 11,25)
Našim pokojnim naj Bog da večni mir in pokoj in večna Luč naj jim sveti.

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

IMENA DAROVALCEV: Frančiška Slemc, Marija Anžič, Marjetka Kelbič, Marija Na-
robe, Roman Studen, Ana in Janez in Jure Narobe, Jože Plevel, Franc Erzar, Marinka 
Ropotar, Barbara Naglič, Franc Zupin, družina Grašič, Franc Repnik, Moška skupina sv. 
Jožefa, Cerklje, Ivanka Vreček, Albina Atlija.
V LETU 2022 SMO ZA VRAČILO POSOJILA ZBRALI 5.754 EVROV.
BOG, POVRNI VSEM DAROVALCEM.
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ZA DOBRO VOLJO
HINAVŠČINA – »Mi lahko razložiš pomen besede hinavščina?« vpraša profesor 

slovenskega jezika Jureta. – Ta malo razmišlja, potem pa pravi: »Hinavščina bi bila, če 
bi vsak dan šel v šolo veselo žvižgajoč!«

MATERNI JEZIK – Učitelj vpraša učence: »Zakaj pravimo svojemu jeziku materni 
jezik?« – Janezek ustreli kot iz topa: »Zato, ker oče nikoli ne pride do besede.«

PIVO – Zdravnik ob pogledu na velik trebuh bolnika povpraša: »Približno koliko 
piva spijete na dan?« – »Pet do šest steklenic,« odgovori pacient. – »Uff, jaz še toliko 
vode ne bi mogel spiti!« začuden in nekoliko nejevoljen nad nezdravim življenjem od-
vrne zdravnik. – Bolnik pa, kot bi mu stopil na žulj: »Ja, saj jaz tudi ne!«

ZIDARJI – »Kaj delajo ti čudni kipi na zunanji steni?« vpraša investitor vodjo grad-
bišča. – »To niso kipi,« odgovori ta osupel, »to so naši najboljši zidarji!«

TORTA – Tim v vrtcu praznuje rojstni dan. Vzgojiteljica ga vpraša: »Povej, zraven 
koga bi rad sedel danes?« Tim izstreli z žarečimi očmi: »Najraje zraven torte!«

POLNA DVORANA – Veliki odmor po drugem dejanju v mestni operi. Neki obi-
skovalec je navdušen: »Odlična zasedba danes!« Iz sosednjega sedeža se zasliši: »Kako 
danes? Tako polno je tu vedno!«

BOLEZEN – Anže pride po daljši bolezni spet v šolo. Učiteljica ga vpraša: »Koliko 
časa te ni bilo v šolo?« – »Od tridesetletne vojne!«

KRAVA – Mati vije z rokama nad glavo: »Kakšen pa si spet?« – »Padel sem v travi.« 
– »Ampak tako umazan pa ne moreš biti zaradi trave!« – »Pa ja, če te pred tem podi 
krava in te potem vrže na tla!«

BREZ ZOB – Mali Filip se začudi, ko prvič vidi novorojenega bratca: »Tak je kot stari 
ata, brez las in brez zob!«

– Mala Nina se po dnevni sobi vozi s trikolesom. Oče vpije: »Morala bi biti že v pos-
telji!« – »Jaz bi že šla, ampak ne najdem parkirišča!«

VIOLINIST – Malo Lucijo so vzeli na koncert, ona pa se dolgočasi. Ko violinist živah-
no igra, zašepeta Lucija mami: »Ko bo prežagal to skrinjico, bomo pa lahko šli, a ne?«

»Prosim, operite ga in zlikajte.«

»V palačo je vstop možen le z vnaprej potrjeno najavo.
Prosim povejte mi, koga naj najavim?«
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OBVESTILA
Z NAMI SO BEGUNCI IZ UKRAJINE

V ponedeljek, 25. aprila, smo v župnišče na Šenturški Gori sprejeli deset ukrajinskih 
beguncev. Prišle so tri ukrajinske družine: pet odraslih in pet otrok. Hvala vsem, ki ste 
prisluhnili naši prošnji in pomagali župnišče pripraviti za zadovoljivo bivanje. Posebna 
zahvala velja krajanom Šenturške Gore, ki zgledno skrbite za prišlece. Na začetku nji-
hovega bivanja z nami, jim bomo pomagali z nujnimi življenjskimi potrebščinami. Na 
farane se bomo večkrat obrnili s prošnjo za pomoč pri zbiranju potrebnih stvari. Prišli 
so tako rekoč brez vsega.

MARČEVSKA SEJA ŽPS-ja – POVZETEK ZAPISNIKA
Člani ŽPS smo se 17. marca 2022 zbrali na redni seji. Najprej smo se pogovarjali o 

sv. Jožefu kot svojem varuhu in skrbniku in zmolili litanije sv. Jožefa. Nadaljevali smo z 
aktualnimi temami:
z	Na pobudo ljubljanske škofije je pomožni škof Franc Šuštar poslal vabilo župnijam za 

pomoč ljudem, ki bežijo iz Ukrajine zaradi vojne. Karitas Cerklje že zbira hrano, higienske 
pripomočke, posteljnino, zdravila … Molitvena skupina moli za Ukrajino. 

z	Šmarnice bodo potekale v živo. 
z	Člani ŽPS smo se odločili, da bomo obnovili župnijski dan, ki bo v nedeljo, 12. junija 2022. 

Predlagana je tombola in družabni program.
z	Prvo sveto obhajilo bo v soboto, 28. maja, ob 10.00. 
z	Zakonski jubilanti bodo imeli sv. mašo v soboto, 18. junija, ob 10.00. 
z	Molivke, ki hodijo ob četrtkih na češčenje, vabijo mlade, da bi en četrtek na mesec prip-

ravljali slavljenje pol ure pred sv. mašo.

KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA I. STOPNJA
Letos je ponovno razpisano začetno usposabljanje katehistov za Katehezo Dobrega 

pastirja, I. stopnja. Povabljeni vsi, ki vas tovrstno usposabljanje zanima, da se prijavite, 
saj je začetno usposabljanje razpisano le na vsakih nekaj let.

Katehezo Dobrega pastirja izvajamo tudi v Cerkljah, zato bodo katehisti do-
brodošli. Razpis in prijavnica sta objavljena na župnijski spletni strani.

TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE 2022
»Pojdi in popravi mojo Cerkev!« je geslo tedna molitve za duhovne poklice, ki bo v 

Cerkvi na Slovenskem potekal od 1. do 8. maja 2022. Klic, ki ga je zaslišal sveti Frančišek, naj 
odmeva tudi v nas skozi ves teden molitve, zlasti še v tem času skupne hoje na poti sinode. 

Teden molitve želi v nas prebuditi zavest, da smo vsi odgovorni, da vsak na svoj 
način lahko prispeva svoj delež, da se bo število duhovnih poklicev – duhovnikov, 
bogoslovcev, diakonov, redovnic in redovnikov – začelo dvigati.



10

ŽUPNIJSKO ROMANJE NA SVETO GORO
Romanje na Sveto Goro bomo izvedli v soboto, 14. maja. Prijave v župnišču zbiramo 

do zapolnitve prostih mest na avtobusih. Vsakdo se bo lahko na Božjo pot na Sveto 
Goro odpravil na enega od treh načinov: z avtobusom, peš ali s kolesom. 

Ne glede na izbrani način božje poti je ob 13.00 v Baziliki Marije, Božje Matere na Sve-
ti Gori predvidena sveta maša. Po sveti maši bomo deležni krajše predstavitve cerkve 
in samostana. V restavraciji na Sveti Gori je predvideno tudi skupno kosilo romarjev. 

Prijave za romanje, z vplačilom za resnost, bomo v župnišču zbirali do zapolnitve 
prostih mest na avtobusih. Natančna navodila romarjem bomo objavili pri oznanilih v 
nedeljo, 8. maja, in na župnijski spletni strani.

Predvidena cena romanja znaša 32 EUR za odrasle in 15 EUR za otroke. V primeru 
lastnega prevoza je predvidena cena romanja 20 EUR za odrasle in 10 EUR za otroke.

SREČANJE ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV
V četrtek, 5. maja, takoj po sveti maši (19.45) se starši letošnjih prvoobhajancev 

udeležite srečanja. Nagovoril nas bo nekdanji cerkljanski kaplan g. David Jensterle. Na-
črtovali bomo vse potrebno, da bo slovesnost lepo potekala in dorekli drugo, poveza-
no s prvim svetim obhajilom.

SREČANJE ZA STARŠE BIRMANCEV
V torek, 10. maja, takoj po sveti maši (19.30) se starši in botri letošnjih birmancev 

udeležite srečanja med pripravo na birmo. Nagovoril nas bo g. Gregor Čušin. Sledila bo 
priprava birmanskega praznovanja.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Seja ŽPS bo v četrtek, 19. maja, ob 20.00 v župnišču.

PRVO SVETO OBHAJILO
Slovesnost prvega svetega obhajila bomo obhajali v soboto, 28. maja, ob 10.00. S 

šmarnično pobožnostjo se bodo prvoobhajanci pripravljali na prejem sv. obhajila. 
K pripravi ste skupaj s prvoobhajanci povabljeni tudi starši in ostali člani družine. V 
cerkvi bodo na dan slovesnosti klopi rezervirane za slavljence in njihove najožje dru-
žinske člane.

OBISK STAREJŠIH NA DOMU
V maju bo duhovnik starejše po domovih obiskal v torek, 3. maja, na Šenturški Gori 

in v petek, 6. maja, po ostalih vaseh. 
V juniju bo duhovnik starejše po domovih obiskal v torek, 31. maja, na Šenturški 

Gori in v petek, 3. junija, po ostalih vaseh. Če še kdo želi obisk duhovnika na domu, naj 
sporoči v župnišče.
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PODELITEV ZAKRAMENTA SVETE BIRME
Birma je praznik ne samo za družino birmanca, ampak tudi za celotno župnijsko 

skupnost. Praznik svete birme bo naša župnija obhajala v soboto, 11. junija, ob 10.00. 

ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA
Z zahvalno sv. mašo, ki jo bomo obhajali v nedeljo, 5. junija, se bodo zaključila sre-

čanja v veroučnih učilnicah, ne pa tudi v cerkvi pri daritvi sv. maše.

SVETE MAŠE NA PODRUŽNICAH
26. MAJ: GOSPODOV VNEBOHOD

40 dni po veliki noči praznujemo 
praznik na dan, ko je naš Gospod Jezus 
šel v nebesa. Svete maše na praznik 
bodo ob 9.00 in 19.00. Otroci in mladi, 
ki obiskujejo verouk ob četrtkih, ta 
dan pridete tudi k veroučni uri.

CERKLJE:
URNA MAŠA: četrtek, 26. maj, ob 19.00

ČEŠNJEVEK – SV. DUH
URNA MAŠA: sobota, 7. maj, ob 8.00
PROŠNJI DAN: sreda, 25. maj, ob 7.00
ŽEGNANJE: binkoštna nedelja, 5. junij, 
ob 10.00

GRAD – SV. HELENA
PROŠNJA MAŠA: ponedeljek, 23. maj, ob 7.00

PŠATA – SV. MAGDALENA
URNA MAŠA: sobota, 21. maj, ob 8.00

STIŠKA VAS – SV. KRIŽ
NAJDENJE SV. KRIŽA in URNA MAŠA: 
torek, 3. maj, ob 8.00

SVETI AMBROŽ – SV. AMBROŽ
URNA MAŠA: sobota, 4. junij, ob 8.00

ŠMARTNO – SV. MARTIN
PROŠNJA MAŠA: torek, 24. maj, ob 7.00

ŠTEFANJA GORA – SV. ŠTEFAN
ŽEGNANJE: 5. velikonočna nedelja, 15. 
maj, ob 10.00

ZA SVETOST DUHOVNIKOV
Jezus, večni Veliki Duhovnik, ohrani svoje duhovnike v zavetju svojega Božjega 

Srca, da jim nihče ne bo mogel škodovati. 
Ohrani neomadeževane njihove maziljene roke, ki se vsak dan dotikajo tvojega 

presvetega Telesa.
Ohrani čiste njihove ustnice, ki jih je pordečila tvoja dragocena kri. 
Ohrani njihovo srce čisto in sveto, ki je zapečateno z vzvišenim znamenjem 

tvojega slavnega duhovništva. 
Naj rastejo v ljubezni in zvestobi do tebe. 
Obvaruj jih vsega posvetnega. 
Daj jim z oblastjo spreminjati kruh in vino tudi moč spreminjati srca. 
Blagoslovi njihovo delo z obilnimi sadovi in podari jim nekoč krono večnega življenja. 
Amen. sv. Terezija Deteta Jezusa
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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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CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 7. maj:

Prva skupina Zg. Brnik
SOBOTA, 14. maj:

Druga skupina Zg. Brnik

SOBOTA, 21. maj:
Prva skupina Dvorje

SOBOTA, 28. maj:
Druga skupina Dvorje

SOBOTA, 4. junij:
Skupina Grad

BRALCI BOŽJE BESEDE
7. in 8. maj:

SOBOTA: Amadej Snedec in Slavi Snedec
NEDELJA – 7.30: Janez Basej in Polona Basej
NEDELJA – 10.00: Miha Zevnik in Lenart Jagodic

14. in 15. maj:
SOBOTA: Mateja Šimnovec in Hana Šarlija
NEDELJA – 7.30: Aleš Čebulj in Primož Močnik
NEDELJA – 10.00: Darja Bajs in Nika Šmajc

21. in 22. maj:
SOBOTA: Urban Erzar Frantar in Urška Močnik
NEDELJA – 7.30: Mateja Šimnovec in Vid Urbančič
NEDELJA – 10.00: Jože Žagar in Ana Žagar

28. in 29. maj:
SOBOTA: Klarisa Kepic in Krištof Kepic
NEDELJA – 7.30: Simon Zgonc in Tatjana Nadu Zgonc
NEDELJA – 10.00: Majda Erzar in Viktor Erzar

4. in 5. junij:
SOBOTA: Marcel Kepic in Veronika Podjed
NEDELJA – 7.30: Lucija Jenko in Petra Cukjati
NEDELJA – 10.00: Maša Ferlan in Ajda Hudobivnik
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