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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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BINKOŠTI
»Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi 

zbrani na istem kraju. Nenadoma je nas-
tal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, 
in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. 
Prikazali so se jim jeziki, podobni plame-
nom, ki so se razdelili, in nad vsakim je os-
tal po eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim 
Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, 
kakor jim je Duh dajal izgovarjati.« (Apd 
2,1-4)

Predstavljajmo si zbrane apostole, ki niti dobro ne vedo, kaj čakajo. Zamislimo si nji-
hov strah, ko zaslišijo nenaden piš vetra in zagledajo ognjene jezike. Občutimo njihovo 
veselje, ko jih preplavi Sveti Duh in jim da moč, da slavijo in častijo Gospoda kakor 
nikdar pred tem. To je rojstvo Jezusove Cerkve. Kakšno veselje!

Ne pozabimo, da je to le eno poglavje iz Apostolskih del in začetek cerkvenega življe-
nja. Še veliko mogočnih Božjih posegov je opisanih v Apostolskih delih; denimo Petro-
vo spreobrnjenje treh tisoč ljudi, Pavlovo spreobrnjenje na poti v Damask ter številna 
ozdravljenja in čudeži. In, kakor bi pričakovali, lahko beremo tudi o precejšnjem številu 
stisk. Pavla bodo na primer doleteli brodolom, ječa in celo ponižanje s strani njegovih 
najtesnejših judovskih prijateljev …

V Apostolskih delih najdemo zgodbe o zapiranju v ječe, nasprotovanju in prega-
njanju, vendar je pomembno, da nanje gledamo v pravi luči. Čudeži daleč pretehtajo 
težave. Pravzaprav so težave zaradi njih veliko več vredne. Preizkušnje apostolov nas 
opominjajo, da bolj, ko nas bo Jezus napolnil s svojo močjo, večji delež trpljenja na 
križu bo pričakoval od nas. Ne gre za to, ali bomo preizkušani, ampak kdaj. In kadar 
bomo preizkušani, ne bo šlo za to, ali nam bo Jezus pomagal, marveč za to, kako nam 
bo pomagal.

JUNIJ 2022
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Na današnji veliki praznik se zahvalimo Svetemu Duhu za vse, kar je storil, spomni-
mo pa se tudi, da svojega dela še zdaleč ni dopolnil! Kakor apostoli se moramo tudi mi 
vsak dan izročati njegovemu vodstvu. Ni se nam treba bati stiske, kajti Bog nas bo po 
njih oblikoval v svetnike. Danes se moramo resnično veseliti, kajti Sveti Duh, ki živi v 
nas, dan za dnem z veseljem izliva Kristusovo moč in zmagoslavje za nas!

Molimo: »Pridi, Sveti Duh, in me napolni z veseljem, kakor si napolnil apostole. 
Spreobrni mi srce, napolni mojo dušo, da bom postal resničen odsev in priča tvoje 
ljubezni.«

ŽUPNIJSKI DAN NAS POVEZUJE
Župnijski dan bomo letos obhajali v nedeljo, 12. junija. Pri sveti maši ob 10.00 

nas bo nagovorila s. Dorica Sever FMM. S. Dorici boste prisluhnili tudi pod šoto-
rom, kjer nam bo predstavila svoje misijonsko delo med Eskimi.

Na drugo junijsko nedeljo lepo vabljeni na 
tretji župnijski dan v naši župniji.

Na prireditev, kjer bo organizirana tombola, 
nato pa druženje in piknik, ste vabljeni vsi žu-
pljani, saj je namen dogodka utrjevanje župnij-
ske skupnosti.

Odbor za pripravo praznovanja se je odločil, 
da za priložnost druženja cele župnije na dvo-
rišču župnišča postavimo šotor in z zbranimi 
darovi pri sveti maši in tomboli poskrbimo za 
pijačo in jedačo. 

Vrednost enega obroka s pijačo ocenjujemo na 6 evrov. Za vsakega udeleženca žu-
pnijskega dne bomo pripravili porcijo čevapčičev. Stroške župnijskega dne bomo krili 
s pomočjo darov, ki jih bomo zbrali v nedeljo, 12. junija, pri sveti maši in s prostovoljni-
mi darovi od srečk za tombolo. Priporočeni dar za eno srečko je 3 evre, za paket štirih 
srečk pa 10 evrov.

Za potrebe župnijskega praznovanja prosimo gospodinje za sladice. Pecivo bomo 
zbirali v prostorih večnamenske stavbe 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 raču-
namo na velikodušnost župljanov. Naj se tudi 
pri nas uresniči stavek iz Svetega pisma, da so 
vsi jedli in se nasitili. Za dodatne informacije 
pokličite na tel. št.: 051 391 810 (Matjaž).

Zbiramo tudi dobitke, ki bodo namenje-
ni tomboli. Vrednost dobitka je omejena le 
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navzdol. Dobitek naj ne bo vreden manj kot 8 evrov. Tudi dobitke za tombolo lahko 
prinesete v dvorano v soboto, 11. junija, med 16.00 in 19.00. Za dodatne informacije 
pokličite na tel. št.: 041 628 075 (Miro). S seboj imejte pisalo za igranje tombole.

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.

ORATORIJ 2022
Tudi letos bo na cerkljanskem dvorišču v prvem tednu 

julija potekal oratorij, letos z naslovom ZA BOŽJO SLA-
VO, na katerega se več kot 80 animatorjev pripravlja že 
od marca. Čez teden nas bo spremljal sveti Ignacij Lojolski, 
velik svetnik, vitez in zavetnik jezuitov. 

Oratorij bo potekal od nedelje, 3. julija, ko se bomo ob 
11.00 zbrali na župnijskem dvorišču in se za začetek sku-
paj odpravili k sveti maši, pa do petka, 8. julija. Tudi zadnji 
dan bo potekal po malo spremenjenem razporedu, saj se 
bo zaključna sveta maša začela ob 15.00. Vsi ostali dnevi 
bodo potekali kot vsako leto, vse informacije o spremenje-

nem poteku pa so navedene tudi na prijavnici. 
Lepo povabljeni so vsi otroci do vključno 8. razreda in vsi otroci, ki bodo jeseni zače-

li hoditi v šolo. Izpolnjeno prijavnico in prispevek lahko oddate do 27. junija na DMC 
v času uradnih ur, najdete pa jo v cerkvi, na DMC-jevi spletni strani in na oratorijskih 
socialnih omrežjih. Ekipa cerkljanskih animatorjev vas že nestrpno pričakuje in se ve-
seli vsakega prijavljenega, ostalim župljanom pa se priporočamo v molitev.

POLETJE – ČAS ZA BOGA
Poletje je pred vrati. Boga lahko damo na 

stranski tir ali pa se odločimo narediti nekaj 
zase – z Božjo pomočjo.

Potrebujemo dve osnovni sestavini:
- skupnost: Jezus nam svetuje, da poišče-

mo družbo: »Kjer sta namreč dva ali so trije 
zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med 
njimi.« (Mt 18,20) Dobro izhodišče je skup-
nost ljudi, ki iščejo odgovore na podobna vprašanja. Poletni dogodki so priložnost, da 
utrdimo svojo vero, poiščemo odgovore, pa tudi pomagamo komu najti nov smisel, 
znova prižgati lučko vere. V sproščenem vzdušju in sprejemajoči skupnosti je lažje za-
čutiti Boga!
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- čas: Preveč imam vsega. Ne sledim dnevom, izgubljam se v hitenju, zvečer pa se kar 
zvrnem v posteljo. Ne gre več. Včasih se je treba ustaviti in si izboriti čas za dušo, za Boga. 

Poleti otroci in mladi kar izginejo iz cerkva. Veroučno leto je zaključeno in do sep-
tembra Jezusa pošljemo na oddih. Poletje je res čas za zabavo, za nove dogodivščine – 
Jezus pa se zdi pravo nasprotje, na njem na videz ni nič presenetljivega in razburljivega, 
vse je že znano, vse že zdavnaj zapisano in ničkolikokrat prebrano … Pa vendar čutimo, 
da ga potrebujemo, da se izplača vzeti čas zanj.

Čas za Boga si moraš vzeti sam. Ljudi, ki si želijo in iščejo isto kot ti, pa najdeš na 
duhovnih vajah in raznih srečanjih, ki jih organizirajo katoliška združenja. Pobrskaj po 
spletu – »stric Google« pozna ponudbo duhovnih ponudb. Poletje je polno prireditev, 
tudi cerkvenih. Izberi nekaj zase in povabi še prijatelje!

Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:

JUNIJ NA DMC
Otroci še zadnje atome moči in ener-

gije vlagajo v zaključek šole in se veselijo 
dnevov, ko bo torba letela v kot, na kole-
darju pa dva meseca in nekaj dni ne bo 
nobenega spraševanja, nobene kontro-
lne, nobene naloge, nobene seminarske 
in sploh ničesar, kar bi jih spominjalo na 
šolo … Vsi zaključujejo z rezultati, ki so 

posledica njihovega truda in njihovih zmožnosti. Če so s svojim trudom izkoristili veči-
no svojih sposobnosti, so lahko ponosni tudi na dvojke, če pa so rezultati (kakršni koli 
že so) posledica lenobe, pa bi morali biti kritični in si priznati, da bi lahko naredili več. 
Septembra bodo znova priložnosti za nove zmage. Sedaj pa se za vse, tudi za DMC, 
začenja prijeten čas leta, ki ga rišejo dolgi in topli dnevi ter prijetna druženja.

ZA OTROKE IN MLADE:
‒ učna pomoč po dogovoru za tiste, ki jo še potrebujejo,
‒  igralne urice za otroke, ki ne obiskujejo vrtca (PET 10.00–11.30) bodo še do 

konca šolskega leta, zadnjič 24. 6. 2022,
‒  po šoli se otroci in mladi zelo radi družijo v naših prostorih. DMC je za vse odprt 

do 17.00, ob petkih pa do 15.00,
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‒  z ustvarjalnimi delavnicami, študentskim in mladinskim veroukom pa smo do 
jeseni zaključili.

Za otroke in mlade ter za vso župnijo pa se že približuje Oratorij 2022 z naslo-
vom »ZA BOŽJO SLAVO!«, ki bo potekal od 3. do 8. 7. 2022

Prijavnice smo otrokom razdelili pri verouku, na voljo so v cerkvi, na DMC-ju, na FB 
in spletni strani. Prijave že zbirajo na DMC-ju v času uradnih ur: PON–ČET od 12.00 do 
17.00, ob PET pa od 12.00 do 15.00. Zbrali smo že lep kupček prijav in se že veselimo 
veselja, smeha, hrupa, petja, delavnic ….

Po Oratoriju bomo takoj nadaljevali s POČITNIŠKIM VARSTVOM – DRUŽENJEM 
za otroke, zato že sedaj vabimo PROSTOVOLJCE, ki bi nam bili pripravljeni pri tem 
pomagati. Za počitniško varstvo otrok bo na našem FB in spletni strani na voljo pove-
zava za prijavo.

ZA ODRASLE:
‒  srečanja za mamice na porodniškem dopustu in slovenščino za tujce (PET 

10.00–11.30) bodo še do konca šolskega leta, zadnjič 24. 6. 2022,
‒  z angleščino, nemščino, italijanščino in računalništvo smo zaključili in nihče 

nima popravnega izpita ,
‒ slovenščina za tujce ob PON 10.00–11.30 se je zaključila.
V mesecu maju smo začeli z učenjem slovenščine tudi na Šenturški Gori, in sicer 

se dvakrat tedensko, v torek in četrtek v dopoldanskem času dve uri učimo slovenske-
ga jezika z ukrajinskimi družinami, ki so nastanjene v župnišču. So zelo prijetni ljudje, 
pridni »učenci« in skupaj se imamo zelo lepo.

Prijazno vabljeni, da se nam pridružite, nas obiščete, spremljate našo spletno 
stran, FB in Instagram. Lahko nas tudi pokličete na telefonsko številko: 041-945-
604 ali nam pišete: mc.cerklje@gmail.com 

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

Irena Zajec in s. Marija Imperl

NOBENE LEKCIJE NE MOREMO PRESKOČITI
Verjetno ni nikogar, ki v življenju še ni doživel razočaranja. 

Najtežje je gotovo takrat, ko so zanj odgovorni naši najbližji, 
družinski člani in prijatelji, ki jim zaupamo in nam veliko pome-
nijo. A tudi taki dogodki so del življenja. Nobenega smisla nima, 
če jih preveč dramatiziramo. Kljub bolečini se poberemo in gre-
mo naprej. 

Škoda bi bilo, če zaradi takih izkušenj ne bi nikomur več zau-
pali. Tudi take neprijetne lekcije potrebujemo za življenje. Iz njih 
se veliko naučimo. Predvsem tega, da naše življenje kljub vsem 
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prizadevanjem ne more biti nikoli popolno. In še, kako se večkrat ustaviti in se vpra-
šati, koga smo pa morda mi razočarali in prizadeli. Ne slepimo se, da nismo nikogar.

Metka Klevišar

PREBRANO ZA BRALCE  
ŽUPNIJSKEGA PISMA

BLAGOSLOV NA TVOJO MLADOST
Kličem blagoslov nate:
ki vstopaš v življenje,
ki se podajaš na ceste sveta,
ki boš moral čez smetišča zemlje,
čez vsa minska polja laži, 
čez plevel in osat nezaupanja
in čez vse tržnice pokorjenih src.

Kličem blagoslov nate:
ki boš moral izbirati
med poštenostjo in prodanostjo,
med Bogom in hudičem,
med blagoslovljenim kruhom in drogo;
ki boš slišal vabilo iz beznic,
da bi za ognjišče zatajil Kristusa,
za skledo leče prodal prvorojenstvo,
za srebrnike izdal narod in domovino
in pijano srce prepustil mrhovinarjem.

Kličem blagoslov nate,
ki ti bodo dopovedovali,
da življenje ni sveto,
da zvestoba ni vredna truda,
da si lahko kupiš in privoščiš,
da moraš biti tak, kot drugi hočejo,
in imeti to, kar drugi potrebujejo.

Kličem blagoslov nate!
Naj bodo tvoje sanje seme za resničnost,
da boš po ljubezni velik človek,
ki peče kruh iz pšenice in ne iz kamna,
ki ne neha iskati lepote
in se nikoli ne naveliča moliti.

Vir: p. Pavle Jakop, Naša družina
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ZA DOBRO VOLJO
»Od včeraj sem brez vozniške,« razlaga Stane svojemu sodelavcu. – »Kaj pa si de-

lal?« – »Prehiteval sem na avtocesti.« – »Ja, ampak to ni prepovedano!« – »To že. Pre-
hiteval sem nekoga, ki je vozil v nasprotno smer!«

Učiteljica: »Blanka, znaš že plavati?« – »Ja, učiteljica!« – »Kje si se pa naučila?« – »V 
vodi!« 

Mici se je s svojim avtom zaletela v drugega. »To ne more biti res,« se jezi lastnik 
obtolčenega avta, »ste sploh kdaj naredili izpit?« Mici vsa ogorčena: »Verjetno večkrat 
kot vi!«

Pri prodajalcu sladoleda je na vroč poletni dan dolga vrsta. »Pridi, greva dalje,« reče 
mati svoji hčeri Sari, »zaradi ene kepice sladoleda se ne izplača četrt ure stati v vrsti.« 
Sara pa se ne pusti pregovoriti in reče: »Pa mi kupi dve kepici, da se bo izplačalo!«

Polnoč je že dolgo mimo. Mladi očka še vedno s kričečim dojenčkom v naročju hodi 
gor in dol po otroški sobi. Njegova mlada žena pogleda noter in reče: »Ti ubožec! Da-
nes se spet ne boš naspal!« – »Malo pa že,« zagodrnja mladi oče, »leva roka mi že spi!«

Stoji debeli policist pri otroškem vrtcu. Vzgojiteljica, ki pride iz vrtca, ga prijazno 
vpraša: »A vi čakate otroka?« – »Ne, to imam od piva« odgovori policist ...

MISEL ZA LEPŠI DAN
Učimo svoje otroke, da bodo videli lepoto in resnico, ki je v vseh bitjih. Malčki 

so blizu tej resnici, čudovito jo bodo dojeli. (Marcelle Auclair)
Vsakdanjost naj nam bo molitev! Prosimo za to veliko umetnost krščanskega 

življenja, ki je zaradi tega tako težka, ker je tako preprosta. (Karl Rahner)
Rad imeti ljudi pomeni ne zadoščati le samemu sebi, marveč odpreti srce in 

v njem narediti prostor za druge. Ljudje trpimo zaradi ljudi. Zato glej s čistimi 
očmi in čistim srcem. (Phil Bosmans)

Neponovljivo srečo sem doživel, ko sem spoznal, da Bog ni samo sodnik, 
ampak tudi ljubeči Oče, ki mi želi vse odpustiti. (France Špelič)

Vsak človek meni, da nima dovolj denarja, pameti pa da ima v izobilju. 
(hebrejski pregovor)

Domovina je naša ljuba mati. Bodimo si med seboj kakor dobri otroci in 
pomagajmo iz vseh moči k sreči domovine in vsakega prebivalca. (bl. Anton 
Martin Slomšek)

Ljudje smo po naravi takšni, da neradi dajemo. Mnogo rajši jemljemo. Jezus je 
drugačen: daje in se daje. Postaja med nami kruh in se ponuja, naj ga vzamemo, 
razlomimo in jemo. (Franc Cerar)
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»Poslušajte, soseda!« ponosno reče Kovačeva. »Naš sin je star sedem mesecev pa 
že sedi!« – »Ježeš, kaj je pa naredil?«

Lovec se je pohvalil: »Včeraj sem za vasjo ustrelil tri race.« – »So bile divje?« – »Race 
ne, lastnik pa kar precej.«

Družina pride domov od slovesne maše na veliko noč. – Oče takoj začne nergati, da 
je bila pridiga zanič, da so na koru slabo peli in tudi orgle so bolj škripale. – Potem se 
oglasi sinek: »Čuj, očka, za en evro vstopnine za štiri osebe, ki si ga vrgel v košarico, je 
bil spored v cerkvi kar v redu.«

»Končno je moj mož prenehal gristi nohte!« – »Kako mu je pa to uspelo?« – »Skrila 
sem mu zobe!«

DAROVI OB SMRTI DRAGIH POKOJNIH
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)

Z velikim razumevanjem ste namesto cvetja na grob 
 spoštovanemu pokojniku namenili dar za sv. mašo  

ali vračilo posojila za obnovo Dvorane Jožefa Kvasa. Hvala vam.
OB SMRTI ROBERTA RAČMANA JE DAROVAL za sveto mašo Ilija Paškič. 
OB SMRTI ROBERTA RAČMANA JE DAROVAL za vračilo posojila Alojz Paškič.
OB SMRTI MARIJE VERBIČ SO DAROVALI za svete maše: Ukanove nečakinje, 2 maši.
OB SMRTI ANE PIRC SO DAROVALI za svete maše: hči Tatjana z družino, sin Ivan z 

družino, sin Darko, Franci, Angelca in Marija Belšak, sosed Franci Štirn, Ivanovi sosedje 
s Stare Ceste.

OB SMRTI JANEZA RETLJA SO DAROVALI za svete maše: Cipernovi, družina 
Jožeta Bohinca, Jože Novak, Ivan Novak, Okornovi, Koračinovi, Hlebec, Kumerjevi, 
Krevsovi in Muhičevi.

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.
OB SMRTI ROBERTA RAČMANA JE DAROVAL za vračilo posojila Alojz Paškič.
IMENA DAROVALCEV: Viktor Koritnik, Praznikovi, Marinka Jagodic, Matej 

Nastran, zakonca Taloš, Milka in Franc Klemenčič, Marinka Kuralt, Anžetovi s Pšate, 
Nežka Jenko, Alenka in Krištof Vilfan, družina Jagodic, Emilija Demšar, Ana Krajnik.

V LETU 2022 SMO ZA VRAČILO POSOJILA ZBRALI 7.404 EVROV. 
BOG, POVRNI VSEM DAROVALCEM.
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OBVESTILA
MAJSKA SEJA ŽPS-ja – POVZETEK ZAPISNIKA

Člani ŽPS-ja smo se 19. maja 2022 zbrali na redni seji. Začeli smo z uvodno molitvijo 
in pogovorom o sv. Jožefu delavcu. Sv. Jožef nas je spremljal na vseh letošnjih sejah. 
Nadaljevali smo z aktualnimi temami. 
- Opravili smo evalvacijo romanja na Sveto Goro. Romanje je bilo dobro organizira-

no. Odzivi so bili pozitivni. Prijavilo se je čez 100 ljudi. Bilo je 13 kolesarjev, okrog 40 
pohodnikov in 53 romarjev z avtobusom. V Vrhpolju smo si ogledali mozaik p. Ru-
pnika, ki nam ga je predstavil župnik Janez Kržišnik. Nato smo si ogledali romarsko 
cerkev v Logu pri Vipavi, ki nam jo je razkazal in o njej povedal veliko zanimivega 
vipavski župnik Alojz Furlan.

- Na Sveti Gori smo se okoli 13.00 zbrali vsi romarji – kolesarji, pohodniki in vsi, ki 
smo se pripeljali z avtobusom. Po sv. maši nam je nekaj o zgodovini Svete Gore po-
vedal brat Ambrož. Sledilo je kosilo v bližnjem gostišču. Nazaj grede smo se ustavili 
še v Vipavi in se polni lepih vtisov vrnili domov. Prihajajo že pobude za novo roma-
nje, ki bi lahko postalo tradicionalno. Prihodnje leto bi ga znova organizirali drugo 
soboto v maju.

- Jeseni bo organizirano vsakoletno romanje na Krko, predvidoma, 25. septembra 
2022. 

- Konec aprila 2023 bo predvidoma organizirano romanje v Međugorje. 
- Podelitev sv. birme bo v soboto, 11. junija 2022, ob 10.00.
- Župnijski dan bo v nedeljo, 12. junija 2022, s sveto mašo ob 10.00 (jutranje sv. maše 

ne bo).
- Zakonski jubilanti bodo praznovali v soboto, 18. junija 2022, ob 10.00.
- Oratorij 2022 bo potekal od 3. do 8. julija 2022. Vse podrobnosti so objavljene na 

spletni strani DMC-ja, kjer lahko najdete tudi prijavnico.  
- Ob četrtkih pred sv. mašo smo vsi, še posebej pa mladi, vabljeni k uri češčenja, ki jo 

vodi g. duhovni pomočnik Tone Marinko.

DAN DUHOVNIŠKEGA POSVEČENJA – DIES 
SANCTIFICATIONIS

V mesecu juniju, ko duhovniki obhajamo spomin svojega mašniškega posvečenja 
in v Cerkvi sprejemamo nove duhovnike, obhajamo v ta namen Dan duhovniškega 
posvečenja – Dies sanctificationis. 

Letos bo Dan naših dekanijskih duhovnikov potekal v četrtek, 9. junija 2022. Zbrali 
se bodo duhovniki vseh župnij Dekanije Šenčur in dan preživeli na romanju v duhov-
ni zbranosti in hvaležnosti Bogu za dar njegovega klica. V župnišču zato v četrtek, 9. 
junija, ne bo uradnih ur.
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PODELITEV ZAKRAMENTA SVETE BIRME
Birma je praznik celotne župnijske skupnosti. Praznik svete birme bo naša župnija 

obhajala v soboto, 11. junija, ob 10.00. Birmance spremljajmo z molitvijo.

OBHAJANJE PRAZNIKA SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI
Telovsko procesijo bomo obhajali na sam praznik v četrtek, 16. junija, po večerni 

sveti maši. Procesija z Najsvetejšim bo potekala preko župnijskega dvorišča do mrliških 
vežic in ob pokopališkem zidu nazaj v cerkev. Pri oltarjih bomo prisluhnili evangeljskim 
odlomkom, ki govorijo o sveti evharistiji. Ta dan bo sveta maša tudi ob 9.00. Po maši 
ste vabljeni na druženje ob sladoledu na župnijsko dvorišče.

PRIPRAVA STARŠEV IN BOTROV NA KRST OTROKA
Priprava za starše, ki želite krstiti svojega otroka v juniju, bo v petek, 17. junija, ob 

17.30 v župnišču. Predhodno morate posredovati podatke za župnijsko krstno knjigo. 
V naši župniji so krsti vsako tretjo nedeljo v mesecu med ali po maši ob 10.00 oz. 

po dogovoru.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Seja ŽPS-ja bo v petek, 17. junija, po sveti maši. Člane ŽPS-ja prosimo, da se srečanja 

zanesljivo udeležite.

PRAZNOVANJE ZAKONSKE ZVESTOBE
Zahvalna sveta maša za zakonske jubilante – srečanje bi 

lahko imenovali tudi praznik zakonske zvestobe – bo v so-
boto, 18. junija 2022, ob 10.00.

Prav je, da se Bogu zahvalimo za leta skupnega zakonskega 
življenja. Vabilo velja za vse, tako tiste, ki ste se poročili v naši 
župniji, kot tudi tiste, ki ste se poročili drugje in živite v naši 
župniji. Vse, ki poznate letošnje jubilante, prosimo, da jih o 
srečanju obvestite. Skupaj bomo doživeli lepo 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:  ...........................................................................
Prijavnico čim prej oddajte v pripravljen nabiralnik v župnijski cerkvi.
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MAŠNIŠKA POSVEČENJA NA PRAZNIK PRVAKOV 
APOSTOLOV

Na praznik sv. apostolov Petra in Pavla v sredo, 29. junija 2022, bodo slovenski škofje 
posvečevali nove duhovnike. Ta dan bosta v Cerkljah dve sveti maši, ob 7.00 in 19.00.

OBISK STAREJŠIH NA DOMU
Prvi petek v juliju, 1. julija, bodo obiski duhovnika pri starejših na domu. V župnišče 

sporočite, ali si še kdo želi obisk duhovnika na domu. Na Šenturški Gori je obisk starej-
ših v torek pred prvim petkom.

PRIJAVA OTROK NA ORATORIJ
Lepo povabljeni so vsi otroci do vključno 8. razreda in vsi otroci, ki bodo jeseni za-

čeli hoditi v šolo. Izpolnjeno prijavnico in prispevek lahko oddate do 27. junija na DM-
C-ju v času uradnih ur. Obrazec prijavnice najdete v cerkvi, na DMC-jevi spletni strani 
in na oratorijskih družabnih omrežjih. Ekipa cerkljanskih animatorjev vas že nestrpno 
pričakuje in se veseli vsakega prijavljenega.

VPIS V BOGOSLOVNO SEMENIŠČE – PROPEDEVTIČNI 
LETNIK

Kandidati, ki v sebi prepoznajo klic v duhovništvo, se najprej vpišejo v propedev-
tični letnik. Propedevtično obdobje je čas preverjanja in utrjevanja odločitve za du-
hovništvo, spoznavanja samega sebe in postavljanja temelja duhovnemu življenju. V 
Cerkvi v Sloveniji propedevtično obdobje poteka v župniji Šmarje pri Jelšah v škofiji 
Celje, traja eno leto in ga vodi duhovnik dr. Janez Kozinc.

Kandidat se vsaj do 10. septembra predstavi koordinatorju propedevtičnega letni-
ka in svojemu škofu ordinariju, ki ga sprejme in pošlje v propedevtični letnik Bogoslov-
nega semenišča. 

BOGOSLUŽNI KOLEDAR MESECA JUNIJA
ŠTEFANJA GORA
Maša na čast svetemu Primožu bo v sredo, 8. junija, ob 20.00.
Urna maša bo v petek, 10. junija, ob 20.00.

ZGORNJI BRNIK
Maša na čast rojstva Janeza Krstnika bo v petek, 24. junija, ob 18.00.

ŠENTURŠKA GORA
Maša na čast sv. Urhu in žegnanje na Šenturški Gori bo v nedeljo, 3. julija, ob 10.00.

KAPELA NA KRVAVEC
Pastirska sveta maša v kapeli na Krvavcu bo v nedeljo, 19. junija.
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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.

LETO 36

CERKLJE NA GORENJSKEM

september 2022
zauPAM

VA  E

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai16415416379_CERKLJE NA GORENSKEM_oznanila predtisk 2022-01-07@6000.pdf   1   7. 01. 2022   08:47:18

CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 11. junij:

Starši birmancev
SOBOTA, 18. junij:

Skupina Grad

SOBOTA, 25. junij:
Skupina Poženik

SOBOTA, 2. julij:
Druga skupina Cerklje

BRALCI BOŽJE BESEDE
11. in 12. junij:

SOBOTA: Amadej Snedec in Slavi Snedec
NEDELJA – 7.30: Janez Kepic in Miha Urbančič
NEDELJA – 10.00: Marta Jagodic in Tajda Jagodic

18. in 19. junij:
SOBOTA: Mateja Šimnovec in Hana Šarlija
NEDELJA – 7.30: Urška Janežič in Janja Petrič
NEDELJA – 10.00: Matjaž Jagodic in Lidija jagodic

25. in 26. junij:
SOBOTA: Urban Erzar Frantar in Urška Močnik
NEDELJA – 7.30: Janez Basej in Polona Basej
NEDELJA – 10.00: Gašper Jagodic in Josip Mihalic

2. in 3. julij:
SOBOTA: Klarisa Kepic in Krištof Kepic
NEDELJA – 7.30: Aleš Čebulj in Primož Močnik
NEDELJA – 10.00: Miha Zevnik in Lenart Jagodic

HVALJEN BODI, MOJ BOG
Hvaljen bodi, moj Bog, 

da si me osvobodil malikovanja.
Podarjaš mi milost, 
da molim le tebe 

in ne umetnih bogov.
Osvobajaš me ideologij, 

ki služijo same sebi, 
in predstav, ki so izmišljene, 

in virtualnega sveta, 
ki se razglaša za resničnost. 

Vem, da nisi Bog mrtvih, 
ampak živih. 

Hvaljen bodi, moj Bog, 
ki si me rešil iz smrti!
Amen. (Paul Claudel)


