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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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CERKLJANSKI MISIJON 2022
Končno bomo dočakali župnijski misijon. Misijon je umik iz vsakdana in priložnost, 

da se globlje povežemo z Bogom. Je čas duhovne osvežitve in poživitve. Nekaj, kar vsi 
potrebujemo!

Župnijski misijon je poseben čas v župniji. Je čas 
milosti in prenove posameznikov in župnijske skupnos-
ti ob bogoslužju, pričevanjih in nagovorih misijonarjev. 
Program misijona deluje kot celota, zato je pomembno, 
da se ga udeležimo čim večkrat, saj želimo, da Sveti Duh 
razsvetli naš um z Božjo resnico, nam pomaga osvoboditi 
se greha in okrepi našo ljubezen do Boga. 

Misijon je namenjen vsakomur. Pride lahko kdorkoli 
– vsi smo dobrodošli. Posebej vabljeni vsi, ki ne morete 
verovati, vsi, ki iščete začetno duhovno iskro, vsi, ki se bo-
rite z verskimi dvomi, vsi, ki želite svojo vero poglobiti …

Posebej molimo za uspeh misijona. Spodbudimo prijatelje, družinske člane, sosede, 
sošolce, sodelavce …, da se udeležijo misijona. 

Geslo »ZAUPAM VATE« nas bo vodilo skozi dneve misijona in nas spodbujalo, da 
zaupamo Njemu, se Nanj obrnemo po oporo in se mu zahvalimo. Zaupam vate lahko 
razumemo tudi tako, da verjamemo v sočloveka. Zaupanje je temelj sožitja med ge-
neracijami. Verjamem, da je sožitje mogoče le tam, kjer vlada obojestransko temeljno 
zaupanje, da moremo ljudje vseh generacij skupaj graditi »Kraljestvo pravičnosti, miru 
in ljubezni« v družini, med prijatelji, v župniji … Vsak lahko prispeva svoj delček.

Letošnji misijon nas vabi k povezovanju, sprejemanju, sodelovanju in zaupanju. Čas, 
ki bo še posebej namenjen molitvi, pogovoru, pričevanju, srečanjem … 

Vzemimo si čas. Z nami bodo misijonarji: p. Branko Cestnik, s. Marija Imperl, 
HMP, p. Marjan Kokalj, DJ, s. Mojca Korošec, s. Ema Alič, s. Metka Kos, br. Joško 
Smukavec.

                                                                         Skupina za pripravo misijona
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• V ČASU MISIJONA imate župljani priložnost, da koga izmed misijonarjev povabite 
k sebi domov na kosilo. To je lepa priložnost, da se z misijonarjem srečate na oseben 
način, se z njim pogovorite, mu zastavite razna vprašanja. Misijonarja lahko na kosilo 
povabite s tiskano prijavnico, po telefonu ali preko spletne prijavnice. Vsi potrebni 
podatki bodo objavljeni v zloženki s programom misijona.

• V ČASU MISIJONA bodo misijonarji obiskovali starejše po domovih. To je lepa pri-
ložnost, da vsi tisti, ki zaradi bolezni ali onemoglosti ne morejo hoditi v cerkev, prej-
mejo novih moči preko zakramentov sv. spovedi, bolniškega maziljenja in svetega 
obhajila. Za obisk misijonarja se je treba prijaviti. Vse potrebne informacije za prijavo 
bodo objavljene v zloženki s programom misijona.

• V ČASU MISIJONA bodo vsak dan dopoldne misijonarji na voljo za sveto spoved ali 
duhovni pogovor. Vzemimo si čas in izkoristimo milosti, ki so nam na voljo. 

• V ČASU MISIJONA bo vsak dan dopoldne v župnijski cerkvi izpostavljeno Najsvetej-
še. Zaradi lažje organizacije boste s prijavnico, ki bo priložena zloženki, lahko rezervi-
rali uro za spoved ali za čaščenje Najsvetejšega. Prosimo, prijavite se.

• V ČASU MISIJONA bomo potrebovali več prostovoljcev in prostovoljk za pomoč 
pri misijonskih opravilih. Potrebujemo vsaj pet oseb, ki bodo spremljale misijonarje 
do domov starejših. Obiski starejših bodo potekali v dopoldanskem času. Prosimo 
vas, da se prostovoljci javite g. župniku.

ZAČENJAMO NOVO KATEHETSKO LETO
Počitniških dni je konec in začenjamo novo šolsko in ve-

roučno leto. Vsakdo si želi, da bi to minilo v zadovoljstvu, 
dobri volji in v družbi dobrih prijateljev. Naj bo to iskrena 
prošnja v naših molitvah ob začetku novega obdobja. Tako 
bomo z Božjo pomočjo lažje premagovali morebitne teža-
ve in z veseljem sprejemali nove izzive, ki nas spremljajo.

V nedeljo, 11. septembra, bomo pri deseti sveti maši 
prosili za blagoslov v novem šolskem in veroučnem letu. 
Otroci ste povabljeni, da s seboj prinesete šolske torbe in 
potrebščine.

KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA
Kateheza Dobrega pastirja izhaja iz otrokovega hrepenenja po Bogu in mu pomaga, 

da razvija odnos z njim. Otrok ob podobi Dobrega pastirja odkriva, da ga Jezus kliče 
po imenu, da ga pozna, vodi, da ga ljubi, skrbi zanj, da dá svoje življenje zanj. Veseli se 
in uživa v zavezi z Bogom, v njegovi ljubezni, polnosti življenja.
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●	V letu 2022/23 k prvemu vpisu NA KATEHEZO DOBREGA 
PASTIRJA VABIMO predšolske otroke stare od 3 do 6 let in 
otroke 1. ter 2. razreda.

●	Izvaja se v Cerkljah v atriju nad dvorano Jožefa Kvasa enkrat 
tedensko z upoštevanjem počitnic in praznikov.

●	Je enakovredna klasičnemu verouku, otroci ob koncu leta 
prejmejo veljavno veroučno spričevalo.

●	Na otroku zelo dostopen način se bomo pripravili na prejem 
dveh pomembnih zakramentov: ZAKRAMENT SPRAVE IN 
ZAKRAMENT PRVEGA SVETEGA OBHAJILA.

●	VPISOVANJE OTROK na Katehezo Dobrega pastirja bo 
potekalo hkrati z vpisovanjem osnovnošolskih otrok k 
župnijski katehezi (verouku) – v tednu od 5. do 10. septembra.

V cerkvi si lahko vzamete zgibanko o Ka-
tehezi Dobrega pastirja, na župnijski spletni 
strani pa lahko najdete še več informacij.

V okviru ŽUPNIJSKEGA MISIJONA vas 
vabimo na PREDSTAVITEV KATEHEZE 
DOBREGA PASTIRJA v torek, 4. 10. 2022, ob 
16.00, ko bo z nami vodstvo slovenske Kate-
heze Dobrega pastirja.

SPREJEM RELIKVIJ BL. LOJZETA GROZDETA
* 27. maj 1923, Zgornje Vodale, † 1. januar 1943, Mirna.

Med slovenskim evharističnim kongresom v 
Celju, ki smo ga obhajali 13. junija 2010, je pape-
žev legat državni tajnik kardinal Tarcisio Berto-
ne razglasil Alojzija Grozdeta za blaženega in ga 
tako postavil nam vsem, posebej še njegovim vr-
stnikom, za zgled zvestobe v veri in krščanskega 
poguma. 

Mlademu Lojzetu zvestoba in pogum nista kar 
padla v naročje, ampak si ju je izprosil z zvestim 
in vztrajnim krščanskim duhovnim življenjem, z 
molitvijo in posebej še s čaščenjem in prejema-
njem svetega Rešnjega telesa. V spomin smo si 
vtisnili njegov izrek o evharistiji kot soncu nje-
govega življenja. Sonce razsvetljuje, daje rast in 



zorenje, sonce krepi, razveseljuje in spodbuja. V krščanskem pogumu in zvestobi pa 
nas krepi obhajanje svete evharistije.

V župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Cerkljah bomo v nedeljo, 25. sep-
tembra, pri deseti sv. maši slovesno sprejeli relikvije blaženega mučenca Alojzija 
Grozdeta. Sveto mašo ob sprejemu relikvij bo vodil postulator msgr. Igor Luzar. Bla-
goslovil bo relikviarij, prostor, kjer počivajo relikvije in ki omogoča molitev in čašče-
nje vernikov.

Alojzij Grozde je močno povezan s sveto evharistijo. Odslej se mu bomo tudi 
v našem svetišču priporočali kot priprošnjiku za zvestobo Bogu in domovini, kot 
priprošnjiku za mlade in njihove starše, za prave življenjske odločitve, trdnost v veri 
ter pokončnost v svetu, ki ga sooblikujemo.

PREBRANO ZA BRALCE ŽUPNIJSKEGA PISMA
VSAKA ŠOLA NEKAJ STANE …

Drage moje učiteljice in učitelji!
Mnogo vas je … premnogo.
Preveč, verjetno, da bi se vas vseh spomnil … da bi si zapomnil vse, ki so z redo-

valnico v roki prečkali mojo pot učenosti! In čeprav sem kot učenec o vas verjetno 
razmišljal podobno kot moji otroci o svojih učiteljih ali pa morda še slabše in še bolj 
ostro, se vas takole iz časovne razdalje prav vseh spominjam blago in predvsem s 
hvaležnostjo.

In ničesar novega ne bom povedal, če zapišem, da so se mi v spomin najbolj vtis-
nili tisti, pred katerimi sem kot učenec najbolj trepetal, se jih bal (zdaj vem, da se 
temu reče strahospoštovanje!), ki so veliko zahtevali in smo jih zato temu primerno 
– mirno lahko rečem – sovražili! In vsi tisti, ki smo jih takrat tako zelo ljubili in častili, 
ker so se z nami zabavali in nam popuščali, so zdaj le blede sence na sliki spomina in 
komaj jim še vem imena. Če sploh!

Je že tako: Roka, ki zgolj boža, 
je sicer prijetna in blaga … a 
ponavadi uspava. In ne pripelje 
nikamor. Saj tisti, ki spi, ne hodi. 
Razen seveda, če ga ne nosi 
luna! A roka, ki vodi … ki ve, 
kam vodi … ki ve, da mora vo-
diti … trdno stisne. In ne izpus-
ti! In pusti odtis. Boli, o seveda 
boli, a si na cilju. In mravljinci, ki 



jih čutiš zaradi stiska, te še leta spominjajo na tistega, ki te je vodil. Ki te je s svojim 
stiskom rešil iz prenekatere stiske!

In zdaj kot oče, kot nekdo, ki vzgaja in uči, še toliko bolj cenim vse tiste učitelje na 
svoji poti, ki so kljub moji jezi, slabi volji, grdim besedam in celo sovraštvu, vztraja-
li … in niso izpustili moje roke … čeprav sem se branil in upiral … in so me pripeljali, 
kamor so me morali pripeljati … kamor so se s svojim poklicem zavezali, da me 
bodo pripeljali!

In ko takole star in moder, bolj star in moder od Modrih z Vzhoda, jaham na 
svojih kamelah spomina, se seveda zavedam, da učiteljev in učiteljic nisem srečeval 
samo v šolah, v razredih, v predavalnicah … ampak so me učili in me vodili prav vsi, 
ki sem jih srečal in srečeval v življenju …

In se, star in moder kot sem, s strahom zavedam, da tudi sam učim in vzgajam in 
vodim vse, ki jih srečam in srečujem …

In premišljujem, kolikokrat sem spustil, ko bi moral držati in kolikokrat držal, ko 
bi moral spustiti … kolikokrat sem božal, ko bi moral prijeti … kolikokrat sem kazal, 
ko bi moral voditi … kolikokrat sem bil na počitnicah, ko bi moral učiti …

In se vas vseh, učiteljic in učiteljev, učenk in učencev spominjam v molitvi. In se 
veselim srečanja pred Njim, ki v roki ne drži redovalnice, ampak Knjigo Življenja.

Vir: Gregor Čušin v reviji Ognjišče

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 KRISTINE ZALOKAR SO DAROVALI za sveto mašo Anžlinovi.
OB SMRTI MARIJANA ZUPANA SO DAROVALI za svete maše: sin Marijan, 2 

maši, sosedje Korbar-Pičman, 2 maši, Grašičevi, 2 maši, Marijanovi sosedje s Stare 
Ceste.

OB SMRTI MARIJE GAŠPIRC SO DAROVALI za svete maše: domači iz Češnjevka, 
5 maš, bratranec Milan, sestrična Cilka, Štefka Nastran, sestrični Anica in Rozi,  krstni 
botri Patricija z družino, Silva z družino, družini Atlija in Škofic, Pogačarjevi, Klemenči-
čevi, Ivanka Maleš, Bavantovi, nečak Damijan Gašpirc z družino, družina Mihevc, botri 



sosedje Nastranovi, Gašperjev, Kopoševi, krstni botri Tanja z družino. OB SMRTI MA-
RIJE GAŠPIRC SO DAROVALI za nove orgle v Cerkljah Čimžarjevi iz Češnjevka.

OB SMRTI MARTE SAJOVIC SO DAROVALI za svete maše: domači, 2 maši, so-
sedje, prijatelji in sorodniki, 6 maš, Šmitovi: sestrične, bratranec in teta Micka, 2 maši, 
Hvačarjevi iz Poženika, Grošeljnovi iz Nadgorice. OB SMRTI MARTE SAJOVIC SO 
DAROVALI dar za dvorano Jožefa Kvasa domači in sosedje s Stare Ceste.

OB SMRTI ANDREJA VERBIČA SO DAROVALI za svete maše: Ukanovi, 2 maši, 
nečak Avguštin, Helena in Joža Močnik, Lenčka Verbič.

OB SMRTI IVANKE JAGODIC SO DAROVALI za svete maše: domači, 2 maši, Pe-
ter Narobe, sosedje.

OB SMRTI FRANCKE NOVAK SO DAROVALI za svete naše: vaščani Vavknove 
ulice, 2 maši, Čamernikovi, 2 maši, Mušič-Mirtič-Maren-Brankovič, 2 maši, Habjanovi, 
2 maši, Valjavčevi iz Kovorja, 2 maši, Slatnarjevi.

OB SMRTI OLGE TIČAR SO DAROVALI za svete naše: sin Franci z družino, 4 
maše, Metod in Marija Bizilj iz Moravč, 2 maši. SIN FRANCI JE DAROVAL DAR za 
Dvorano Jožefa Kvasa.

OB SMRTI ŠTEFANA JERIČA SO DAROVALI za svete naše: Janez in Marinka Grilc, 
sosedje Žagarjevi-Bolkovi-Habinčevi-Podgoršekovi, 3 maše, Rumešovi, 2 maši, Šubel-
novi s Štefanje Gore, 2 maši.

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 ali več.

IMENA DAROVALCEV: Anton Slatnar iz Cerkelj, Rudi in Angelca Podjed, Janez in 
Lenčka Maleš, Franc Erzar s Stare Ceste 32 in neimenovani.

V LETU 2022 SMO ZA VRAČILO POSOJILA ZBRALI 9.024 EVROV.
BOG, POVRNI VSEM DAROVALCEM.

ZA DOBRO VOLJO
UČITELJICA – Ded in vnuk sedita pred hišo. Nenadoma reče ded vnuku: »Hitro se 

skrij, učiteljica gre, ti pa danes nisi šel v šolo!« – Vnuk odvrne dedu: »Skrij se ti, jaz sem 
ji rekel, da ne morem priti v šolo, ker si ti umrl.«

KONCERT – Med koncertom neka žena s komolcem dregne svojega moža: »Glej, 
kako moja soseda spi.« – Mož nejevoljno odvrne: »In zaradi tega si me morala zbuditi!?«



MOŽAT – Deček pristopi k očetu in vpraša: »Kaj pomeni biti možat?« – Oče z globokim 
in prepričljivim glasom odvrne: »Obnašati se odgovorno in skrbeti za svojo družino.« – De-
ček nekaj trenutkov premišljuje, nato reče: »Če je to res, potem si želim, ko bom velik, biti 
tako možat kot naša mama!«

HUJŠANJE – »Ti si pa precej shujšal!« – »Da, sem na ločevalni dieti.« – »Kako pa je to 
videti?« – »Ločujem se, kuhati pa ne znam.«

STRAH – »Oči, ali se ti bojiš levov?« vpraša Luka. – » Seveda ne.« – »Pa ti-
grov?« – »Tudi ne.« – »… in kače?« – »Še manj!« – »Torej se bojiš samo mamice!?«

VULKAN – »Mož je pri delu kot vulkan! Tako so mi hvalili tega novega delavca,« 
ves iz sebe razlaga direktor tajnici. »Doslej se ni prav nič izkazal.« – »Meni pa se zdi 
primerjava z vulkanom kar posrečena,« meni tajnica, »deluje od časa do časa, in kar 
proizvede, je zgolj pepel!«

»Adam, dovolj te imam! Odselila se bom. 
Grem nazaj k mami.« »… veš, naš sosed je bolničar.«

OBVESTILA
VPIS K VEROUKU BO POTEKAL:
 otroke, ki bodo letos obiskovali prvi razred, lahko vpišete v katerem koli 

terminu,
 v ponedeljek, 5. septembra, od 8.00 do 11.00 in od 15.00 do 18.00 za otroke  

2. in 3. razreda,
 v torek, 6. septembra, od 8.00 do 11.00 in od 15.00 do 18.00 za otroke  

4. in 5. razreda,
 v četrtek, 8. septembra, od 8.00 do 11.00 in od 15.00 do 18.00 za otroke  

6. in 7. razreda,
 v petek, 9. septembra, od 8.00 do 11.00 in od 15.00 do 18.00 za otroke  

8. in 9. razreda,
 v soboto, 10. septembra, od 8. do 10.00 za tiste, ki vam ne bo uspelo priti prej.



ŽUPNIJSKA GOSPODARSKA KOMISIJA se bo sestala v torek,  
6. septembra, po večerni sveti maši (19.45).

BREZJE – MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE
Poleg rednih molitvenih pobud vsa-

ko leto obhajamo škofijski molitveni 
dan za nove duhovne poklice, njihovo 
svetost in stanovitnost. Srečanje za lju-
bljansko nadškofijo bo potekalo v slo-
venskem Marijinem narodnem svetišču 
Brezje v soboto, 10. septembra.

To bo najprej dan zahvale za vse, ki že 
služijo Bogu in ljudem v duhovniškem, 
diakonskem in redovniškem ter misi-
jonskem poklicu ali v drugih oblikah 
Bogu posvečenega življenja. Obenem bo to dan prošnje. Združeni v molitvi bomo 
posebej prosili za fante in dekleta iz naših župnij, ki jih Bog danes kliče, da bi zbrali 
pogum in si upali tvegati življenje za Gospoda.

Program molitvenega dne: 9.00: molitev na trgu pred baziliko Marije Pomagaj; 
10.00: sveta maša, somaševanje bo vodil ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stani-
slav Zore; po maši bo srečanje ministrantov z gospodom nadškofom.

MAŠA OB ZAČETKU VEROUČNEGA IN ŠOLSKEGA LETA
Za blagoslov v šolskem in katehetskem letu bomo v Cerkljah prosili v nedeljo, 11. 

septembra, pri deseti sveti maši. Otroci s seboj prinesete šolske torbe in potrebščine.

PRIPRAVA STARŠEV NA KRST OTROKA
V petek, 16. septembra, ob 17.30 bo v župnišču priprava staršev na krst otroka. 

STIČNA MLADIH
Stična mladih bo v soboto, 17. septembra, v cister-

cijanskem samostanu v Stični. Letos bo potekala od 
10.00 do 21.00. Sveto mašo bomo obhajali v dopol-
danskem času, večer pa bomo zaključili z glasbenim 
programom. Pripravljen je raznovrsten program. Pri-
jave zbiramo v župnišču in v Društvu Družinski in 
Mladinski Center Cerklje.



MOŠKA DUHOVNOST
Možje, očetje in sinovi – povabljeni na 3. vseslovensko srečanje mož, očetov in si-

nov (VSMOS), ki bo v soboto, 24. septembra, na Škofijski gimnaziji A. M. Slomška v 
Mariboru.

Pod naslovom »Moškega in žensko ju je ustvaril« bomo razmišljali o vlogi moža v 
odnosu do žene in družine. Glavno predavanje bosta imela zakonca Verena in Andrej 
Perko. Podrobnosti najdete na podstrani Moška duhovnost.

V Cerkljah deluje skupina Možje svetega Jožefa. Vabljeni novi člani, da se nam pri-
družite ob začetku nove sezone. Srečujemo se vsak prvi četrtek v mesecu po večerni 
sv. maši. Izjema bo letošnje prvo srečanje, ki bo na 5. četrtek v septembru (29. 9. 2022).

Povabljeni še na dve prireditvi v sklopu Župnijskega misijona: sobota, 1. 10. 2022 – 
Moški zajtrk, sobota, 8. 10. 2022 – Možje sv. Jožefa. Podrobnosti bodo objavljene v pro-
gramu župnijskega misijona. (Za vse dodatne informacije lahko pokličete: 040 545 765.)

ŽUPNIJSKO ROMANJE V KRKO NA DOLENJSKEM
Na rožnovensko nedeljo, 2. oktobra 2022, bo tradicionalno župnijsko romanje v Krko 

na Dolenjskem. Odhod avtobusa iz Cerkelj bo ob 8.00. Udeležili se bomo svete maše 
v Krki ob 10.00, po njej pa odšli na skupno kosilo v Gostilno pri Obrščaku na Muljavo. 

Popoldne se bomo preko dobrepoljske doline odpravili na Goro, kjer se bomo pri-
poročili slovenski mistikinji Magdaleni Gornik. Vse Magdalenino življenje je poveza-
no z nenavadnimi mističnimi pojavi. Tako imenujemo skrivnostna dogajanja, ki jih 
izkustvena znanost ne more razložiti z naravnimi zakoni. Magdalena je imela videnja, 
stigme, obnavljala je Kristusovo trpljenje, mnogo let je živela brez telesne hrane, pred-
videla dogodke, znana so nenavadna ozdravljenja.

Prijavite se v župnišču, da bomo lahko pravočasno rezervirali sedeže v avtobusu 
in kosila. Romanje stane 27 evrov za odrasle in 15 evrov za otroke. V ceno romanja 
sta všteta avtobusni prevoz in kosilo. Prijave zbiramo do petka, 23. septembra oz. do 
zapolnitve sedežev na avtobusu.



VABILO K MINISTRANTSKI SKUPINI IN OTROŠKEMU 
PEVSKEMU ZBORU

Fantje, ki želite ministrirati in obiskujete vsaj prvi razred veroučne šole, se lahko 
pridružite ministrantski skupini. Otroke vabimo tudi k petju v župnijskem otroškem 
pevskem zboru. Vsak član župnije ima pravico in dolžnost po svojih močeh sodelovati 
v življenju župnije. Ministrantska skupina in otroški pevski zbor sta za župnijo zelo 
pomembna. Starši, spodbudite svoje otroke k ministriranju in petju.

KATEHETSKO PASTORALNA ŠOLA
Katehetsko pastoralna šola usposablja katehiste, animatorje birmanskih in drugih 

skupin ter voditelje bibličnih skupin. Namenjena je vsem, ki želijo:
•	 poglobiti	svoje	versko	znanje,
•	 narediti	nekaj	za	svojo	duhovno	rast,
•	 pridobiti	osnove	teoloških,	filozofskih	in	antropoloških	ved,
•	 poglobiti	poznavanje	Svetega	pisma,
•	 voditi	birmanske	in	druge	skupine.

Voditeljica pastoralne šole v Nadškofiji Ljubljana je s. Tatjana Car, Sveti Duh 244, 
4220 Škofja Loka, telefon: 031 679 764, elektronski naslov: tatjana.car@rkc.si.

Informativni dan bo v petek, 16. septembra 2022, ob 17.00 v predavalnici 2 na 
Teološki fakulteti, Poljanska c. 4.

Vpis v katehetsko šolo bo 23. in 30. septembra in 7. oktobra 2022 od 16.00 do 
17.00 v pisarni v 1. nadstropju (stari del) TeoF.

Začetek predavanj bo v petek, 7. oktobra, od 16.45 do 20.00 na Poljanski cesti 4, v 
Ljubljani.

LITURGIČNI KOLEDAR
8. september: praznik rojstva Device Marije ali mali šmaren. Sv. maše bodo po 

prazničnem razporedu.
11. septembra obhaja svoj praznik, žegnanje, podružnica sv. Florijana v Lahovčah. 

Slovesna sveta maša bo ob 8.00.
18. septembra obhaja praznik žegnanja 

Stiška vas. Slovesna sv. maša bo ob 10.00.
21. septembra goduje sv. Matej, apostol in 

evangelist. Na predvečer godu, 20. septembra, 
bo sveta maša njemu na čast na Pšati ob 18.00.

30. septembra: ob godu sv. Hieronima bo 
sveta maša njemu na čast na predvečer godu v 
četrtek, 29. septembra, ob 18.00.



MOLITEV ZA DRUŽINO
Sveti Troedini Bog, ti si Ljubezen. Slavimo te, hvalimo te, ker si ustvaril družino, 

da se tvoja ljubezen po njej uresničuje in razširja. V času, ko se želi razvrednotiti 
družina očeta, matere in otrok, se milostno ozri na nas, da bomo uresničevali 
tvoj načrt ljubezni. Prosimo te, da bi se vsi Kristjani s pogumom in javno bese-
do zavzeli za vrednoto družine ter jo posredovali našim mladim. Svoje družine, 
svoj narod in svoje voditelje izročamo v varstvo matere Marije, svetega Jožefa in 
drugih zavetnikov družine. Stvarnik družine, sprejmi naše prošnje in jih usliši po 
Kristusu, našem Gospodu. Amen! 

Marija, Kraljica družine, prosi za nas!
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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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CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 10. september:

DVORJE, 3. skupina
SOBOTA, 17. september:

GRAD

SOBOTA, 24. september:
POŽENIK

SOBOTA, 1. oktober:
CERKLJE, 2. skupina

BRALCI BOŽJE BESEDE
10. in 11. september:

SOBOTA: Klarisa Kepic in Krištof Kepic
NEDELJA – 7.30: Janez Kepic in Miha Urbančič
NEDELJA – 10.00: Majda Erzar in Viktor Erzar

17. in 18. september:
SOBOTA: Marcel Kepic in Veronika Podjed
NEDELJA – 7.30: Urška Janežič in Janja Petrič
NEDELJA – 10.00: Maša Ferlan in Ajda Hudobivnik

24. in 25. september:
SOBOTA: Amadej Snedec in Slavi Snedec
NEDELJA – 7.30: Janez Basej in Polona Basej
NEDELJA – 10.00: Marta Jagodic in Tajda Jagodic

1. in 2. oktober:
SOBOTA: Mateja Šimnovec in Hana Šarlija
NEDELJA – 7.30: Aleš Čebulj in Primož Močnik
NEDELJA – 10.00: Matjaž Jagodic in Lidija Jagodic


