
Župnijsko pismo
Cerklje na Gorenjskem

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
prijavite 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 2123 486

Odgovarja
mag. Jernej Marenk, žpk.

Tiska
Salve d.o.o. Ljubljana.

leto: XXXVI božič 2022 številka: 12

In rodila je Sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli,
ker v prenočišču zanju ni bilo prostora. (Lk 2,7)

Lahko bi se rodil v razkošni zibelki rimskih cesarjev, v zibelki,  
okrašeni z dragimi kamni: jaspis, safir, kalcedon, smaragd ...  

Lahko bi se rodil v Atenah, v Filipih ali Rimu.

Odpovedal se je vsem človeškim zakladom, le enemu se ni hotel odreči. 
Ob sebi je hotel imeti Jožefa in Marijo, 

MAMO IN OČETA - SKRBNIKA. DRUŽINO.

Vsem družinam naj njegovo rojstvo prinese mir, spravo in tisto veselje,  
ki ga svet ne more dati.

To voščimo zlasti bolnim, ostarelim, osamljenim …

Blagoslovljen božič in vsak dan v novem letu 2023!
Vaši duhovniki
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Papež Frančišek:  
»Praznovanje božiča je farsa!«

Papež Frančišek je že večkrat presenetil s svojimi izjavami. Pri nedeljski sveti maši v 
baziliki svete Marije v Rimu je prisotne pred leti nagovoril: »Približuje se božič. Spet bo 
ogromno lučk, zabav, okrašenih drevesc, jaslic. Vse bo okrašeno, medtem ko po svetu 
divjajo vojne. Vse to je farsa! Svet ni razumel poti miru. Ves svet je v vojni. Vojno lahko  
opravičujejo iz številnih razlogov, vendar ko je ves svet v vojni, kot se dogaja danes, 
ni opravičila,« je rekel papež.

Namesto k praznovanju je pozval k sočutju z žrtvami vojn. »Kaj bo ostalo po tej 
vojni, sredi katere smo? Ruševine, tisoče otrok brez izobrazbe, ogromno nedolžnih 
žrtev in polni žepi denarja tistih, ki trgujejo z orožjem.«
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Sporočilo jaslic
Rojstvo je vedno središče jaslic, zato ga jasličarji postavljajo v naravno ali navide-

zno središče pokrajine. Osrednji liki so mali Jezus, Božja mati Marija in sv. Jožef; te tri 
figure so običajno najskrbnejše izdelane in so pogosto tudi ogledalo časa, v katerem 
so nastale.

Med motivi stalnih prizorov so angel miru, ki nad betlehemsko votlino oznanja 
besede »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem« (prim. Lk 2,14), pastirji, kot 
predstavniki poljedelske kulture ter modri z Vzhoda, ki simbolizirajo poklon vladar-
jev in znanstvenikov novorojenemu Kralju.

Sveto pismo o prisotnosti živali v hlevu ob Jezusovem rojstvu sicer ne govori, toda 
ravno poročilo o pastirjih in jaslih je dalo ljudski domišljiji pobudo, da je začela upo-
dabljati tiste živali, ki so bile blizu kmečkemu človeku: vol, krava, ovce, osel …

Jaslice so znamenje odrešenja, ker so simbol resničnosti Kristusovega rojstva v 
mrazu in trdoti, uboštvu in odrinjenosti. Nagovarjajo nas z znamenji in simboli, za 
katerimi živi celotno Božje sporočilo človeku in vabilo k miru v ljudeh in med njimi.
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Prebrano za bralce Župnijskega Pisma
Prazne dlani

Tako prazne dlani imam, moje Dete,
da te ne morem sprejeti vanje,
ker niso lovile solz, ko je kdo jokal,
niso nudile objema, ko je bil kdo osamljen,
in se niso premikale v bližino,
ko se je kdo smejal.

Tako prazne dlani imam, moje dete,
zato nabiram slamo v svoje dlani,
da z njo polnim praznino, ki boli,
in jo plačujem z ljubeznijo, ki deli.

Tako prazne dlani imam, moje Dete,
zato nabiram mah za pašnike lačnim ovcam,
za vzglavnik trudnega popotnika,
za odejo nikogaršnjega berača
in za preprogo najvišjega gosta.

Tako prazne dlani imam, moje Dete,
zato zajemam vodo za potok žejnega osliča,
za namakanje razpokane volje zasvojenega,
za rodnost vina in kruha
in za dušo, ki se ji kri suši.

Tako prazne dlani imam, moje Dete,
zato lovim zvezde za pastirje v temi,
da bi našli vse izgubljene ovce,
da bi jih pripeljali na sočne pašnike
in bi bili pripravljeni za sijem narediti korak srca.

Tako prazne dlani imam, moje Dete,
zato sprejemam angele za pot miru.
Kako naj te sicer sprejme roka,
ki v strahu drhti?
Kako naj te vidi oko, ki s pogledom beži?
Kako naj te vzljubi srce, ki le sebe želi?

Tako prazne dlani imam, moje Dete,
pa te vseeno vzamem vanje,
saj ne prihajaš zaradi mojih darov,
ampak Ti postaneš dar zame.
In jaz,
ki sem tako bogat zaradi uboštva svojih dlani,
lahko postanem dar za bogastvo drugih dlani.

Vir: p. Pavle Jakop, Naša družina
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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 ANICE BOHINC SO DAROVALI za svete maše: mož Jože, 2 maši, 
sosedje, 3 maše, Ivo Tičar iz Grada, 2 maši, teta Meta, 2 maši, Frantarjevi, 2 maši, 
Cilka Brankovič, Viščevi iz Dobrave. ZA CERKEV NA ZG. BRNIKU SO DAROVALI 
SOSEDJE: Pekelnovi, Jakčevi, Tomaž Plevel, Repnikovi iz Šenčurja, Prekovi, Ropotar-
jevi, Masenkovi, Filip Frantar, Krčinovi.

OB SMRTI PAVLE JANEŽIČ SO DAROVALI za svete maše: sosedovi, sosedje Ke-
pic, Grašičevi.

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: JM, Jože Kern.

V LETU 2022 SMO ZA VRAČILO POSOJILA ZBRALI  
13.062,38 EVRA.

BOG, POVRNI VSEM DAROVALCEM.

ZA DOBRO VOLJO
Profesor na izpitu spodbuja študenta medicine: »Odgovorite lahko popolno-

ma brez skrbi. Vaša zdravniška prisega molčečnosti se še ni začela!«
Stari ata gre z vnukinjo Julijo po cesti. »Ampak, Julija gospodu na drugi strani 

ne smeš kazati jezika,« jo pokara. – »Lahko, dedi, to je moj zdravnik. Njemu je to 
všeč!«

Udeleženec novoletne zabave svojemu sosedu: »Kje delate?« – »Ukvarjam se z 
donosnim vrtanjem.« – »Nafta?« – »Ne, zobozdravnik sem!«
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»Ati, ali mi lahko posodiš avto?« – »Zanima me le, čemu imaš noge?« – »No, 
čisto preprosto: eno za zavirati, drugo pa za pospeševati.«

»Nalezla sem se tvoje raztresenosti,« pripoveduje žena svojemu možu, ki je 
profesor. – »Kako to misliš?« zanima moža profesorja. – »Ko sem hotela danes ku-
piti kravato zate, sem namesto tega kupila klobuk zase!«

»Moj sin je star šele šest mesecev in že hodi!« – »Pa kaj? Moj je star osemnajst 
let in že sedi!«

Gost pomigne natakarju: »Natakar,« zajeclja, »malo pregloboko sem pogledal v 
kozarec. Bi mi lahko prinesli nekaj, kar bi me streznilo?« – »Seveda! Najbolje bo, da 
vam prinesem kar račun!«

OBVESTILA
ZAPISNIK SEJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA

- Srečanje smo začeli s sv. mašo in uvodno molitvijo. 
- Seznanjeni smo bili, da je orglarski izvedenec dr. Matjaž Ambrožič izdelal doku-

ment »Ocena stanja orgel v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Cerkljah 
in predlog rešitve s postavitvijo novih mehanskih orgel«. Orgle bodo vsak čas 
postale popolnoma neuporabne. Zaradi razjedenosti sapnice in releji ne tesni-
jo, prav tako so iz istega vzroka poškodovane vse lesene piščali. Ob pregledu 
orgel je bilo ugotovljeno, da je njihovo popravilo nesmotrno. Projekt zbiranja 
denarja za nove orgle bo potekal daljše obdobje.

- Predvidena cena novih orgel: približno 600.000 €. Potrebna bo tudi statična sa-
nacija kora.

- Običaj koledovanja bomo obdržali tudi letos. K sodelovanju so vabljeni otroci 
od 5. razreda dalje – obiskovali bodo domove v svojih vaseh. 

- Obnova misijona bo čez eno leto (3. vikend v oktobru 2023). 

ZAHVALA ZA 
POMOČ  
SV. MIKLAVŽU

Župnijska Karitas Cerklje 
se iskreno zahvaljuje vsem 
donatorjem za pomoč 
pri zbiranju sredstev za 
Miklavževo obdaritev ot-
rok. Hvaležni smo vam, da 
ste nam pomagali razveseli-
ti približno dvesto otrok. 
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HUMANITARNO-MEDICINSKA ODPRAVA ZAMBIJA 2023
Odpravo sestavljajo štiri absolventke medicine in ena mlada zdravnica. Pod okri-

ljem Sekcije za tropsko in potovalno medicino se odpravljajo v Zambijo za obdobje 
3 mesecev, od začetka aprila do konca junija 2023. Tam bodo po svojih najboljših 
močeh pomagale v lokalni misijonarski bolnišnici, ki jo je ustanovil slovenski pater 
Stanko Rozman. Svoje delo bodo opravljale prostovoljno. Za izvedbo odprave so 
potrebna finančna sredstva, ki jih bodo zbirale vse do odhoda. Z zbranim denarjem 
bodo kupile zdravila, sanitetni material in medicinske pripomočke, prav tako pa 
bodo najbolj bolnim omogočile prevoz do najbližje bolnišnice in oskrbo. Članice 
odprave bodo pri nas pri sv. maši v nedeljo, 15. 1. 2023, in po maši zbirale prostovolj-
ne prispevke za odpravo v Zambijo.

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

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

VEROUČNA ŠOLA
Verouka do ponedeljka, 9. januarja, ne bo. Na praznik svetih treh kraljev v petek, 

6. januarja, vsi otroci veroučne šole pridejo k večerni sv. maši in s seboj prinesejo da-
rove, 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. Darovi bodo prišli v prave roke.

OBISK KOLEDNIKOV PO DOMOVIH
Misijonsko središče Slovenije vsako leto pripravlja trikraljevsko akcijo, ko skupi-

ne kolednikov obiskujejo domove in voščijo srečo v novem letu, ob tem pa zbirajo 
sredstva za pomoč misijonarjem. 

Od praznika sv. Štefana (26. 12.) do svetih treh kraljev (6. 1.) bodo koledniki, obleče-
ni v tri kralje, pastirje in angele, po starem ljudskem običaju opravili koledniški obhod. 

Koledniki ob izrekanju voščilnih pesmi – kolednic v družine prinašajo Božji bla-
goslov in jim voščijo blagoslovljene praznike in srečno novo leto. Zbrane darove 
bodo naši misijonarji ponesli v revne dežele in z njimi storili kaj dobrega. Otroci – 
koledniki, bodo zelo veseli posebej sladkih daril.

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

pa obeležujemo tudi kot nedeljo verskega tiska. V nedeljo, 15. januarja 2023, bo v 
župnijski cerkvi in na podružnicah nabirka, namenjena kritju stroškov tiska Župnij-
skega lista. Hvala za vaš dar.

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST 
KRISTJANOV

Teden molitve za edinost kristjanov bo od 18. do 
25. januarja.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA 
PASTORALNEGA SVETA

ŽPS se ponovno sreča v četrtek, 19. januarja.

SVETOPISEMSKI MARATON
Že 15. svetopisemski maraton bo V Sloveniji potekal od 21. do 26. januarja.

OBISK BOLNIKOV PO DOMOVIH
Na prvi petek v januarju ne bo obiskov bolnikov in ostarelih po domovih. Nasled-

nji obisk bo prvi petek v februarju.

OGLED JASLIC NA POTI DO ŠENTURŠKE GORE
Ob poti iz Poženika na Šenturško Goro jasličarji spet postavljajo jaslice. Izdelane 

so iz različnih materialov in vsake so unikat. Število jaslic se iz leta v leto povečuje, 
lani je preseglo 30. Jasličarji so domačini, iz sosednjih krajev, drugih občin in celo iz 
tujine. Na ogled bodo od božiča do sredine januarja.

SPLETNA PREPOZNAVA SOCIALNIH STISK
Veliko ljudi doživlja hude osebne stiske, 

a o njih težko spregovori in pogosto ne po-
išče pomoči. Najpogosteje so razlogi za to 
slabo poznavanje težav, njihovo zanikanje, 
občutki strahu pred stigmo, slaba samopo-
doba, šibka socialna mreža in izolacija zara-
di velike revščine ali invalidnosti.

Slovenska karitas je zato razvila spletno 
orodje za pomoč pri prepoznavanju social-
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nih stisk. Na spletni strani www.karitas.si/esos je na voljo aplikacija eSOS, ki preko 
različnih vsebin in vprašalnikov pomaga posamezniku prepoznati, kako resne so 
njegove težave na področju zasvojenosti z alkoholom, medosebnih odnosov ali du-
ševnega zdravja. Ob zaznanem tveganju aplikacija ob koncu izpolnjevanja ponudi 
možnost posveta z usposobljenim svetovalcem.

Posvet je brezplačen in zaupen; izvede se na daljavo, preko varne video povezave 
na računalniku ali pametnem telefonu. Možen je tudi pogovor s strokovnjakom v 
živo. Spletna stran je namenjena vsem, ki čutijo, da so v stiski, in želijo pridobiti več 
informacij zase ali za bližnjo osebo, pa tudi prostovoljcem Karitas, duhovnikom in 
strokovnjakom, ki se srečujejo z ljudmi v stiski.

LOPOVI NE POČIVAJO
Policija svetuje, da v času daljše odsotnosti od doma ne dajemo videza, da so 

lastniki odsotni. Možnost, da postanete žrtev tatvine, lahko zmanjšajo tudi dobri 
sosedje. Medsebojna pozornost in pomoč izboljšujeta lastno varnost in varnost so-
sedov. Če opazimo vsiljivo ali sumljivo vedenje, pokličimo pomoč ali policijo (113).

BOGOSLUŽNI KOLEDAR MESECA DECEMBRA
24. DECEMBER

Na Pšati bomo blagoslovili vodo v soboto, 24. decembra, ob 8.00. Zvečer pokadi-
mo in pokropimo dom ter pri tem molimo za Božji blagoslov.

POLNOČNE SVETE MAŠE
Polnočni maši bosta v Cerkljah dve 

– ob 18.00 in ob polnoči. V Zalogu bo 
polnočna maša ob 20.00, na Sp. Brniku, 
Šenturški Gori in v Lahovčah 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. Ne pozabimo razveseliti osamlje-
nih in bolnih ljudi.
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26. DECEMBER: PRAZNIK SVETEGA ŠTEFANA
Ta dan bodo svete maše po nedeljskem razporedu. Ob 10.00 bo sv. maša na Šte-

fanji 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.

31. DECEMBER: SV. SILVESTER
Na zadnji dan v letu ste lepo vabljeni, da se Bogu zahvalimo za vse dobrote, ki 

smo jih prejeli v tem letu. Zahvalna sveta maša bo v soboto, 31. decembra, ob 18. 
uri. Silvestrovo je tudi drugi sveti večer, ko molimo tudi za umrle v minulem letu.

1. JANUAR: MARIJA, BOŽJA MATI
Na slovesni praznik Marije, Božje Matere, bodo svete maše po nedeljskem razpo-

redu.

BLAGOSLOV OTROK
Otroke bomo letos blagoslovili na nedeljo Jezusovega krsta, 8. januarja, pri deseti 

sveti maši. K tej sveti maši posebej vabimo vse starše z otroki. Jezus prihaja k nam 
kot otrok, naj čuti Njegov blagoslov vsak otrok!
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BOŽIČNA MOLITEV

O sladko betlehemsko Dete, daj, da bomo z vsem 
srcem dojeli to globoko božično skrivnost. Podeli 
ljudem v srcih tisti mir, ki ga včasih tako obupano 
iščejo in ki jim ga lahko podeliš le ti. Pomagaj jim, da 
se bodo med seboj bolje poznali, da bodo živeli kot 
bratje in sestre, otroci istega Očeta. Razodeni jim 
tudi svojo lepoto, svetost in čistost. V njihovih srcih 
prebudi ljubezen in hvaležnost za svojo neskončno 
dobroto. Vse skupaj združi v svoji ljubezni. In nam 
podeli svoj nebeški mir. Amen.

sv. Janez XXIII., papež
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BRALCI BOŽJE BESEDE
24. in 25. december:

SOBOTA – 18.00: Veronika Podjed in Marcel Kepic
SOBOTA – 24.00: Urška Janežič in Janja Petrič
NEDELJA – 7.30: Polona Basej in Janez Basej
NEDELJA – 10.00: Ani Žagar in Jože Žagar

26. december:
PONEDELJEK – 7.30: Aleš Čebulj in Primož Močnik
PONEDELJEK – 10.00: Majda Erzar in Viktor Erzar

1. januar:
NEDELJA – 7.30: Mateja Šimnovec in Vid Urbančič
NEDELJA – 10.00: Marta Jagodic in Tajda Jagodic

7. in 8. januar:
SOBOTA – 18.00: Slavi Snedec in Amadej Snedec
NEDELJA – 7.30: Tatjana Nadu Zgonc in Simon Zgonc
NEDELJA – 10.00: Maša Ferlan in Ajda Hudobivnik

14. in 15. januar:
SOBOTA – 18.00: Mateja Šimnovec in Urban Erzar Frantar
NEDELJA – 7.30: Lucija Jenko in Petra Cukjati
NEDELJA – 10.00: Matjaž Jagodic in Lidija Jagodic

21. in 22. januar:
SOBOTA – 18.00: Klarisa Kepic in Krištof Kepic
NEDELJA – 7.30: Janez Kepic in Miha Urbančič
NEDELJA – 10.00: Gašper Jagodic in Josip Mihalic

28. in 29. januar:
SOBOTA – 18.00: Veronika Podjed in Marcel Kepic
NEDELJA – 7.30: Urška Janežič in Janja Petrič
NEDELJA – 10.00: Miha Zevnik in Lenart Jagodic

4. in 5. februar:
SOBOTA – 18.00: Slavi Snedec in Amadej Snedec
NEDELJA – 7.30: Polona Basej in Janez Basej
NEDELJA – 10.00: Darja Bajs in Nika Šmajc

CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 24. december:

Skupina Poženik
SOBOTA, 31. december:

Druga skupina Cerklje
SOBOTA, 7. januar:

Skupina Trnovlje
SOBOTA, 14. januar:

Prva skupina Stara Cesta

SOBOTA, 21. januar:
Druga skupina Stara Cesta

SOBOTA, 28. januar:
Prva skupina Cerklje

SOBOTA, 4. februar:
Skupina Češnjevek


