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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: XXXVII februar 2023 številka: 1

PREGLED VERSKEGA ŽIVLJENJA 
ŽUPNIJE CERKLJE V LETU 2022

KRSTI
V naši župniji smo preteklo leto krstili 50 otrok, 25 deklic in 25 fantov. 45 

otrok je bilo krščenih v prvem letu življenja, 2 v drugem letu, 1 v tretjem letu, 
1 v petem letu in 1 v osmem letu življenja. 14 otrok izhaja iz družin, kjer imajo 
starši sklenjen cerkveni zakon, 28 otrok je iz zunajzakonskih skupnosti, 8 otrok 
je rojenih v civilno zakonski skupnosti.

Priprava na krst je v naši župniji obvezna za starše, priporočamo jo tudi 
botrom. Starši vsaj štirinajst dni pred krstom posredujejo podatke za vpis v 
krstno knjigo in se pogovorimo o obredu krščevanja. Drugo srečanje med pri-
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pravo na krst je skupno srečanje vseh staršev, ki določeni mesec krstijo otroka. Starši 
se na srečanju dogovorite tudi za prejem zakramenta svete spovedi.

VEROUČNA ŠOLA
V veroučno šolo je vpisanih 440 otrok. V naši župniji poteka župnijska kateheza in 

kateheza Dobrega pastirja. Vključeni so tudi otroci Marijinega vrtca, ki v okviru vrtca 
obiskujejo Svetopisemske urice.

PRVO OBHAJILO IN BIRMA
Prvo sveto obhajilo je prejelo 44 otrok. Vsi v tretjem razredu devetletke.
Zakrament svete birme je preteklo leto prejelo 61 birmancev. Starši in botri letoš-

njih birmancev se bodo tudi letos udeležili srečanj za starše in tečaja za botre.

Vsak boter si mora pridobiti potrdilo, da je primeren za botrstvo. Po potrdilo pri-
dejo tudi botri, ki bodo službo botra opravljali v domači župniji, saj morajo prav tako 
izpolnjevati zahteve botrstva. To pomeni, da mora boter prejeti vse zahtevane zakra-
mente – krst, obhajilo, birmo, da ne živi v zunajzakonski skupnosti in da živi katoliško 
vero aktivno – redno hodi k maši in prejema zakramente. Na srečanju se duhovnik in 
boter pogovorita o posebnih okoliščinah, ki lahko vplivajo na prejem potrdila o pri-
mernosti za opravljanje nalog botra.

POROKE
Lani je cerkveni zakon v naši župniji sklenilo 19 parov.
Zaročenci naj tudi v prihodnje pred poroko obiščejo tečaj za zaročence, ki je redna 

in obvezna oblika priprave na cerkveno poroko. Datume priprav najdete na internetni 
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strani, če vtipkate besedno zvezo »priprava na zakon«. Priporočeno je, da se par odlo-
či in vzame čas za obisk priprave vsaj leto pred poroko. 

V novejšem času so dostopne tudi alternativne oblike priprave na zakon, kot sta Šola 
za zakon, ki jo pripravlja skupnost Najina pot, E-priprava na zakon, ki jo izvaja Zavod 
Iskreni.net in E-priprava na zakon, ki jo izvaja Ignacijev dom duhovnosti v Ljubljani.

POGREBI
Tudi smrt je del našega življenja, v veri upamo, da celo več, da je krona zemeljskih 

prizadevanj. Na Božjo njivo smo lani pospremili 54 pokojnih, 33 žensk, 20 moških in 
novorojenec, ki ni vključen v statistiko umrlih. Najstarejša pokojna je umrla stara 93 
let in 11 mesecev, najmlajša pokojna 64 let in 11 mesecev. Najstarejši pokojni moški 
je dočakal 92 let in 10 mesecev, najmlajši pokojni pa skoraj 54 let. Povprečna starost 
umrlih je 81 let in 1 mesec. Povprečna starost umrlih žensk je 83 let in 3 mesece, umr-
lih moških pa 77 let in 5 mesecev. 21 pokojnim so bili podeljeni zakramenti svete 
popotnice, nekaj umrlih je redno prejemalo zakramente – obhajilo in spoved. Naj vsi 
počivajo v miru!

Bolniki praviloma več mesecev ležijo v bolniški postelji. Zavedajmo se, da je zakra-
ment bolniškega maziljenja duhovna pomoč, ki pomaga bolnikom, da lažje prenašajo 
bolezen in ozdravijo; hkrati pa je tolažba in milost za tiste, ki umirajo in se pripravljajo 
na srečanje z Bogom. Zato je zelo pomembno, da pokličete k bolniku pravi čas tudi 
duhovnika. Dandanes, ko so na voljo tudi bolnišnični duhovniki in duhovniki po do-
movih za starostnike, to res ne sme biti težava. 

Sveto bolniško maziljenje redno delimo starejšim, ki prejemajo obhajilo doma in ob 
srečanju starejših. Primeren čas za prejem bolniškega maziljenja nastopi nedvomno tak-
rat, ko bolnik zaradi bolezni ali starosti začenja biti resno bolan. Nikakor ne odlašajmo 
prejema zakramenta na čas po smrti. Zakramente namreč podeljujemo živim ljudem.
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NEDELJNIKI
Enkrat letno župnija opravi štetje nedeljnikov. Povprečen obisk nedeljskih maš po 

epidemiji koronavirusa v naši župniji znaša okoli 900 vernikov. Všteta je sobotna ne-
deljska maša in vse nedeljske maše. Zlasti v času počitnic pogrešamo veroukarje in 
njihove starše.

GOSPODARSTVO
Tudi preteklo leto smo vrnili 20.000 evrov posojila, ki ga je za obnovo dvorane na-

menila Nadškofija Ljubljana. Del povračilnega zneska ste darovali dobrotniki. Zlasti 
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ob smrti svojih dragih številni namesto cvetja in sveč namenite dar za vračilo posojila. 
Del posojila je bil vrnjen iz ostalih prihodkov župnije. Ostaja še 260.000 evrov kredita. 
Iskrena hvala dobrotnikom!

S pomočjo razpisa Občine Cerklje in darov krajanov je bila na cerkvi v Češnjevku 
menjana opečna strešna kritina. Uredili smo tudi žlebove in kleparske zaključke ter 
prenovili ostrešje. Strelovod je bil v celoti zamenjan z novim.

Vaščani Pšate so kupili nov zvon. Nov bronasti zvon je bil ulit v mesecu aprilu 2022 
v slovenskem podjetju OMCO METALS SLOVENIA iz Žalca in tehta 331 kilogramov. 
Posvečen je sv. Jožefu delavcu, varuhu družin in delavcev, o čemer priča tudi zapis na 
zvonu: »Sv. Jožef, delavec, prosi za nas.« Pšaške zvonove smo na novo elektrificirali in 
modernizirali zvonjenje.

Na zvoniku cerkve sv. Matije v Zalogu so bila s sredstvi občinskega razpisa in darovi 
krajanov v času sanacije zvonika opravljena ta dela: zvonik je bil opran, struganj in 
impregniran, sanirani so bili simsi na zvoniku, ura in omet zvonika, zvonik cerkve je bil 
prepleskan s primernimi opleski.

Na Sp. Brniku so obnovili prižnico in izdelali nove stopnice na pevski kor. Konser-
vatorsko-restavratorske posege na prižnici je opravila konservatorka Katarina Blaži. 
Nove stopnice na pevski kor sta izdelala Janez Boštic in Matej Pfeifer. Osvetlitev sto-
pnic je izvedel Ivo Mušič, zidarske storitve pa Karel Ahčin.

ZAHVALA
Duhovniki živimo od darov vernikov. Za vse, kar dobrega storite bodisi župniku, ka-

planu, duhovnim pomočnikom bodisi župniji, se vam duhovniki najlepše zahvaljujemo.

Programi so brezplačni in sofinancirani s strani:

DRUŠTVO DMC V LETU 2022
Vse, kar DMC izvaja, v glavnem izvaja pod okriljem projekta GRADIMO 

MOSTOVE, in sicer smo ga v letu 2022 izvajali na naslednjih področjih:

1. PODROČJE STARŠEVSTVA, vsebine za odrasle:
Izvajali smo: tečaj računalništva, slovenščino za tujce, angleščino, italijanščino, dru-

ženje za mamice na porodniškem dopustu, šolo za starše, izvedli smo 2. Družinski dan 
(pri zadnjih dveh dejavnostih smo sodelovali tudi z zunanjimi strokovnjaki, dr. Andre-
jo Poljanec, Polono Greif in Anjo Grilc).

Posebej hvaležni smo za žensko skupino, ki se je rodila iz župnijskega misijona.
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2. PODROČJE VSEBIN ZA OTROKE IN MLADE
Izvajali smo: ustvarjalne delavnice, mladinske delavnice za birmance, 9. razred, sre-

dnješolce in mlade, počitniške dejavnosti, igralne urice in učno pomoč.

3. PODROČJE SVETOVANJA
Dr. Janez Sečnik je svetovanje izvajal že 2. leto v posebej urejenem prostoru za ta 

namen (nad dvorano Jožefa Kvasa). Nova storitev v Cerkljah je dobro sprejeta.

4. NEFORMALNO DRUŽENJE
Neformalno druženje po koncu šole je bilo v letu 2022 zelo dobro obiskano, sobot-

na večerna druženja pa po koronskih ukrepih niso povsem zaživela.

Projekt ORATORIJ
Je posebno lepa zgodba, ki gre v Cerkljah že dolgih 22 let z roko v roki z župnijo in 

DMC-jem. Poleti leta 2022 so animatorji pod vodstvom Tineta, Lovra in Klarise izvedli 
odličen Oratorij, na katerem je bilo 225 otrok in 85 prostovoljcev in 15 stranskih pro-
stovoljcev. Pripravljali so ga od januarja dalje, izvedli pa v prvem tednu julija.

Poleg rednih dejavnosti smo konec leta pripravili 42 otrok za koledovanje po do-
movih v župniji. S prostovoljkami Karitasa smo izdelovali butarice in venčke, v sode-
lovanju z zavodom za turizem smo sodelovali na prireditvi »Pozdrav poletju«, v 
sodelovanju s Kmečkimi ženami pa smo pripravili nekaj zanimivih tematskih sre-
čanj na temo vrtnarjenja in naravne kozmetike. Naši prostovoljci so ponovno izvedli 
tudi »drive in« Miklavža. 
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Zaključek
DMC je imel lani 844 različnih obiskovalcev, ki so vsaj enkrat prišli k nam.

Poleg MDDSZ in občine, ki sta nas prijazno financirala, smo v letu 2022 nadaljevali 
s sodelovanjem z župnijo, Karitasom, OŠ Davorina Jenka, OŠ Helene Puhar v Kranju, 
cerkljanskimi gasilci, Kmečkimi ženami, Zavodom za turizem in še s kom.

DMC je organizacija, ki je namenjena druženju, zdravi zabavi, igri, ustvarjanju, uče-
nju in vzgoji. To je prostor odprtih vrat, kjer so vsi ljudje dobrodošli in ga soustvarjajo. 
DMC je tak, kot je, predvsem zaradi ljudi, ki prihajate, sodelujete, prispevate, podpira-
te, dobro v srcu mislite in molite za nas.

Za vsak obisk, prostovoljno uro, dobro misel in molitev smo vsem skupaj in 
vsakemu posebej hvaležni.

Zato s hvaležnostjo gledamo na preteklo leto in z optimizmom v leto, ki smo 
ga že dobro začeli.

Imejmo široko odprta vrata DMC-ja in tudi vrata svojih src. 
Irena Zajec in s. Marija Imperl

POROČILO O DELOVANJU  
MARIJINEGA VRTCA V LETU 2022

V vrtec je vključenih 114 otrok v starosti od 1 leta do 6 let. Prihajajo z Občine Cerklje, 
12 otrok prihaja iz drugih občin: Tržič, Šenčur, Kranj, Slovenska Bistrica, Komenda, Ka-
mnik, Dravograd. Varstvo smo lahko zagotovili vsem otrokom, ki so jih starši vpisali v 
naš vrtec. Otroci so razdeljeni po starosti v šest različnih oddelkov, zanje pa skrbi 20 
zaposlenih. Omogočili smo pridobivanje izkušnje na praktičnem usposabljanju in pre-
ko študentskega dela v vrtcu šestim dijakom in dijakinjam ter dvema študentkoma.
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Naše vodilo leta je bilo geslo Hodimo skupaj, v katerega smo vključili sinodalnost, 
okoljske vsebine in svetovno vzgojno zavezništvo. Dejavnosti so potekale po načrto-
vanih sklopih, spoznavali so, kaj lahko sami storijo za ohranjanje našega okolja, kakšne 
so lastnosti posameznika, ki nam pomagajo k boljšemu skupnemu bivanju, kaj lahko 
k temu storimo sami …

Otroci so veliko časa preživeli v naravi, na travnikih, polju, gozdovih in urili svoje 
spretnosti, pridobivali izkušnje v najboljši učilnici – naravi. Staršem smo v tednu druži-
ne pripravili programček in pomladno tržnico. Meseca junija smo se poslovili od 26-h 
prijateljev, ki so odšli v prvi razred. Jeseni smo sodelovali pri župnijskem misijonu, sveti 
maši, srečanju misijonarja s starši in zaposlenimi, delavnicah za otroke. V decembru 
smo pripravili božično zgodbo preko pesmi in plesa.

Sodelovali smo z župnijo, saj smo pripravili sodelovanje pri treh svetih mašah ter 
pripravili za očete in matere darilo ob njihovem prazniku. Redno smo obiskovali ob-
činsko knjižnico, si izposojali knjige ali prisluhnili pravljici. Ogledali smo si dom gasil-
cev, obiskala nas je reševalna služba, obiskali kmetijo in spoznavali druge poklice. V 
dom starostnikov Taber smo poslali ob praznikih osebno voščilo vsem varovancem 
ter jih razveselili le od daleč v sprevodu in s prepevanjem pesmi v maškarah.

Vrtec je oktobra praznoval 25-letnico svojega delovanja in ob tej priložnosti smo z 
otroki praznovali njegov rojstni dan. Trudimo se, da je otrokom v vrtcu prijetno, da so 
sprejeti in ljubljeni in da lahko sodelujemo s starši pri vzgoji otrok.

Slavi Snedec, ravnateljica vrtca 

»Odšli so …«
OB SMRTI PAVLE JANEŽIČ SO DAROVALI za svete maše: Uroš z družino, Mira in 

Viktor.

OB SMRTI LOJZETA BEGLJA SO DAROVALI za svete maše: hči Marinka in vnuki-
nja Ema, sosedje, 5 maš, Marinka in Polona in mama Hilda, 3 maše, družina Bidovec, 
2 maši, Španovi iz Dvorij, Anžetovi iz Pšate, družina Rumešovih iz Grada, Franci Erzar, 
Robasovi iz Cerkelj, Marjan Frantar, Janez Narobe, Majda Čebašek in Zorka Semen in 
Lojze in Tone Begelj, 2 maši, Ludvik Maček z družino, Milka Eržen z družino, Tomažiče-
vi iz Lahovč, Marinka Gartnar s Trate pri Velesovem.

OB SMRTI VIDE ŽELEZNIKAR SO DAROVALI za svete maše: sestra Marjeta, 3 
maše, sosedje, 3 maše, Ravnikarjevi, Frantarjevi, Golčevi.
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OB SMRTI JOŽETA KOŠNIKA SO DAROVALI za svete maše: Pija in Andrej, Ajda in 
Oskar. ZA NOVE ORGLE so namenili svoj dar njegovi domači in prijatelji.

OB SMRTI MILKE HUDOBIVNIK SO DAROVALI za svete maše: sin Ivan z družino, 
2 maši, hči Slavka z družino, 2 maši, sin Matjaž z družino, 2 maši, hči Milka z družino, 2 
maši, Hribarjevi z Velesovega, 2 maši, sestra Angelca, 2 maši, družina Gartner, 2 maši, 
nečakinja Martina z družino, nečakinja Andreja z družino, nečakinja Angeli z družino, 
nečak Peter z družino, Veronika in Damijan Janušek z družino, mama Ana Šubelj, vnu-
kinja Tjaša z družino, Orlovi, Šubelnovi, Jankotovi.

OB SMRTI NATAŠE DOBNIKAR SO DAROVALI za svete maše: sošolka Marija, 2 
maši, Ciril Dobnikar z družino, sosedje Portežovi, Kropivnikovi, Jakonovi.

OB SMRTI BORISA SERAJNIKA SO DAROVALI za sveto mašo Tinetovi sosedje s 
Stare Ceste.

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

ZA DOBRO VOLJO
VLAKEC – Gospa vstopi v trgovino z igračami. »Rada bi kupila električni vlakec,« 

pravi. »Koliko let imajo otroci?« vpraša prodajalka. »Osem, deset in dvainštirideset ...«
PES – Družina kósi v gostilni. Stiskaški oče plača račun in reče natakarju: »Tisti dve 

klobasi, ki sta ostali, prosim, zavijte, da ju bom nesel domov za psa.« Otroci so vsi ve-
seli: »Prima, očka nam bo kupil psa!«

RIMLJANI – Učitelj: »Simon, povej mi kaj o starih Rimljanih.« Simon po dolgem 
razmišljanju: »Vsi so že pomrli.«

ŠKOTSKA – Gregor sreča prijatelja: »Čuj, zdravnik je dejal, da moja žena potrebuje 
oddih v zraku, nasičenem s soljo.« - »In si jo poslal na morje?« - »Ali si nor?! Na venti-
lator sem privezal slanika!«

KLOBUK – »Spet si si dal klobuk na glavo narobe, dragi,« ljubeznivo opozori žena 
moža, ki je strašno raztresen. Ta trmasto odvrne: »Kako moreš reči narobe? Saj ne veš, 
na katero stran bom šel!«

PISMO IZ ZAPORA – Farmar je v zaporu. Žena mu piše: »Najbrž zdaj pričakuješ, 
da bom jaz preorala polje in posadila krompir. Tega ne mislim delati.« On ji odpiše: 
»Pusti vse lepo pri miru, kajti na polju je skrito orožje in zlato.« Čez nekaj časa žena 
spet piše: »Policija je morala prebrati tvoje pismo, kajti prišli so in preorali vse polje, pa 
nič našli.« On ji piše: »No, zdaj lahko sadiš krompir.«

AVTO – »Ata, ali nisem še zadosti star, da bi vozil avto?« vpraša sin očeta. »Ti že, 
ampak avto še ni zadosti star!«



10

POSTRVI – »Natakar,« zakliče gost, »prinesite mi postrv!« - »Meni tudi,« se oglasi 
drugi. »Ampak svežo!« Natakar gre proti kuhinji in naroči: »Dvakrat postrvi. Eno sve-
žo!«

DARILO – »Čuj, Vlado, če bi bil pred izbiro, da ženi za petdeseti rojstni dan podariš 
ali avtomobil ali biserno ogrlico, za kaj bi se odločil?« - »Vsekakor za ogrlico. Ali si že 
kdaj videl ponarejen avtomobil?«

POTEPUHA – Dva potepuha odvedejo na policijsko postajo in ju vprašajo, kaj sta 
po poklicu. Prvi: »Brezposeln.« – »Pa vi?« – »Jaz sem pa njegov tajnik.«

SKLAD ZA VRAČILO POSOJILA
V župnijskem pismu se želimo zahvaliti vsakomur,  

ki je za vračilo dolga daroval 50 evrov in več.

V LETU 2022 SMO ZA VRAČILO POSOJILA ZBRALI 13.062,38 EVRA.
BOG, POVRNI VSEM DAROVALCEM.

•

IMENA DAROVALCEV: NN, DJ, Nada in Miha Grošelj, Rudolf Podjed, Martin Jenko 
iz Cerkelj.

V LETU 2023 SMO ZA VRAČILO POSOJILA ZBRALI 
 900 EVROV.

BOG, POVRNI VSEM DAROVALCEM.

OBVESTILA
KDAJ BOMO LETOS PRAZNOVALI

• pepelnica: 22. februar
• velika noč: 9. april
• če bomo dobili vodiča, bomo organizirali romanje v Medžugorje v času pred 

prvomajskimi prazniki
• prvo sv. obhajilo na Šenturški Gori (Dobri pastir): nedelja, 30. april
• prvo sveto obhajilo v Cerkljah: sobota, 29. maj
• blagoslov obnovljenega križevega pota v Lahovčah (nadškof): četrtek, 4. maja,  

ob 17.00
• blagoslov obnovitvenih del v Češnjevku (nadškof): nedelja, 28. maj, ob 16.00
• župnijski dan: nedelja, 4. junij
• blagoslov obnovitvenih del v Zalogu (nadškof): nedelja, 11. junij, ob 9.30
• župnijska zahvala zakonskih jubilantov: nedelja, 18. junij, ob 10.00
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• podelitev zakramenta sv. birme: sobota, 30. september ob 10.00
• župnijsko žegnanje: 29. oktober
• zahvalna nedelja: 5. november
• prva adventna nedelja: 3. december

JANUARSKA SEJA ŽPS-ja – POVZETEK ZAPISNIKA
Člani ŽPS smo januarsko sejo začeli z molitvijo. Družinski in mladinski center Cerklje, 

Marijin vrtec in cerkljanska Župnijska karitas so predstavili poročila za preteklo leto. S 
svojim delom in predanostjo dajejo velik pečat naši župniji. 

Škofijski urad za laike ljubljanske nadškofije je organiziral škofijsko srečanje tajnikov 
ŽPS. Pogovarjali so se o do zdaj prehojeni poti sinode. Za sinodalno Cerkev in pogleda-
li naprej. Namen sinode je živeti občestvo, doseči sodelovanje in se odpreti poslanstvu. 

V študijskem delu seje smo se pogovarjali o praznovanju. Vsaka maša je praznik. 
Brez praznovanja bi bilo naše življenje prazno. Ali znamo praznovati? Kaj mi pomeni 
praznik? Kolikor v praznovanje vložimo, toliko dobimo. V župniji je pomembno pove-
zovanje, druženje. Župnija je živa, če je veliko živih skupin. 

V mesecu maju bo župnijsko romanje na Zaplaz.

Škofijski gospodarski svet je poslal sporočilo, da je projekt novih orgel v cerkvi v 
Cerkljah potrjen. Preden bo projekt odobren in pogodba sklenjena, je treba pridobiti 
dve tretjini sredstev in izdelati finančno konstrukcijo.

Dana je bila pobuda, da bi dodatno osvetlili ambon in oltar.

PRIREDITEV OB KULTURNEM PRAZNIKU
V počastitev slovenskega kulturnega praznika vljudno vabimo na prireditev PRE-

ŠERNOVA PRVA LJUBEZEN v torek, 7. februarja 2023, v Kulturni hram Ignacija Borštni-
ka ob 19. uri. Program soustvarjajo mladi Pod Stražo, učenci OŠ Davorina Jenka Cerklje, 
Društvo upokojencev Cerklje, moški zbor Davorina Jenka Cerklje, Citrarska skupina 
Sončnice, Kitarska skupina Tempo in slavnostni govornik mag. Ivan Sivec – pisatelj, 
pesnik, publicist.

PRAZNIK LURŠKE MATERE 
BOŽJE: SVETOVNI DAN 
BOLNIKOV

Na spominski dan Lurške Matere božje, 
11. februarja, obhajamo svetovni dan bolni-
kov, ki ga je vpeljal sveti papež Janez Pavel II. 
leta 1992.
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PRIPRAVA STARŠEV NA 
KRST OTROKA

Priprava na krst za starše novo-
krščencev bo v petek, 17. februarja, ob 
16.30 v župnišču.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Februarska seja župnijskega pastoralnega sveta bo v četrtek, 16. februarja, ob 18.45. 

Člane ŽPS-ja prosimo, da se srečanja udeležite. 

VALENTINOV KONCERT
Ženska klapa Kamelije nas vabi na Valentinov koncert, ki bo v Dvorani Jožefa Kvasa 

v Cerkljah v soboto, 18. februarja, ob 19. uri. Program bo povezoval Darko Mavsar. 
Lepo vabljeni.

VPIS OTROK V MARIJIN VRTEC
V mesecu februarju bo potekal vpis predšolskih otrok v vrtce za šolsko leto 2023/24. 

Vlogo za sprejem otroka v Marijin vrtec dobite v vrtcu ali na njihovi spletni strani.

ZIMSKE POČITNICE
Opozoriti vas želimo, da v času zimskih šolskih počitnic od 6. do 10. februarja v 

župnišču ni uradnih ur.

BOGOSLUŽNI KOLEDAR MESECA  
FEBRUARJA

ZAČETEK POSTNEGA ČASA
Postni čas je spokorni čas – kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem živ-

ljenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu. 
Naše notranje prizadevanje se na zunaj izraža v poglobljeni molitvi, postu in dobrih 
delih. Tudi Kristus se je pred nastopom javnega delovanja štirideset dni postil v pušča-
vi, o čemer pišejo trije evangelisti (prim. Mt 4,1–11, Mr 1, 12–13 in Lk 4, 1–13).

Strogi post je na pepelnico in veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa 
vsak petek. Namen posta ni prvenstvo v odpovedi določeni hrani in pijači, am-
pak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v 
večji povezanosti z Bogom prek molitve.
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PEPELNICA
Na pepelnično sredo se globlje zavemo svoje minljivosti, saj smo zaznamovani s pe-

pelom. Sveta maša ob začetku postnega časa bo v Cerkljah na pepelnico, 22. februarja, 
ob 18.00.

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
Posebno mesto v postnem času ima ljudska pobožnost, ki nas duhovno pripravlja 

na praznike. Zato še posebej vabimo h križevemu potu ob petkih pred večerno sv. 
mašo in v nedeljo popoldne v Stiško vas. V petek, 3. marca, bodo križev pot prebirali 
birmanci. Na prvi petek ste h križevemu potu povabljeni otroci.

KRIŽEV POT NA POTI V STIŠKO VAS
Na prvo postno nedeljo, 5. marca, ob 13.30 ste lepo vabljeni h križevemu potu proti 

Stiški vasi, ki se začne pri Linetovi hiši in konča na vrhu Grajskega hriba blizu Stiške 
vasi. Križev pot bo vodila s. Marija Imperl. Dobimo se ob vznožju hriba pri Linetovi hiši. 
Pobožnost bomo sklenili s sveto mašo ob 15.00 v Stiški vasi.

HUMANITARNO-MEDICINSKA ODPRAVA ZAMBIJA 2023
Študentke medicine se zahvaljujejo vsem darovalcem denarja za Humanitarno

-medicinsko odpravo v Zambijo. Ob koncu vseh treh maš so zbrale 1.100,67 €. Toplo 
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se zahvaljujejo vsem darovalcem za velikodušne darove in prijazne besede. Njihove 
priprave in dogajanje v Afriki lahko spremljate na spletni strani in socialnih omrežjih. 
Za predstavitev delovanja odprave se bomo dogovorili po njihovi vrnitvi iz Zambije.

instagram: @expedition_nangoma_23
facebook: Humanitarno-medicinska odprava Zambija 2023
spletna stran: https://odprava-zambija2023.si

DOGODKI KATOLIŠKE MLADINE
Večer Plus+: V torek, 14. 2., ob 19.00, bo v Antonovem domu na Viču Večer Plus+ z 

glasbeno skupino Svetnik. Večer se bo začel z razmišljanjem o zakramentih, kateremu 
bo sledila adoracija. Tekom večera bo na voljo tudi spovedovanje. 

Tematski večer za mlade: V petek, 17. 2., ob 18.00, pripravljamo tematski večer z 
naslovom »O Bogu v javnosti«. Z različnimi gosti se bomo pogovarjali o predstavlja-
nju katoliške vere in vrednot v javnem in družbenem življenju. Tematskega večera se 
lahko v kulturnem domu Groblje udeležite z mladinsko skupino. Prijavite se na spletni 
strani do 10. 2.

Taizéjska molitev v februarju: Vabljeni na taizéjsko molitev, ki bo potekala v četr-
tek, 23. 2., ob 20.00, na Katoliški mladini (Jurčičev trg 2, Ljubljana). 

Poletni kamp za birmance in srednješolce: Odprte so prijave na poletna kampa 
za birmance in srednješolce, ki se bosta od 14. do 18. 8. 2023 odvijala v CŠOD Radenci. 
Prijave in informacije mladi in njihovi starši lahko najdejo na spletni strani Katoliške 
mladine.
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Valentinov koncert

Ženska klapa
Kamelije 

Povezovalec: darko mavsar

 

sobota, 18. februar

 ob 19 . uri

župnijska dvorana cerklje

in citrarka damjana praprotnik



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.

BRALCI BOŽJE BESEDE
11. in 12. februar:

SOBOTA: Mateja Šimnovec in Urban Erzar Frantar
NEDELJA – 7.30: Aleš Čebulj in Primož Močnik
NEDELJA – 10.00: Jože Žagar in Ana Žagar

18. in 19. februar:
SOBOTA: Urška Močnik in Klarisa Kepic
NEDELJA – 7.30: Mateja Šimnovec in Vid Urbančič
NEDELJA – 10.00: Majda Erzar in Viktor Erzar

25. in 26. februar:
SOBOTA: Krištof Kepic in Marcel Kepic
NEDELJA – 7.30: Simon Zgonc in Tatjana Nadu Zgonc
NEDELJA – 10.00: Maša Ferlan in Ajda Hudobivnik

4. in 5. marec:
SOBOTA: Amadej Snedec in Slavi Snedec
NEDELJA – 7.30: Lucija Jenko in Petra Cukjati
NEDELJA – 10.00: Marta Jagodic in Tajda Jagodic

CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 11. februar:

Skupina Pšata - Sp. Brnik
SOBOTA, 18. februar:

Prva skupina Zg. Brnik

SOBOTA, 25. februar:
Druga skupina Zg. Brnik

SOBOTA, 4. marec:
Prva skupina Dvorje

Njegov oče in nje-
gova mati sta se čudila 
temu, kar se je o njem 
govorilo. Simeon jih 
je blagoslovil in rekel 
Mariji, njegovi materi: 
»Glej, ta je postavljen 
v padec in vstajenje 
mnogih v Izraelu in v 

znamenje, ki se mu bo nasprotovalo, in tvojo dušo 
bo presunil meč, da se razodenejo misli iz mnogih 
src.« (Lk 2,33–35)


