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MOJA DROBNA ŠMARNIČNA ZAHVALA 
 

Spominjam se pevskih vaj v  enem od aprilskih sobotnih večerov, ko me je Tomaž 
pocukal za rokav in me vprašal, če sem že kaj razmišljala o letošnjih šmarnicah. V 
pogovoru, ki se je razvil, sva prišla do iste želje – povabiti še koga od mladih in 
pripeljati šmarničarje skozi petje, skozi igro, skozi veselje ... v Cerkev. 
Ko tole pišem, je majski večer, eden tistih proti koncu meseca, in prvoobhajanci so 
nocoj skupaj z župnikom že na prste ene roke prešteli, koliko dni manjka do 
njihovega prvega svetega obhajila. Šmarnic bo za  nekaj večerov več, vendar vem, 
da bodo zopet minile precej hitreje kakor sem si mislila na tisti aprilski večer. In ko 
razmišljam, kaj me pravzaprav vsak maj tako zelo vleče v domačo cerkev, težko 
zapišem enoznačen odgovor.  
Na prvem mestu je najbrž skrita drobna želja iz časa mojega  otroštva, ko se mi je 
vse, kar je bilo v  povezavi s cerkvenim prepevanjem, zdelo lepo, posebno in 
pomembno. In ta lep občutek me hrani in vodi na vseh mojih  poteh. Vleče, draži, 
prepričuje (da, vedno znova), da je vera nekaj neskončno dragocenega. Nekaj 
čudovitega. Želim si, da bi tudi naše male (in malo večje) šmarničarje čez leta grel 
lep spomin na Marijin maj. Tudi zaradi šmarnic. 
Kot drugo me najbrž vodi pedagoški eros, ki želi biti v stiku z otrokom, mu  kazati, 
kaj je lepo in kaj je dobro. Biti zgled veselega kristjana, ki poje na ves glas, pleše 
brez zadržkov in ljubi življenje, ljubi otroke in se vedno trudi, da bi tudi sam živel 
tako iskrene, odprte in pričakovanja polne dni, kakor jih znajo živeti le oni. 
In tretje, morda najpomembnejše … hvaležnost za Ljudi, pisane z veliko začetnico.  
Za Kajo in njeno flavto, za Simono, Tomaža in Barbaro s kitaro (ter Leo, ki je 
priskočila na pomoč), za Petro in njeno violino, Marijo na klavirju, Saro na »jajčku« 
in Aljaža na cajonu. 
Za Jožeta, ki je skrbel za nedeljske ljudske šmarnice ob znamenjih. 
Za Juto, ki je poskrbela, da je v pevski sobi dišalo po pisano otroškem. Za Ivanko, ki 
je mlade mamice vabila vanjo.  



Za Piskove športne pripomočke, ki so od vse vneme postali že kar malce utrujeni in 
bodo čez teden dni veseli zasluženega počitka. 
Za na stežaj odprta vrata cerkve, kopije pesmaric in uvode v mašo, za katere je 
poskrbel župnik in  ob njih večkrat pristavil »da je govoril namenoma«, hkrati pa nas 
s tem vedno znova spodbujal, da živimo veselje, da ga delimo, da ŽARIMO! 
Za Luka, Marijanco in Mileno (včasih je prišel tudi ata Miro), ki so odklepali vrata 
shrambice športnih pripomočkov in jih skrbno zaklepali nazaj. 
Za atije in animatorje posameznike, ki so na razpolago vsak dan znova dajali svojo  
energijo in jo s floorball žogico lovili v  mrežo otroškega zadovoljstva. 
Za vse nasmehe, »kikse« in prijateljska spogledovanja med mašo, ko smo čutili, da 
smo Eno. Da smo pomemben del župnijskega občestva. Da je med nami vsak 
dobrodošel, zaželen in slišan. 
Za pevske vodje, ki ste nam odstopili instrumente in glasbene pripomočke.  
Za atije, ki ste pristopili in delili obhajilo. 
Za molitve in za prošnje, ki ste nam jih namenjali »po osebnem namenu«. Čutili smo 
jih.  
In hvala Gospod …za vse naše može in žene, ki so, medtem ko smo mi s pesmijo in 
besedo slavili Življenje, Jezusa in Marijo, pripravljali večerje, uspavali otroke in z 
ljubeznijo in  potrpežljivostjo doma čakali na nas (hvala Miha). 
Sama ne bi znala v eno besedo ujeti letošnjih šmarnic, zato so mi pri tem pomagali 
tako mladi kot tudi modri. Takole so v besedno zvezo ali niz besed strnili svoje vtise: 
Floorball. (Sara, Blaž in vsi člani njunih ekip, mami Simona). Nekaj čudovitega. 
(Kaja). Sošolka Anamarija. (Asja). Prijateljstvo. (Petra). Petje. (Marija, Nina, Polona, 
Barbara). Glasba. (ati Andrej). Zgodba o Urški in Skalnici. (Anamarija, Tinkara). 
Sobica za naše najmlajše (pevska soba, ki so jo mame opremile za varstvo malčkov, 
op.a.). (mami Juta). Listki. (Filip in Erazem). Poskočen župnik. (Gašper). 
Mateja. (mami Anita). Veselje, igrivost, občutek, da sem dobrodošla. (mami Ivanka). 
Priprava na obhajilo, ki je glasno odmevala v pesmi Zdaj gre zares. In pa Angelček. 
Ta mi je najljubši. (župnik Jože). 
Hvaležna sem predvsem za vse mlade, ki so pristopili na novo in za vse modre, ki ste 
našo razposajenost brezpogojno sprejemali. Mislim, da smo bili skupaj srčna bojna 
vrsta Jezusove vojske. Zato že letos vabimo vse, ki ste do tega trenutka oklevali, da 
se nam  drugo leto pridružite. In da šmarnično veselje živite in žarite vse do 
naslednjega maja. V odnosih, v molitvi, v hvaležnosti eden za drugega.  
Z Božjo pomočjo me bo morda Tomaž leto osorej na pevskih vajah v enem od 
aprilskih sobotnih večerov pocukal za rokav in me vprašal, če sem že kaj razmišljala 
o šmarnicah. In vesela bova ugotovila, da nisva sama. Da je mladih navdušencev več 
kakor leto poprej. Da jih je celo toliko, da morda začnejo od tistega trenutka naprej 
sami igrati in prepevati lepe spomine za mlajše generacije.  

Mateja Tušek 



BESEDA ŽIVLJENJA ZA JUNIJ – ZAUPANO NAM JE POSLANSTVO 
 

»Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam« (Jn 20,21)   

V dneh po Jezusovem križanju so se njegovi učenci zaprli v hišo, bili so prestrašeni 
in zmedeni. Z njim so hodili po palestinskih poteh, ko je vsem oznanjal, da je Bog 
Oče in nežno ljubi vsakega človeka. 

Oče Jezusa ni poslal Jezusa le zato, da bi z življenjem pričeval o tej veliki novosti, 
temveč tudi zato, da bi človeštvu odprl pot, da bi srečalo Boga: Boga, ki je Trojica, 
skupnost ljubezni v samem v sebi in hoče v ta objem sprejeti svoja ustvarjena bitja. 

Med opravljanjem njegovega poslanstva so mnogi videli, slišali in izkusili dobroto 
in sadove njegovih dejanj ter njegovih besed o sprejemanju, odpuščanju in upanju 
... Potem pa – obsodba in križanje. 

V povezavi s tem nam Janezov evangelij pripoveduje, kako se je Jezus, ki je tretji 
dan vstal od mrtvih, prikazoval svojim in jih poslal, naj nadaljujejo njegovo 
poslanstvo: »Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« 

Kakor da bi jim rekel: »Se spominjate, kako sem z vami delil svoje življenje? Kako 
sem nasičeval vašo lakoto in žejo po pravičnosti in miru? Kako sem ozdravljal srca in 
telesa mnogih odrinjenih in zavrženih v družbi? Kako sem branil dostojanstvo 
ubogih, vdov, tujcev? Sedaj nadaljujte vi: vsem oznanjajte evangelij, ki ste ga prejeli, 
oznanjajte, da se Bog želi srečati z vsemi in da ste vsi bratje in sestre.« 

Vsak človek, ki je ustvarjen po podobi Boga Ljubezni, nosi v srcu željo po 
srečevanju, vse kulture in vse družbe želijo graditi odnose sožitja. Toda kakšni so 
napori, koliko je nasprotij, s koliko težavami se soočimo, da bi dosegli ta cilj! Ta 
globoka želja se vsak dan spopada z našo krhkostjo, našo zaprtostjo in našimi 
strahovi, nezaupanjem in medsebojnim obsojanjem. 

In vendar nas Gospod danes z zaupanjem še naprej vabi: »Kakor je Oče mene 
poslal, tudi jaz vas pošiljam.« 

Kako naj v tem mesecu odgovarjamo na tako drzno vabilo? Mar ni poslanstvo, da 
bi si v pogosto razdvojenem človeštvu prizadevali za bratstvo, izgubljena bitka, še 
preden se je začela? 

Sami tega nikoli ne bi zmogli, zato nam je Jezus dal poseben dar – Svetega Duha, ki 
nas podpira v prizadevanju, da bi ljubili vsakega človeka, pa čeprav je to naš 
sovražnik. 

»Sveti Duh – pri krstu je dan vsem /.../ – je prav zato, ker je duh ljubezni in 
edinosti, združil vse verne v eno z Vstalim in med seboj, tako da so bile premagane 
vse rasne, kulturne in razredne razlike /.../ Prav s svojo sebičnostjo ustvarjamo 
ovire, s katerimi se osamimo in izključujemo tiste, ki so drugačni kot mi /.../ Trudili 
se bomo torej poslušati glas Svetega Duha, da bi rasli v tej skupnosti, /.../ tako da 
bomo premagovali kali razlikovanja, ki jih nosimo v sebi.« 

S pomočjo Svetega Duha se tudi mi v tem mesecu spominjajmo in živimo besede 



ljubezni ob vsaki majhni ali veliki priložnosti, ko smo v stiku z drugimi: sprejemajmo, 
poslušajmo, trpimo z drugimi, se pogovarjajmo, vlivajmo poguma, vključujmo, 
skrbimo, odpuščajmo, cenimo ... Tako bomo uresničevali Jezusovo vabilo, naj 
nadaljujemo njegovo poslanstvo, in bomo kanali življenja, ki nam ga je dal. 

Prav to je izkusila skupina budističnih menihov, ko so bivali v mednarodnem 
mestecu v Loppianu v Italiji, v katerem njegovih osemsto prebivalcev skuša zvesto 
živeti evangelij. Globoko jih je prevzela evangeljska ljubezen, ki je niso poznali. Eden 
od njih pripoveduje: »Svoje umazane čevlje sem postavil pred vrata in zjutraj so bili 
očiščeni. Vedeli so, da me zebe, ker prihajam z azijskega jugovzhoda, in še bolj so 
ogrevali prostore ter mi dali odeje ... Nekega dne sem vprašal: “Zakaj to delate?” 
“Ker te imamo radi, ker te cenimo,” so mi odgovorili.« Ta izkušnja je odprla pot do 
pravega dialoga med budisti in kristjani.                            Letizia Magri 
 

DRUŽINSKI PRVI PETEK 2. JUNIJA – TOKRAT NA FESTIVALU DRUŽIN NA 
VISOKEM 
 

MAŠA v petek, 2. junija, bo še ob 19.00, v župnijski cerkvi. Od 18,30 dalje bo 
priložnost za sv. spoved. 
PRIČEVANJE po maši pa ne bo v cerkvi kot običajno, ampak na Visokem – pod 
kozolcem oziroma šotorom. Tako smo po maši povabljeni, da se zapeljemo do 
Visokega, kjer bo ob 20.15 pričevanje Aleša in Marinke Čerin z naslovom: Na obisk 
k ta mladim v copatih. 
Za otroke bo med pričevanjem poskrbljeno z igrami. 
Aleš in Marinka Čerin sta poročena 32 let. Imata 4 otroke in tudi že 3 vnučke. 
Spoznala sta se pri sedemnajstih in se po petih letih kot študenta brez ficka v žepu 
poročila ter že med študijem dobila prva dva otroka. Na zunaj je njun zakon sprva 
izgledal idealno. Mož se je lotil kopice stvari (od letenja s padalom do čebelarstva in 
vseh mogočih športov ... žena pa je ob tem tiho trpela. Mož je moral pasti s 
padalom, da se je streznil in sta končno začela delati na odnosu. 
V pričevanju bosta spregovorila o odnosih med generacijami. V hiši v dveh 
nadstropjih pri njiju doma namreč skupaj živi 9 ljudi v starosti 2 do 54 let. Imajo se 
radi, a so vseeno dve družini, vsaka s svojim načinom življenja in svojimi potrebami. 
Kako se trudijo za sožitje, kako se dogovarjajo? Gotovo aktualna tema tudi za 
mnoge družine iz naše župnije. 

FESTIVAL DRUŽIN - VISOKO, 2. DO 4. JUNIJ 2017 
 

Iskreni.net vabi družine, da se uledežite 11. Festivala družin, ki bo potekal prvi 
vikend v juniju ob Tavčarjevem dvorcu Visoko. Pripravljen je bogat program za 
otroke in zakonce. Posebno nepozabno doživetje za vso družino je vikend 
taborjenje.  P. Andraž Arko bo v soboto pripravil dve zakonski katehezi. Festival se 
zaključi v nedeljo popoldne z otroško mašo in glasbenim rajanjem. Za prijave in več 
informacij festival-druzin.si 

http://iskreni.net/
http://festival-druzin.si/


Veseli smo, da je Festival družin, ki ga organizira Zavod iskreni.net prvič v naših 
krajih! 
Dogajanje na festivalu bo potekalo od petka, 2. junija, do nedelje, 4. junija. 
Družine, ki bodo prišle za ves vikend, bodo na Visokem šotorile. Seveda se je 
programa mogoče udeležiti tudi samo posamezne dneve. 
 

PROGRAM PETEK: 
17.00 do 18.30: delavnice, športne igre, plezalna stena 
20.15 do 21.15: Aleš in Marinka Čerin: Na obisk k ta mladim v copatih (v sodelovanju z 
župnijo Poljane) 
20.15 do 21.15: igre za otroke 
21.15: blagoslov Festivala družin (g. župnik Jože Stržaj) ter večerna molitev (zakonci iz 
župnije Poljane) 
21.30: program za žene: Kako ljubiti moža? (vodi Janja Grilc, iskreni.net) 
21.30: program za može: Moški večer (vodi Miha Rutar, iskreni.net) 
 

PROGRAM SOBOTA: 
9.00 do 11.00: norčije s kužkom Maksijem 
9.00 do 11.00: plezalna stena 
9.30 do 10.30: športne igre za družine 
9.30 do 10.30: Botrinja – hrana za otročnice (Mirjam Kopše) 
10.30 do 11.15: Družina – med miti in realnostjo (1. nagovor za zakonce in starše – p. 
Andraž Arko) 
10.30 do 11.15: glasbeno-plesna delavnica (vodi Katja Jarc) 
11.15 do 12.00: družinski živ-žav z Andrejo Zupančič 
12.00 do 14.00: čas za kosilo 
13.30: zavriskali bomo mladoporočencema, ki se bosta prav ta dan poročila na 
Visokem! 
14.00 do 15.00: Podarim – dobim! 
14.15 do 15.00: 50 skrivnosti vrta (Mirjam Kopše) 
14.15 do 15.00: Različnost med fanti in dekleti – smešna in naporna hkrati (vodita 
Tomaž in Polonca Sokol, iskreni.net) 
15.00 do 15.45: Med družino in politiko – kako uspeva zakoncema Tonin (pripravlja 
spletni portal domovina.je) 
15.00 do 16.00: Nariši svojo karikaturo (pod vodstvom Borisa Oblaka) 
16.00 do 16.45: lutkovna predstava za otroke: Pojte, pojte, drobne ptice 
16.00 do 16.45: Družina – med miti in realnostjo (2. nagovor za zakonce in starše – p. 
Andraž Arko) 
17.00 do 18.00: Delavnica za mame in hčerke (vodi Maja Vovk, iskreni.net) 
18.45: folklorni nastop 
19.00 do 20.00: čas za večerjo 
20.00 d0 21.30: družinski zabavni večer z Gregom Strajnarjem 
22.00: sveta maša in adoracija 



ves dan: male živali, napihljivi grad, izposoja športnih pripomočkov in družabnih iger; 
velika slikarska delavnica, poligon, poslikava obraza (sponzor: zavarovalnica Vzajemna) 
 

PROGRAM NEDELJA: 
9.00: Družinske sive celice: predizbor 
9.00 do 11.00: jahanje konja 
9.30 do 10.15: Kekec in Bedanec (gledališka predstava v izvedbi Gledališča Kolenc) 
9.30 d0 10.30: Pogovor s svetovalko za nošenje otrok v nosilkah (Mica Škoberne, 
iskreni.net) 
10.15 do 11.15: baletna delavnica (vodi Pia Clug) 
10.30 do 11.00: policija se predstavi (policijsko vozilo, pes vodnik) 
11.00 do 11.45: Živeti družino in svoje poslanstvo (zakonska para baletna plesalca 
Edvard in Pia Clug ter podjetnika Aleš in Irena Rupar – blagovna znamka Racman, iz 
Podjelovega Brda) 
11.00 do 11.45: Ustvarjajmo z naravo (vodi Katja Jarc) 
11.45 do 12.00: Družinske sive celice: finale 
12.00 do 14.00: čas za kosilo 
14.00: sveta maša 
15.00: glasbeni žur za vso družino z Gregom Strajnarjem 
16.00: zaključek in žrebanje nagrad 
ves dan do maše (9.00 do 14.00): male živali, napihljivi grad, izposoja športnih 
pripomočkov in družabnih iger, plezalna stena; poslikava obraza (sponzor: Baby Book) 
 

DNEVNE VSTOPNINE: 
Petek: vstop brezplačen 
Sobota: 14 EUR za vso družino, ne glede na število otrok (v predprodaji do srede, 31. 
maja, na www.festival-druzin.si); pozneje je cena 16 EUR 
Nedelja: 19 EUR za vso družino, ne glede na število otrok (v predprodaji do srede, 31. 
maja, na www.festival-druzin.si); pozneje je cena 23 EUR 
(Ostale cene: sobota + nedelja / šotorjenje si lahko ogledate na www.festival-druzin.si.) 
 

HRANA: 
Za razliko od drugih prireditev, kjer kraljujejo čevapčiči in ražnjiči, so obroki na Festivalu 
družin preprosti, družinski. Če boste prišli za ves dan, si lahko naročite toplo kosilo ali 
večerjo za vso družino. Spodaj je meni in cene enega obroka – družina se sama odloči, 
koliko bo naročila. 
Večerja petek: 
- zelenjavna enoločnica, šmorn, kruh (4,00 EUR) 
Kosilo sobota:  
- rižota z mesom, solata (5,50 EUR) 
- rižota z zelenjavo, solata (5,50 EUR) 
Večerja sobota: 
- mesni ričet s hrenovkami (4,00 EUR) 
- brezmesni ričet s pečenim sirom (4,00 EUR) 

http://www.festival-druzin.si)/
http://www.festival-druzin.si)/
http://www.festival-druzin.si/


Kosilo nedelja: 
- testenine z mesno omako, solata (5,50 EUR) 
- testenine z zelenjavno omaki, solata (5,50 EUR) 
Obroke zagotovijo ob predhodnem naročilu na www.festival-druzin.si. 
 

SEMINAR: PEDAGOGIKA IGRE IN ŠPORTA  
 

17. in 18. junija bo v Planini pri Rakeku potekal izredno zanimiv seminar pod gornjim 
naslovom. Izkušeni strokovnjak, praktik in znanstvenik svetovnega merila, dr. Alois 
Hechenberger iz Avstrije nam bo skozi teorijo in prakso ob prepletanju globokega 
razmisleka o pomenu športa in sproščene skupinske igre ob mednarodno uveljavljenem 
projektu "Sports4peace" predstavil igro kot instrument pozitivne interakcije in vlogo 
animatorja pri tem.   
Prijavnice dobite v župnijski pisarni. 
 

DUHOVNIKOV DOPUST 
 

Pred nami so poletni počitniški dnevi in tedni, ko smo tudi duhovniki povabljeni, da si 
po zavzetem pastoralnem delu vzamemo nekaj časa za počitek in dopust. Jezus sam je 
razumel učence v njihovem delu in tudi utrujenosti. Povabil jih je na 
samoten kraj, naj si malo odpočijejo. Potrebno je najti čas za telesni počitek in tudi čas 
za duhovno poživitev na duhovnih vajah.  
Ob načrtovanju dopusta in časa za duhovne vaje pa se je potrebno zavedati, da smo 
tudi v tem času odgovorni za svojo župnijo. Zato naj vsak duhovnik za čas dopusta in 
duhovnih vaj poskrbi, da bodo župljani vedeli, na koga naj se obrnejo zaradi 
previdevanja, pogreba in drugih nepredvidenih zadev. Najbolje je, da najdete 
nadomestilo tako za te nujne zadeve kot tudi za svete maše v župniji v okviru svoje 
dekanije. Vsak dekan naj bi vedel, kako tudi v času dopustov priti v stik z duhovnikom iz 
svoje dekanije, ki je na dopustu. 
Želim vam blagoslovljene počitniške dneve tako na dopustu kot tudi v župniji! Naj vam 
Gospod podeli obilo telesnih in duhovnih moči ter zdravja v služenju za Božje kraljestvo!                                                                          
msgr. Stanislav Zore OFM, nadškof 
 

TEDNI DUHOVNOSTI V STRŽIŠČU 
 

V poletnih mesecih vabljeni na tedne duhovnosti v Stržišče pod Črno prstjo, kjer bodo 
tudi letos potekali programi za dijake, študente, pare v spoznavanju in družine. 
Informacije in prijave na: http://pot.rkc.si 
 

ROMANJE V ASSISI ZA MLADE 2017 
 

Datum: 5. - 11. avgust 2017. Naslov: Radost ljubezni je ... 
Ob življenju in krajih sv. Frančiška in Klare ter okrožnici papeža Frančiška Radost ljubezni 
bomo skupaj odkrivali radost, ki se rojeva iz Božje in človeške ljubezni. 
Ekipa: br. Matej Nastran, br. Jožko Smukavec, br. Luka Modic, s. Anna Walaszek FMM, 
Sanja in Jani Jeriček, Emanuela Eduard. Cena: 144 EUR. E-prijavnica. 
Obvezna skupna priprava na romanje bo v soboto, 17. junija 2017 od 10 do 13h v 
Ljubljani. 
 

http://www.festival-druzin.si/
http://pot.rkc.si/
http://sl.radiovaticana.va/news/2016/07/04/posinodalna_apostolska_spodbuda_radost_ljubezni_%28amoris_laetitia%29/1241290
https://goo.gl/forms/Nqy1Ivfu8XUWELwQ2


OGLAS 
 

Iščemo stare fotografije hiš (pred predelavami zadnjih desetletij) in ljudi (pred 2.  
svetovno vojno) za novo knjigo o zgodovini vasi, hiš in ljudi v Poljanski dolini 
(avtorja: dr. Petra Leben Seljak in dr. Alojz Demšar) 
Imetnike starih fotografij in tiste, ki veste zanje, prosimo za sodelovanje.  
Pokličite: Alojz Demšar, tel.: 040-636-921,  pri vas doma bom  preslikal fotografije, da 
vam jih ne bo potrebno dati iz rok. Svoj naslov ali telefon lahko pustite tudi pri g. 
župniku Jožetu Stržaju. Vnaprej se zahvaljujemo vsem, ki se boste odzvali!   A. Demšar. 

 

NAPOVEDNIK ZA JUNIJ 
 

Na Binkošti (4. junija) bo na Gori (Malenski vrh) ob 18h zaobljubljena sv. maša za 
župnijo Trata – Gorenja vas. 

Na binkoštni ponedeljek bo sv. maša ob 10h na Bukovem vrhu. Zvečer v Poljanah v 
farni cerkvi ne bo sv. maše. 

Župnijsko peš romanje na Brezje k Mariji Pomagaj se bo začelo v soboto, 17. junija z 
blagoslovom ob 5,30 v župnijski cerkvi. Maša bo ob 17,15 pri Marijinem oltarju. Isti dan 
bodo priromali na Brezje tudi ostareli, bolni, onemogli in invalidi s svojimi spremljevalci. 
Ob 9.00 bo molitev rožnega venca in priložnost za spoved, ob 10.00 pa bo na trgu pred 
baziliko sveta maša, ki jo bo ob somaševanju duhovnikov vodil ljubljanski pomožni škof 
msgr. dr. Franc Šuštar.  
Farni »sejm« (obletnico posvetitve cerkve) bomo praznovali v nedeljo, 18. junija. Ob 10. 

uri bo slovesna sveta maša z udeležbo članov našega prostovoljnega gasilskega 
društva, ki se bodo pri maši spomnili živih in pokojnih članov. Gospodinjam se 
priporočamo za pecivo, s katerim se bomo posladkali po slovesnosti.  

500 let cerkve v Leskovici - V nedeljo, 18.6., bo v Leskovici 500-letnica župnijske cerkve, 
pride papeški nuncij v Sloveniji Juliusz Janusz. 

Maša za domovino ob Dnevu državnosti bo v petek, 23. junija, ob 19. uri v župnijski 
cerkvi. Zelo vabljeni! Ob 20. uri bo v parku svečanost ob obletnici države Slovenije. 
Vzemimo si čas za mašo in praznovanje! 

Mineva 11 let smrti župnika g. Mira Bonča. Obletna maša bo na Dan državnosti, v 
nedeljo, 25. junija, ob 10h. 

Krsti bodo zadnjo nedeljo v juniju (25. junija) med sv. mašo ob 10. uri. Priprava na krst 
bo izjemoma že v petek, 16. junija ob 19. uri (pred sv. mašo). Otroka za krst priglasite 
pravočasno z dokumenti (družinsko knjižico in rojstnim listom) po delavniški maši v 
župnijski pisarni (Poljane 77) in to vsekakor že pred samo pripravo. Preko poletja 
imamo na podružnicah »sejme«, zato v juliju ne bo krstov, v avgustu pa bodo krsti 
drugo nedeljo v mesecu (13.8.).  

 
 

Glasilo Pod Martinovim plaščem izdaja Župnija Poljane nad Škofjo Loko; zanj Jože Stržaj, župnik; tel.: 518  50  00, 
mobitel  041 773 746;  e-mail:  zupnija.poljane@rkc.si. Oblikovanje Izidor Jesenko 



 

 



 


