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KAKO NAM ADVENT POMAGA, KO ŽIVLJENJE POSTANE TEŽKO?  
 

»Tisti, ki vidijo le meje, se čutijo izgubljene v brezčutnem vesolju. Živijo življenjski 
stil obupanca. Tisti, ki vidijo meje kot možnosti, ki jih je mogoče preseči, živijo 
življenjski stil upajočega. Resnično svobodo najdemo v ljudeh, ki sledijo temu, kar 
je filozof Paul Ricoeur imenoval ‘hrepenenje po možnem’.« (Susan Muto, 
Blagoslovi, ki nam pomagajo biti) 
Ko vstopamo v december in nas ta vodi k praznovanju Kristusovega rojstva, smo 
povabljeni, da postanemo ljudje adventa, da ta sveti čas izkusimo s »hrepenenjem 
po možnem«. Na kratko, spominja nas, naj živimo v upanju. 
V najtemnejšem času leta, prižigamo sveče, da bi se spomnili Luči, ki je prišla na 
svet. Na najkrajši dan težimo tako k pričakovanju kot prepoznanju Boga z nami. Ko 
prihaja zima in rože ovenijo in umrejo, v svoje domove prinesemo živo, sveži jelko, 
ki jo okrasimo z lučmi in svetlečimi barvami, da bi nas spomnila na upanje prav s 
tem, da je v naši sredi živa in lepa. 
Biti ljudje adventa pomeni, da Kristusov prihod naredimo za resnično navzoč med 
nami, ne kot nek oddaljeni spomin, ampak kot klic v sedanji trenutek Njegove 
navzočnosti, ki je resničen. Biti ljudje adventa pomeni, da ne ignoriramo (ne 
upoštevamo) bolečine in teme tega sveta, ampak vse te resničnosti sprejmemo z 
zaupanjem, da je Nekdo prišel, prihaja, in bo spet prišel, da bi nas osvobodil dolge 
noči greha. 
Adventno upanje vstopa prav skozi bridkost greha, da bi nas spomnil na Božje 
usmiljenje. Naš pogled na zemeljske skrbi razjasnjuje s tem, ko nas vabi, naj v temi 
vidimo luč. Stanje človeka blagoslavlja s spominom na to, da je popolnoma 
človeški Bog osvobodil našo krhko človeškost. Advent je svet čas, v katerem 
hvaležno spoznavamo, da so se naše končne meje že srečale z večno 



neomejenostjo. 
Vsak dan, ko se zbudimo, se na novo soočimo s svojimi omejitvami, bodisi 
utrujenostjo zaradi noči brez spanja, svežo bolečino zaradi težkih odnosov ali 
spominom na naše padce in nadloge, s katerimi se bomo danes morali soočiti. 
Toda to, da ostajamo v zaupanju, da smo krhki, zmotljivi otroci vsemogočnega in 
nezmotljivega Boga, nas naredi za ljudi adventa: ljudi, ki vidijo »meje kot možnosti, 
ki jih je mogoče preseči«, ki verujejo, da je Bog ‒ človek že nad vsako človeško 
končnostjo. 
Kajti Betlehem je bil zares kraj končnosti. Revščina, pomanjkanje, mraz in tema so 
bili porodnišnica za Odrešenikovo rojstvo – svet kraj, v in skozi katerega je vstopil 
Presežni in napolnil trdo resničnost z Božjo navzočnostjo. Tu je Bog, v skrajni 
revščini, ponudil svetlobo zvezde, da bi odprl slepe oči, telo otroka zakrknjenim 
srcem, tišino in samoto noči, da bi ves človeški rod umiril v prebujenju. Tu vode 
deviškega naročja vodijo v novo stvarstvo – prinašajo ne le življenje, luč, upanje, 
ampak tudi zdravilo za vsako človeško omejenost, ki jo lahko doseže le po 
neskončni moči. 
Advent »nas usposablja, da upamo v (Božjo) nepredvidljivo velikodušnost do 
človeka« (Muto). In to ne le pred dva tisoč leti, ampak tudi danes in vsak dan. 
Bomo dopustili adventu, da nas pritegne? Se bomo dotaknili in hranili ob 
božanstvu, ki nas roti, naj se spomnimo Božje neomejene moči, da ozdravi našo 
človeško nemoč? Se bomo na novo odprli Božji navzočnosti, luči, ki sije skozi našo 
temo, in resničnosti, da je vsaka človeška šibkost odpiranje za razodetje Božje 
veličine? 
Advent naj bi v nas navdihnil »hrepenenje po možnem«, ki je namesto »teme 
greha, obupa, nečlovečnosti in preganjanja« »neverjetni več Božje obljube 
odrešenja« (Muto). 
Advent je. Vse je mogoče.                                            Judy Landrieu Klein (vir: Aleteia) 
 

BESEDA ŽIVLJENJA ZA DECEMBER – IGRA LJUBEZNI 
 

»Glej, dekla sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji besedi« (Lk 1,38) 
 

Mlado dekle – na svojem domu v Palestini, na obrobju mogočnega rimskega 
cesarstva – dobi nepričakovan in pretresljiv obisk: Božji poslanec ji prinese vabilo 
in pričakuje njen odgovor. 

»Veseli se!« ji reče angel pri pozdravu, potem pa ji razodene zastonjsko Božjo 
ljubezen in jo prosi, da bi sodelovala pri izpolnjevanju njegovega načrta s 
človeštvom. 

Marija z začudenjem in veseljem sprejme dar osebnega srečanja z Gospodom in 
se popolnoma prepusti temu še neznanemu načrtu, saj v polnosti zaupa v Božjo 
ljubezen.  

S svojim velikodušnim in popolnim »Glej, tukaj sem!« se Marija odločno postavi 



v službo Boga in ljudi ter s svojim zgledom vsem sijajno kaže, kako se je treba 
okleniti Božje volje. 

 

»Glej, dekla sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji besedi« 
 

Ko je Chiara Lubich premišljevala o tem evangeljskem stavku, je zapisala: »Zato 
da bi Bog mogel izpolniti svoje načrte, potrebuje le ljudi, ki se mu predajo z vso 
ponižnostjo in razpoložljivostjo dekle. Marija – prava predstavnica človeštva, 
katerega usodo sprejema nase – s tem svojim ravnanjem Bogu za njegovo 
stvariteljsko delovanje prepušča ves prostor. Toda ker izraz “Gospodov služabnik” 
ni bil le izraz ponižnosti, temveč je bil tudi častni naslov, ki so ga pridevali velikim 
služabnikom odrešenjske zgodovine, kot so Abraham, Mojzes, David in preroki, 
Marija s temi besedami izraža tudi vso svojo veličino.« 

 

»Glej, dekla sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji besedi« 
 

Tudi mi lahko v svojem življenju odkrivamo Božjo navzočnost in poslušamo 
“besedo”, ki nam jo namenja Bog in nas vabi, naj v zgodovini, tu in zdaj, 
uresničimo delček njegovega načrta ljubezni. Naša krhkost in občutek 
neprimernosti bi nas lahko ustavila. Zato sprejmímo za svoje angelove besede: 
»Pri Bogu ni nič nemogoče,« in bolj kot v svoje moči zaupajmo v njegovo silno 
moč. 

Ta izkušnja nas osvobaja pogojenosti in domišljanja, da smo sami sebi dovolj, na 
dan pridejo naše najboljše energije in naše sposobnosti, za katere nismo niti 
vedeli, da jih imamo, in končno smo sposobni, da tudi sami ljubimo. 

Zakonski par pripoveduje: »Že na začetku zakona sva najin dom odprla 
sorodnikom otrok, ki so ležali v bolnišnicah našega mesta. Gostoljubje sva nudila 
več kot sto družinam, a vedno sva skušala biti midva družina za druge. Pogosto 
nama je Božja previdnost pomagala, da sva tudi s finančnega vidika lahko 
sprejemala najine goste, a najprej je bila potrebna najina pripravljenost in 
razpoložljivost. Pred kratkim sva prejela nekaj denarja in sva ga shranila, saj sva 
bila prepričana, da bo znesek komu koristil. In res, kmalu zatem je prišla nova 
prošnja za pomoč. Vse je igra ljubezni z Bogom in biti moramo učljivi ter igro 
igrati.« 

 

»Glej, dekla sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji besedi« 
 

Chiarin nasvet nam lahko pomaga, da bi živeli ta evangeljski stavek ter sprejeli 
Božjo besedo, kakor je storila Marija: »... s polno pripravljenostjo in z zavestjo, da 
to ni človeška beseda. In ker je Božja beseda, je v njej navzoč Kristus. Torej v 
njegovi besedi vase sprejemaš Kristusa. In z dejavno pripravljenostjo Božjo besedo 
uresničuj vsak trenutek. Če boš ravnal tako, bo svet znova videl Kristusa hoditi po 
ulicah sodobnih mest, Kristusa v tebi, oblečenega kakor vsi drugi, Kristusa, ki dela 
v uradih, šolah, v najrazličnejših okoljih, sredi vseh drugih.« 

V tem času, ko se pripravljamo na božič, si tudi mi vzemimo, kakor je to storila 



Marija, nekaj časa za to, da bi bili “iz oči v oči” z Gospodom, morda tako, da 
preberemo kakšno stran iz evangelija. 

Skušajmo prepoznavati njegov glas v svoji vesti, ki jo razsvetljuje Božja beseda in 
je postala občutljiva za potrebe bratov, ki jih srečujemo.  

Vprašajmo se: Kako je lahko danes Jezus navzoč po meni, da bi tam, kjer živim, 
prispeval k temu, da bo človeška družba postala družina? 

Naš »Tukaj sem!«, s katerim bomo odgovorili Bogu, mu bo pomagal okoli nas 
sejati mir in v našem srcu bo raslo veselje.                                                  Letizia Magri 
 

PAPEŽ O SAKRALNI GLASBI: OVREDNOTITI DEDIŠČINO 
 

S papežem Frančiškom so se srečali udeleženci mednarodnega simpozija o sakralni 
glasbi ter njenih kulturnih in umetniških razsežnostih. Potekal je od 2. do 4. marca 
letos pod naslovom Glasba in Cerkev: bogoslužje in kultura 50 let po Musicam 
Sacram (koncilskem navodilu o izvajanju glasbe pri svetem bogoslužju. Izdano je 
bilo leta 1967). Organizirala pa sta ga Papeški svet za kulturo in Kongregacija za 
katoliško vzgojo v sodelovanju s Papeškim inštitutom za sakralno glasbo in 
Papeškim liturgičnim inštitutom, ki deluje na Ateneju sv. Anzelma. Papež je v 
govoru dejal, da je naloga sakralnega glasbe in liturgičnega petja »ustvariti 
občutenje slave Boga, njegove lepoto in njegove svetosti, ki nas ovija kakor svetel 
oblak«. Zbrane na avdienci je spodbudil k prizadevanju za naslednji pomemben 
cilj: »pomagati bogoslužnemu zboru in Božjemu ljudstvu, da bosta z vsemi čuti, 
fizičnimi in duhovnimi, zaznala Božjo skrivnost in bosta v njej soudeležena«.  
Pol stoletja po Musicam Sacram, Navodilu o izvajanju glasbe pri svetem 
bogoslužju, je simpozij želel z interdisciplinarnega in ekumenskega vidika poglobiti 
sedanji odnos med sakralno glasbo in sodobno kulturo, med glasbenim 
repertoarjem, ki se uporablja v Cerkvi, in prevladujočimi glasbenimi tendencami. 
Udeleženci pa so razpravljali tudi o estetski in glasbeni formaciji (oblikovanju, 
vzgajanju) tako klera, posvečenih oseb in laikov, ki delujejo na področju pastorale. 
Kot je zatrdil papež, se je koncil dobro zavedal težave, ki so jo imeli verniki med 
bogoslužjem, saj v celoti niso razumeli jezika, besed in znamenj. Da bi se 
konkretizirale osnovne smernice, ki jih je nakazala koncilska konstitucija 
Sacrosanctum Concilium, so bila napisana razna navodila, med temi tudi o sakralni 
glasbi. 
Dokument Musicam Sacram, ki upošteva koncilske smernice, poudari pomembno 
vlogo udeležbe vseh vernikov, ki naj je »aktivna, zavestna in polna«. Prav tako 
jasno izpostavi, da resnična slovesnost liturgičnega dejanja ni toliko odvisna od 
razkošne oblike petja in bleščavosti obreda, temveč bolj od dostojnega in 
pobožnega načina obhajanja. Sveti oče je izpostavil, da gre predvsem za »zbrano 
udeležbo pri Božji skrivnosti«, pri teofaniji (javljanju Boga), do katere pride pri 
vsakem evharističnem obhajanju, med katerim Gospod postane navzoč med 



svojim ljudstvom. Slednje je poklicano, da je dejansko soudeleženo pri odrešenju, 
ki ga uresničuje umrli in vstali Kristus. »Aktivna in zavesta udeležba je torej v tem, 
da se zna vstopiti v to skrivnost, da se jo zna motriti, častiti in sprejeti, dojeti 
smisel, zahvaljujoč predvsem pobožni tišini in muzikalnosti jezika, s katerim nam 
govori Gospod,« je dejal papež in dodal, da se v tej smeri odvija premišljevanje o 
prenovi sakralne glasbe in njenem dragocenem prispevku. 
Izpostavil je dvojno poslanstvo, ki mu je Cerkev poklicana slediti na tem področju. 
Na eni strani je treba »varovati in ovrednotiti bogato in raznovrstno dediščino, jo 
uravnoteženo uporabljati v sedanjosti ter se izogibati nevarnosti nostalgičnega ali 
arheološkega pogleda (žalovati za preteklim)«. Na drugi strani pa je treba delovati 
na način, da bosta »sakralna glasba in liturgično petje v celoti inkulturirana 
(vraščena, prenesena) v sedanji umetniški in glasbeni jezik«, da bosta torej znala 
»utelesiti in prevesti Božjo besedo v petje, zvoke in harmonije, ob katerih bo 
vzdrhtelo srce ljudi našega časa«, obenem pa se bo ustvarjalo »čustveno ozračje, 
ki spodbuja vero, sprejemanje in polno sodelovanje pri skrivnosti, ki se obhaja«. 
Seveda sta stik z modernostjo in vnašanje govorjenih živih jezikov v liturgijo 
povzročila mnogo problemov na področju glasbene govorice, oblik in zvrsti, je 
nadaljeval Frančišek. Včasih so celo prevladale določena povprečnost, 
površinskost in banalnost v škodo lepote in globine liturgičnih slavij. Zato lahko 
različni protagonisti (vodilne osebe) na tem področju, glasbeniki, skladatelji, 
zborovodje in zborovski pevci, bogoslužni animatorji, dajo dragocen prispevek k 
prenovi kvalitete sakralne glasbe in liturgičnega petja. Papež je izpostavil pomen 
vlaganja v ustrezno glasbeno formacijo (vzgojo, oblikovanje), in to tudi tistih, ki se 
pripravljajo na duhovništvo, v dialogu z glasbenimi tokovi našega časa, 
upoštevajoč potrebe različnih kulturnih prostorov, in z ekumensko držo. 
 

NOVEMBRSKO SREČANJE ČLANOV ŽPS 
 

Začeli smo z odmevi na srečanje ŽPS v Ljubljani, ki je bilo 7. oktobra v Škofovih 
zavodih. Tomaž je povzel nagovor nadškofa, ki je poudaril pomen posredovanja 
vere iz roda v rod v smislu: kaj vse človek naredi za materialno posredovanje 
potomcem, kaj pa za posredovanje vere? Zastavljeno je bilo tudi vprašanje nam v 
razmislek: 'kaj bi ljudje, ki me poznajo, vedeli povedati o »mojem Bogu«, kakšen 
zgled dajem drugim?' V drugem delu srečanja  je potekalo delo po skupinah; - kaj 
konkretno v posamezni župniji naredimo za družine/zakonce: (maša v šoli v naravi; 
praznovanje obletnic, šmarnice..). Kako stari starši prenašajo vero na mlajše? 
Prenos  vere bi lahko primerjali z igro, ko z usti držimo žlico, na njej pa nosimo 
jajce. Nositi ga ni velik problem. Težava pa nastopi, ko je treba jajce prenesti na 
drugo osebo, ki spet z usti drži žlico. Ali se bo jajce ob morebitnem padcu razbilo, 
pa je odvisno tudi od tega, ali je kuhano ali surovo. Podobno je tudi z našo vero. 
Ali je dovolj trdna, da bo prestala test prenosa na mlajšo generacijo? Potrebna je 



prilagoditev pastorale družin za nove čase. Krščanstvo je danes tipično družinsko 
ali pa izpuhti. Vero so predniki ohranjali preko izkušnje družine. Primer judovske 
pashe (spomina na prvo veliko noč – izhod Judov iz Egipta): 'Ata zakaj pa smo 
danes zbrani skupaj…?'  
Govorili smo o duhovni pripravi na advent - 'Duhovna rast v župniji'. Nadaljevali 
bomo s prvimi petki in vanje vključevali družine. 
Predlagano je tudi nedeljsko druženje po maši, da ne bi takoj odhiteli domov vsak 
na svojo stran. Dokler ne  bo urejena in pregrajena dvorana, bo možno ostati v 
delu dvorane ali v obnovljeni pevski sobi. Že na prvo adventno nedeljo bo župnik 
povabil farane po 10. maši; za kavo in čaj bosta poskrbeli dve članici ŽPS. Kasneje 
tudi drugi. Skavti bodo lahko ponudili adventne venčke.   
Za druženje je predlagana tudi telovadnica, ki se jo po dogovoru s šolo lahko 
najame.                                                                           (Na kratko povzeto po zapisniku) 
 

ŠTUDIJSKI KROŽEK (ŠK)   
 

Prihodnje leto bomo praznovali 150 let od rojstva vélikega Poljanca, duhovnika, 
filozofa in poeta dr. Aleša Ušeničnika. Če vas Ušeničnik zanima ali pa bi ga radi 
bolje spoznali, ste lepo vabljeni v Študijski krožek, ki bo njegovo življenje in delo 
raziskoval, Ušeničnika pa predstavil v dokumentarnem filmu. Poleg tega želimo, da 
bi bila skupina krožka heterogena in medgeneracijska, zato vabljeni vsi od 
birmancev in ostalih mladih, ki vas morda zanima, kako nastaja dokumentarni film. 
Seveda vabljeni tudi starejši, morda je kdo Ušeničnika celo poznal in bi kaj vedel 
povedati o njem. Prvo srečanje bo v petek, 1. decembra, ob 19. uri v veroučni 
učilnici v Poljanah.                                                                                       Majda Debeljak 
 

DUHOVNA PRIPRAVA NA BOŽIČ 
 

Za vse, ki bi se radi duhovno bolje pripravili na božične praznike, se ponuja 
možnost udeležbe na duhovnih vajah v vsakdanjem življenju in sicer v Žireh. 
Dobivali bi se vsako adventno sredo v tamkajšnjem župnišču, prvič pa bi se dobili 
že to sredo 29.11. ob 18.00 pri župnijski maši v cerkvi. Vsebina duhovnih vaj bo 
nedeljska Božja beseda in sicer tako, da ob njej razmišljamo že od sredinega 
srečanja, jo ob nedeljski maši globje začutimo in do naslednjega srečanja 
poskusimo kaj spremeniti v svojem življenju. Gradivo nam bo pošiljal jezuit p. Vili 
Lovše, žirovski župnik pa nam ga bo po maši vedno še dodatno razložil. Na polici z 
verskim tiskom lahko vzamete nekaj zgibank z več informacijami, na plakatu pa je 
tudi telefonska številka, če bi kdo želel kaj več informacij.                       Mirko Robba 
 

STATISTIKA ZAKONSKIH JUBILANTOV 2017 
 

Letošnjim jubilantom smo poslali skupno 84 vabil.  
1 par - rekorder po zakonskem stažu praznuje 65 let – diamantno poroko - 
(zakonca Miklavčič iz Suše. Poročila sta se leta 1952) 
Po 60 let – biserna poroka - sta skupaj 2 para (Grogcova z Brd in Bogatajeva, ki 



živita v Loki) 
55 let praznuje 1 par (Andrejonova iz Žetine) 
Skupna leta (50) so se pozlatila 2 paroma (Tišlarjeva iz Predmosta, Voušarjev Jože z 
ženo Vero iz Bitnja  
5 parov praznuje 45 skupnih let, 6 parov 40 let, 11 parov 35 let, 6 parov 30 let, 7 
parov si je skupna leta posrebrilo (25 let), 
6 parov praznuje 20,  9 parov pa 15 let.  
10 parov ima prvo desetletko in najboljši letnik 2012 – 16 parov - prvo petletko! 
Čestitke vsem!                                                                                              Majda Debeljak 
 

MISIJONSKA ADVENTNA AKCIJA »OTROCI ZA OTROKE« IN ADVENTNI 
KOLEDAR 
 

Od sobote, 2. decembra, na predvečer prve adventne nedelje do božiča bodo 
otroci povabljeni k solidarnosti (pripravljenosti pomagati) z otroki iz misijonskih 
dežel. Pridružili se bodo svetovni misijonski akciji Otroci za otroke in svojim 
vrstnikom pomagali do bolj dostojnega življenja, osnovnega izobraževanja in 
verske vzgoje. 
Pri tem jih bo iz dneva v dan spremljal adventni koledar, letos z naslovom »Jezus 
Kristus – središče časa«. Besedila so večinoma prispevali naši misijonarji in 
misijonarke, ki bodo otrokom spregovorili o tem, kako ljudje v različnih misijonskih 
deželah doživljajo čas in za katere vrednote ga najraje namenjajo. Ob čudovitih 
ilustracijah Janeza (Juana) Juvančiča, vsakdanjih nalogah in drugih zanimivostih bo 
koledar otroke vodil do spoznanja, da je najbolj dragocen tisti čas, ki ga porabimo 
za ljubezen do Boga in do bližnjih. 
Priložen je kartonasti hranilniček, ki ga bodo kot svoj dar otrokom prinesli k 
nedeljski maši prvo nedeljo v letu 2018 (7. januarja). Lani smo po vsej Sloveniji 
zbrali 86.179 evrov in z njimi pomagali otrokom v Beninu, Maliju in na 
Slonokoščeni obali.                                                              Misijonsko središče Slovenije 
 

TRIKRALJEVSKA AKCIJA – KOLEDOVANJE 
 

Od praznika sv. Štefana (26. 12.) pa do Svetih Treh Kraljev (6. 1.) bodo koledniki po 
vsej Sloveniji prinašali ljudem veselo novico, blagoslov, voščili, peli in obenem 
zbirali prispevke za človekoljubne in pastoralne projekte slovenskih misijonarjev in 
misijonark po svetu. 
Akcija z geslom »Naše veselje za srečo drugih« je iz leta v leto vedno bolj sprejeta 
med odraslimi in otroki. Priljubljen ljudski običaj se je vnovič razširil in je zdaj 
obogaten z dobrodelnim, oznanjevalnim, vzgojnim in družabnim značajem. 
Povezuje farane med seboj, župnijo in občino oz. krajevno skupnost, Slovenijo in 
misijonske dežele. Med koledniki se pletejo prijateljstva, ljudem, zlasti starejšim, 
osamljenim in bolnim, pa prinašajo veselje in upanje. Obiščejo lahko tudi domove 
za ostarele ali druge ustanove v dogovoru s pristojnimi.  



Zbrane darove boste pozneje dostavili na Misijonsko središče, od koder jih bomo 
neposredno poslali posameznim misijonarjem. Spoštujmo misijonski namen darov 
iz trikraljevske koledniške akcije, saj je delo naših misijonarjev in misijonark 
odvisno od podpore iz domovine. V njihovem imenu se vam že vnaprej 
zahvaljujemo za trud.                                                         Misijonsko središče Slovenije 

STOPINJE V ČASU 
 

Zbornik, ki je izšel ob šeststoletnici župnije, je lahko dragoceno darilo za Miklavža, 
ob Božiču ali za Novo leto. Veseli bomo, če bo vstopil v vsako družino v župniji, pa 
tudi rojaki po domovini in po svetu vam bodo hvaležni zanj. Z nakupom boste 
pomagali sprostiti sredstva, ki smo jih vložili v izdajo Stopinj. Zbornik dobite v 
zakristiji, v knjižnici v Poljanah in v Gorenji vasi. 
 

VERSKI TISK 2018 
 

Ognjišče: letna naročnina za naročnike pri župnijskih uradih je 32,00 Eur, za 
naročnike po pošti 32,90 Eur. 
Družina: za naročnike, ki plačajo do konca januarja 101,40 Eur, potem 104 Eur. 
Cene revij Družine so nespremenjene. 
Mohorjeve knjige do 2.2.2018 so 46 Eur, le Mohorjev koledar 17,50 Eur; Novi Svet 
33 Eur, Misijonska obzorja 9 Eur, Prijatelj 11,70 Eur, Glasnik Kraljice miru 6 Eur. 
Kdor želi za drugo leto Ognjišče ali Družino prejemati po pošti (sedaj prejema 
preko župnije) naj pove do Božiča zaradi spremembe na seznamu naročnikov. 
 

OBVESTILA 
 

Božično spovedovanje v župnijski cerkvi bo na Tretjo adventno nedeljo, 17.12., 
zjutraj od 7h dalje in popoldne od 14,30 do 15,45. Ob 15,30 bo tiha sveta maša. 
Obisk bolnikov in ostarelih na domu pred Božičem bo v ponedeljek, 18. 
decembra, ves dan. Poskrbite za vaše domače, ki se zaradi bolezni ali starosti ne 
bodo mogli udeležiti prazničnih svetih maš v župnijski cerkvi.  
Darovanje za cerkev ne bo prvo nedeljo v decembru, ampak na Božič pri vseh 
mašah (na sveti večer pri družinski polnočnici ob osmih zvečer, opolnoči in na sam 
božični praznik po maši ob 8. in 10. uri). Hvala za vašo skrb pri obnovitvenih delih v 
župniji! 
Maši na Sv. Štefana – v torek, 26.12., bosta ob 8h in ob 10h z blagoslovom 
kolednikov; po maši sledi še blagoslov konj. 
Ob 14. uri bo pri Sv. Križu odprtje razstave jaslic s krajšo božičnico. Jaslice si bo 
mogoče ogledati še 30. in 31.12.2017 (od 14. do 16. ure) ter 1.1, 6.1 in 7.1-2018. 
Maši na Silvestrovo (v nedeljo, 31.12.2017) bosta – ob 8h zjutraj in zahvalna 
zvečer ob 17h (s kajenjem in kropljenjem). 
Na Novega leta dan, 1.1.2018, bo sveta maša ob 10h v farni cerkvi, ob 16h pa pri 
Svetem Križu, kjer bo pel cerkveni otroški pevski zbor pod vodstvom Barbare 
Robba. 



Na Svete Tri Kralje v soboto, 6.1.2018, bosta sv. maši ob 8. in 10. uri v farni cerkvi. 
Krsti - Kdor želi krstiti otroka še letos, naj se čim prej oglasi z Družinsko knjižico, da 
se dogovorimo za datum. Trenutno vodijo pogrebi: 20 proti 19. 
 

 

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 

 



 


