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V čem je veličina božiča? V sveti družini Jezusa, ki prihaja, ter Marije in Jožefa. Te tri 
svete osebe so svojo voljo v polnosti predale volji Boga Očeta. Božič je zato 
predvsem praznik zmagoslavja volje. Marija je ob angelovem oznanjenju rekla: 
»Glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi« (Lk 1, 38) in sprejela 
materinstvo Emanuela – Boga med nami. Jožef je v dvomih hotel zapustiti Marijo, a 
ko ga je nagovoril angel, je s popolno zaupljivostjo v Božjo voljo ostal. Dete, ki je na 
božič varno v jaslicah, bo čez 33 let v vrtu Getsemani svojo voljo brezpogojno izročilo 
Očetu: »Ne moja volja, ampak tvoja volja naj se zgodi« (Lk 22, 42). Kako drugače je 
to od velikega nasprotnika Božje volje, satana, ki je ob rojstvu Maziljenca kričal skozi 
Heroda: »Moja volja se zgodi!« – in dal pobiti novorojene dečke. Ko je edino vodilo 
lastna volja, tudi umor nedolžnega ni več ovira. Pekel je tulil takrat ob Novorojenem 
in tuli še sedaj: »Moja volja nad vsako drugo voljo!« Dovolj je, da stopimo na ulico, v 
službo, med ljudi, in bomo slišali v mnogih besedah ter razbrali v mnogih dejanjih 
herodovsko zakrknjenost volje v samo sebe. 
V knjigi Pregovorov beremo: »Šest reči sovraži Gospod, sedem se jih gnusi njegovi 
duši: prevzetne oči, lažniv jezik in roke, ki prelivajo nedolžno kri, srce, ki kuje zle 
naklepe, noge, ki se spuščajo v tek za hudobijo, kriva priča, ki govori laži, in kdor seje 
prepire med brate« (Prg 6, 16-19). 
Naštevanje gnusob se začne s prevzetnimi očmi. Kako so lahko prevzetne oči pri 
Gospodu tako zelo velik greh? Mar ni malce prevzetnosti v današnji družbi – in, 
bodimo iskreni, tudi med nami – celo zaželeno, dobrodošlo? Kako ne bi na županskih 
volitvah podprli kakšnega kandidata, ko pa je tako zelo razumevajoč za naše velike 
in pomembne projekte? Pri tem pa mirno porinemo v kot njegovo moralno 
neprimernost. 
Med nami najbrž ni tretje izmed gnusob,  prelivanja nedolžne krvi. Kaj pa govorjenje, 
ki ni iz resnice, škodoželjno spletkarjenje, noge, ki tekajo za hudobijo, ter pričevanje, 



ki prebuja dvome, sumničenja in obtoževanja? Ko se te reči pojavijo med nami, 
uničujejo vero. Ljudje ne vidijo več smisla in pomena v takšnem krščanstvu, tudi če 
se imamo za še tako verne . 
Gnili sadež vseh gnusob pa je sedma gnusoba: razdor med brati. Nekdo, ki je s 
krstom Božji otrok, a se opravičuje in si domišlja, da z lažmi in razdorom dela v 
dobro župnije ter da je sam nad pravili Cerkve in Božjimi zapovedmi, v resnici ni nič 
boljši od prešuštnika, homoseksualca ali travestita, ki si tudi domišlja,da more biti 
vreden član Cerkve, hkrati pa še naprej živeti v grehu, v popolnem predajanju 
lastnim vzgibom, lastni volji. 
Če naj nas na praznik rojstva Odrešenika k čemu spodbuja sveta družina,potem naj 
bo to: »Ne moja, ampak tvoja volja, Gospod, se zgodi!« 
(Nekoliko prirejeno po Besedi sobratom dr. Petra Štumpfa SDB, soboškega škofa) 
 

BESEDA ŽIVLJENJA ZA DECEMBER  - VESELJE – SAD SREČANJA Z BOGOM 
 

»Veselite se vedno v Gospodu« (Flp 4,4) 
 

Apostol Pavel piše skupnosti v mestu Filipi, medtem ko sam doživlja preganjanje, 
zaradi katerega je v hudih težavah. In vendar svojim dragim prijateljem svetuje, še 
več, skoraj zapoveduje jim, naj se »vedno veselijo«. 

Toda ali lahko ukažemo kaj takega? 
Ko gledamo okoli sebe, pogosto ne najdemo razlogov za vedrost, kaj šele za 

veselje! 
Spričo življenjskih skrbi, družbenih krivic in napetosti med narodi veliko naredimo 

že, če  ne izgubimo poguma, če ne dovolimo, da nas premagajo, in če se ne 
zapremo  vase. 

In vendar Pavel vabi tudi nas: 
»Veselite se vedno v Gospodu.« 
V čem je njegova skrivnost? 
»/.../ obstaja razlog, zaradi katerega smo lahko kljub vsem težavam vedno veseli. 

Do tega nas pripelje prav krščansko življenje, ki ga vzamemo zares. Po njem v nas v 
polnosti živi Jezus; in kako bi z njim ne bili veseli? On je vir pravega veselja, ker daje 
smisel našemu življenju, nas vodi s svojo lučjo in nas osvobaja slehernega strahu, 
bodisi v zvezi s preteklostjo bodisi strahu pred tistim, kar nas še čaka. On nam daje 
moč, da premagamo vse težave, skušnjave in preizkušnje, s katerimi se 
srečujemo.«(Ch. Lubich, Vabilo k veselju, v: Novi svet 12/1987, str. 9) 

Kristjanovo veselje ni samo optimizem ali varnost zaradi gmotne blaginje ali 
razigranost mladega in zdravega človeka. Veselje je sad osebnega srečanja z Bogom 
v globini srca. 

 

»Veselite se vedno v Gospodu« 
 

Iz tega veselja, še pravi Pavel, se rojeva sposobnost, da druge prisrčno 
sprejemamo in smo si pripravljeni vzeti čas za tiste, ki so ob nas. 



In še več, Pavel ob neki drugi priložnosti odločno navaja Jezusov izrek: »Večja 
sreča je dajati kakor prejemati.« 

Iz družbe z Jezusom izvira tudi mir v srcu, edini, ki se more s svojo nebogljeno 
močjo dotakniti ljudi, ki jih imamo okoli sebe. 

Nedavno  se je v Siriji kljub hudim vojnim nevarnostim in stiskam zbrala številna 
skupina mladih, da bi si izmenjali evangeljske izkušnje in doživeli veselje 
medsebojne ljubezni. Odpotovali so odločeni pričevati, da je bratstvo mogoče. 

Eden od udeležencev piše: 
»Vrstile so se pripovedi o žgočih bolečinah in upanju, o junaški veri v Božjo 

ljubezen. Ta ali oni od njih je izgubil vse, drugi je videl umreti svoje najdražje ... Ti 
mladi se močno zavzemajo, da bi se okoli njih porajalo življenje: prirejajo 
dobrodelne akcije in vanje vključujejo na tisoče ljudi, obnavljajo šolo in vrt v 
središču neke vasice – to je delo, ki ga zaradi vojne ni mogoče končati. Pomagajo 
desetinam družin beguncev ... V srcu jim zazvenijo besede Chiare Lubich: 
'Kristjanovo veselje je namreč kot sončni žarek, ki se zasveti v solzi, vrtnica, ki 
vzcveti iz madeža krvi, jedro ljubezni, ki prikaplja iz bolečine, zato ... ima apostolsko 
moč, kakor košček raja.' V naših bratih in sestrah iz Sirije najdemo srčnost prvih 
kristjanov. V tej strahotni vojni pričujejo o zaupanju in upanju v Boga Ljubezen in ga 
prenašajo na svoje tovariše na življenjskem potovanju. Hvala, Sirija, za ta nauk 
živetega krščanstva!«                                                                                         Letizia Magri 
 

VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV ZA BOŽIČNI PRAZNIK 
 

Drage sestre in bratje in vsi ljudje dobre volje! 
»Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem,ki so mu po volji« (Lk 2,14), to je bilo 
oznanilo angelov s pesmijo, ki se je razlegala v sveti božični noči po betlehemskih 
poljanah in je pastirjem oznanila veselo oznanilo, da se je rodil zveličar, ki je 
Jezus,Gospod. To božično sporočilo je tako pomenljivo, tako bogato in veličastno, 
da odmeva tudi v naš čas. 
Božična noč je noč veselja, hvaležnosti in upanja. Skupaj z angeli smo tudi mi 
povabljeni, da slavimo Boga, ker je dober, zvest in usmiljen. V božični noči še prav 
na poseben način doživljamo Božjo bližino, njegovo dobroto in ljubezen. Ob tem 
smo vsi povabljeni, da sprejmemo dar nebeškega Očeta, ko nam v teh dneh pošilja 
svojega Sina in s tem podarja našemu življenju nov smisel in kaže na pravo vsebino 
človeškega življenja. Naše življenje naj postane jasen odgovor na podeljeni 
neizmerni Božji dar, naj bo prežeto z ljubeznijo do Boga in z našo medsebojno 
ljubeznijo. 
Življenje iz ljubezni namreč prinaša človeku mir, veselje in novo življenjsko moč, 
česar nam ta zemeljski svet ne more dati. Mir, ki ga prinaša Božje dete, ni sad 
kompromisov in našega trgovanja, ampak je v pravem pomenu Božji dar. 
V neusmiljenem ritmu vsakdanjega življenja, ko nam tolikokrat zmanjkuje časa zase, 



za pristnejše medsebojne odnose, za dejanja ljubezni in dobrote, se vsaj za trenutek 
ustavimo pred novorojenim betlehemskim Detetom in dopustimo, naj se vsebina 
božičnega sporočila dotakne naših src. Dopustimo, da božično sporočilo ogreje, 
gane in ozdravi neštete rane, ki jih nosimo v sebi. Tako se bo v nas po Božjem dotiku 
začelo rojevati nekaj novega, lepšega in pristnejšega.  
Naj oznanilo angelov iznad skromne betlehemske votline vsem prinese veselje, 
novo upanje in mir! Tega želimo slovenski škofje najprej vam, otroci, ki ste Jezusu 
najbližje ne samo zaradi mladosti, ampak ste mu blizu po svojem otroškem čutenju, 
iskrenosti in pristnosti. Prav tako želimo škofje doživeto praznovanje božičnih 
praznikov vsem mladim, odraslim in ostarelim! Tudi vam, bolni, onemogli in ubogi, 
ki vas je življenje morda postavilo na rob družbe, želimo, da vas prevzame mir in 
ljubezen 
Božjega deteta. Jezus se je rodil za vsakega od nas kot Emanuel, kot Bog z nami. 
Slehernega želi potolažiti in prinesti luč povsod, kjer je tema, da bi naše življenje po 
veri vanj dobilo novo vsebino in nov zagon. Zato naj bo novo leto 2019 in sploh vsa 
naša prihodnost prežeta z bližino Božjega Sina, v skupnem prizadevanju za 
ustvarjanje okolja, ki ga bodo krasile kreposti miru, poštenja, domačnosti in 
dobrote. Obilje miru in Božjega blagoslova naj bo vedno med nami! 
Vaši škofje 
 

MISIJONSKA ADVENTNA AKCIJA »OTROCI ZA OTROKE« IN ADVENTNI 
KOLEDAR 
Na predvečer 1. adventne nedelje (1. decembra) se začenja otroška misijonska 
adventna akcija »Otroci za otroke«. Spremlja jo Misijonski adventni koledar 2018, ki 
ga otroci po naših družinah in veroučnih skupinah že nestrpno pričakujejo. Iz dneva 
v dan jih bo vodil skozi adventni čas in utrjeval prijateljstvo z Bogom. Otroke bo vsak 
dan razveseljevala spodbudna misijonska zgodba, opremljena s stripom, dnevnim 
izzivom (nalogo) in povabilom k darovanju za vrstnike v misijonih. S tem pri otrocih 
razvijamo čut solidarnosti in krščanske dobrodelnosti. Zato je priložen tudi 
kartonasti hranilnik. Otroci bodo hranilnike s svojimi darovi za otroke v misijonih 
oddali pri nedeljski sv. maši v nedeljo, 6. januarja, ko godujejo Sveti Trije Kralji. V 
sodelovanju z Mavrico smo koledarju letos dodali adventni plakat za na steno, da 
bodo adventni izzivi otrokom vedno pred očmi. 
V elektronski obliki je adventni koledar na voljo na spletni strani Misijonskega 
središča (zavihek »gradiva«). 
V lanski adventni akciji so slovenski otroci s 76.103,97 EUR pomagali vrstnikom v 
Kamerunu, Ekvatorialni Gvineji in Centralnoafriški republiki. S to akcijo se  
pridružujejo svojim vernim vrstnikom v več kot 117 državah sveta, kjer imajo 
podobne pobude. Zbrana pomoč je namenjena za tiste projekte misijonarjev, ki so 
namenjeni otrokom. Akcija je solidarnostna in pomaga vsem katoliškim 



misijonarjem ne glede na narodnost. Povezuje in usmerja jo Papeška družba 
Misijonskega otroštva, ki  ravno letos praznuje 175. obletnico svoje ustanovitve leta 
1843 v Nancyju (Francija). Naj otroci pokažejo, da je naša Cerkev vesoljna, da so del 
čudovite svetovne družine Jezusovih učencev, ki si med seboj pomagajo in drug 
drugega podpirajo.                                                                Misijonsko središče Slovenije 

TRIKRALJEVSKA AKCIJA – KOLEDOVANJE (25 - LETNICA) 
 

Od sv. Štefana (26. 12.) pa do Svetih Treh Kraljev (6. 1.) bodo koledniki po vsej 
Sloveniji prinašali ljudem veselo novico, blagoslov, jim voščili, zapeli, se med seboj 
družili, obenem pa zbirali prispevke za pastoralne in človekoljubne potrebe 
slovenskih misijonarjev po svetu. 
Koledniška akcija z geslom »Naše veselje za srečo drugih« letos praznuje srebrni 
jubilej, 25-letnico, in je iz leta v leto vedno bolj sprejeta med odraslimi, mladimi in 
otroki. Priljubljen ljudski običaj se je razširil po vsej Sloveniji in je obogaten z 
dobrodelnim in misijonskim namenom. Povezuje farane med seboj, župnijo in kraj 
oz. širšo krajevno skupnost, Slovenijo in misijonske dežele. Med koledniki se pletejo 
prijateljstva. Družinam in zlasti starejšim, osamljenim in bolnim prinašajo veselje in 
upanje ter popestrijo božični čas. Širi se tudi navada obiskovanja domov za ostarele 
ali drugih ustanov v domačem kraju. 
Iz Misijonskega središča vam bomo poslali revijo za kolednike, priznanje, plakat, 
letak za domove in nalepko za na vrata.  
Zbrane darove boste dostavili v Misijonsko središče, od koder jih neposredno 
nakazujemo misijonarjem. Darovi iz trikraljevske akcije so namenjeni izključno 
slovenskim misijonarjem in misijonarkam. To je njihov največji vir podpore iz 
domovine, zato se vam tudi v njihovem imenu že vnaprej zahvaljujemo za ves trud. 
Misijonsko središče Slovenije 
 

»MAŠE – MOLITVE ZA OZDRAVITEV DRUŽINSKEGA DEBLA« 
 

Od 24. do 29. septembra 2018 je bilo v Sacrofanu pri Rimu mednarodno srečanje 
eksorcistov (izganjalcev hudobnih duhov). Med petnajstimi predavanji in pričevanji, 
ki so se razvrstila v teh dneh, je bilo tudi predavanje duhovnika eksorcista Rogelia 
Alcantara iz Mehike »Tako imenovane molitve za ozdravitev družinskega debla; teo- 
loški in pastoralni problem«. 
Avtor je poudaril, da te oblike molitev ali maš nimajo ne teološke ne pastoralne 
podlage in so zato velikokrat vzrok tako za psihološke kot tudi duhovne motnje 
oseb. Katoliška cerkev teh molitev ali maš ne opravlja. V sklepu svojega predavanja 
je takole povedal: »Po analizi Francoske škofovske konference tako imenovane 
molitve za ozdravitev ‘družinskega debla’ zavajajo osebe, da iščejo razloge za svoje 
trpljenje in probleme zunaj sebe, pri svojih prednikih. To jim preprečuje dejanski 
proces psihološke pomoči, ki bi jim lahko pomagal. Prav tako so 'maše', ki jih 
opravljajo duhovniki z namenom ozdravitve, bolj psihološka nevarnost vernikom 



kakor pa pomoč. Na teološki ravni te maše niso utemeljene niti v Svetem pismu, niti 
v spisih cerkvenih očetov. Odvračajo kristjane od dolžnosti, ki jih imajo do dragih 
rajnih. Zato so napačne in so nedavni izumi.« 
Katoliška cerkev deli zakramente ozdravljenja, med katerimi sta zakramenta 
spovedi in bolniškega maziljenja najpomembnejša. Kdor nato prejme vredno tudi 
sveto obhajilo, se ga Jezus dotakne in mu posreduje zdravje, če je to v skladu z 
Božjo voljo.                                                      Sporočila slovenskih škofij december 2018 
 

PET KLJUČNIH STVARI ZA RAZVOJ INTELIGENCE, ZA KATERE SODOBNI 
OTROCI ŽAL NIMAJO ČASA 
 

Starši počnemo vse mogoče, da bi spodbudili razvoj otrokovih možganov. Od 
poslušanja Mozarta med nosečnostjo do zgodnjega učenja tujih jezikov in 
računanja. A sinapse – funkcionalne povezave med dvema možganskima celicama 
za prenos dražljajev – se najučinkovitejše tvorijo med preprostimi aktivnostmi, na 
katere pogosto pozabimo. 
Do dvanajstega leta se vzpostavi 95 % povezav med živčnimi celicami v možganih. 
Mnogi starši so zato pod pritiskom, da njihovi otroci ne bi česa zamudili. A zaradi 
najrazličnejših aktivnosti sodobnim otrokom zmanjka časa za tisto, kar možgani 
resnično potrebujejo. 
To pa je predvsem veliko gibanja in proste igre. Se sliši preveč enostavno? 
Nevroznanstveniki se ne strinjajo, saj so najpreprostejše stvari v resnici 
najučinkovitejše. Tukaj je seznam spodbud, ki od vas ne zahtevajo ne denarja, ne 
usposobljenosti ali posebnega angažmaja (truda). Le nekaj časa in miru. 
Gibanje, plezanje, stik z naravo 
Plezanje, tek, skakanje, norenje, ravsanje, gibanje v naravi, bosa hoja, hoja po 
robnikih so odlični za razvoj možganov. Otroško divjanje, ki starše tako moti, je 
ključno za razvoj kognitivnih (spoznavnih) sposobnosti, saj je dokazano, da se 50 % 
sinaps do otrokovega 5. leta razvije ravno na ta način. Vse več motenj učenja 
(disleksija, disgrafija, diskalkulija), motenj pozornosti in motenj govora, ki so 
izbruhnile v zadnjih desetletjih, strokovnjaki pripisujejo digitalnemu otroštvu s 
pomanjkanjem gibanja. 
Dojenčki so pripeti v lupinice, ležalnike in vozičke, namesto da bi se plazili, dvigovali 
ob opori in veliko hodili. Že majhne posedamo pred ekrane in jim ne dovolimo 
»nevarnih« dejavnosti na igriščih, drevesih in domačih foteljih. Pri otrocih, ki večino 
otroštva preživijo na organiziranih dejavnostih in pred ekrani, nastane precej manj 
sinaps kot pri otrocih, ki popoldneve preživljajo na igrišču ali v gozdu. Takšni otroci 
niso le motorično (gibalno) manj spretni, ampak imajo veliko večjo možnost za 
različne učne težave in motnje. 
Naloga staršev? Manj se obremenjujte z otrokovimi dosežki in vsem, česar se mora 
naučiti, ter pojdite preprosto ven. Divjajte, zabavajte se! Nič hudega, če boste na 



koncu umazani in opraskani, tudi kakšna poškodba je del otroštva. To je naložba za 
vse življenje! 
Pustite otrokom prosto igro 
Kot rad poudarja nevrofiziolog in soavtor programa NTC učenja Ranko Rajovid, se 
poleg gibanja največ sinaps v otroških možganih vzpostavlja takrat, kadar se zavzeto 
igrajo. V trenutkih, ko so popolnoma v svojem svetu, pri kockah, in vas ne slišijo, 
čeprav jim trikrat rečete, naj pridejo k mizi, se v možganih vse iskri in brzi! Laično 
povedano otrokovi možgani med igro dobesedno rastejo. Poleg tega otrok razvija 
kreativnost, se uči družabnih stikov, nadgrajuje svoje potenciale, uri osredotočenost 
in se vživlja v različne vloge. Ko boste naslednjič razmišljali, kaj bi počeli popoldne, si 
brez slabe vesti recite: Nič! Izklopili bomo ekrane in bomo preprosto doma. Imeli 
bomo čas za igro!                           Eva Markovič, Iskreni.net (Nadaljevanje naslednjič) 
 

BLAGOSLOV DOMOV IN DRUŽIN OB BOŽIČU IN NOVEM LETU 
 

Ob božiču in novem letu duhovniki po mnogih župnijah obiskujemo družine in 
blagoslavljamo njih in njihove domove. Spodbujam, da bi to lepo navado ohranjali 
ali jo poživljali, kjer je to mogoče. Seveda je lažje na podeželju kot v blokih. 
Duhovnikom to sicer prinaša dodatno delo v že tako napetem času, a je pastoralno 
to lepa priložnost za osebno srečanje z družino in za molitev z njo. Družinske člane, 
še zlasti otroke, lahko povabimo, da sodelujejo pri kratkem obredu tudi z branjem 
Božje besede, prošenj ali kake molitve. 
Tudi letos smo za tako priložnost izdali drobno »božično knjižico« z nekaj molitvami, 
mislimi in slikami, ki so uglašene na tekoče pastoralno leto, da jo lahko podarimo 
družini. Je nadaljevanje lanske misli, ki je takrat govorila o zakramentu sv. krsta, 
letos pa o zakramentu svete evharistije in nosi naslov Sonce mojega življenja. Prav 
je, da ob izročitvi iz nje preberemo kakšno molitev in spomnimo na vsebino, saj je 
razumevanje evharistije in ljubezen do nje potrebno spodbujati pri vsakem kristjanu 
vedno znova, še posebej družine prvoobhajancev in birmancev. 
Posredovanje vere v družini je čedalje večja skrb in naloga tako za krščanske starše 
kot tudi za duhovnike in druge pastoralne delavce. Potrebno je iskati različne 
možnosti in priložnosti. Blagoslov domov ob božiču in novem letu je za to lepa 
priložnost.                               Miha Herman, voditelj Pastoralne službe v celjski škofiji.  
 

IZ MIKLAVŽEVE POŠTE 
 

"Drage babice, dedki,  vsi prijatelji in ljubitelji poljanskega gledališča!  
Mladi igralci Kulturnega društva dr. Ivan Tavčar bomo premierno uprizorili  
Miklavževo igrico z naslovom PRAZNOVANJE NA GRADU v torek,  4. decembra, ob 
17. uri v dvorani Kulturnega doma v Poljanah.  
Ker vemo, da bo na Miklavžev večer dvorana polna otrok, ki bodo nestrpno 
pričakovali sv. Miklavža, vas drage  babice, dedke, tete in strice vabimo že en dan 
prej, da si ogledate igro. Veseli bomo, če vam bomo z njo polepšali večer.  



Vabi Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Poljane" 
ter 
 

"DRAGI OTROCI IN STARŠI 
 

Sveti Miklavž prihaja, Končno, kajne. Veste, te dni je v nebesih živahno.  Angelci 
prepevajo, molijo, pridno pomagajo sv. Miklavžu pripraviti vse potrebno za odhod 
na zemljo.   
Sveti Miklavž s svojim spremstvom prihaja v sredo, 5. decembra,  ob 17. uri  v 
dvorano Kulturnega doma. Najprej bodo otroci zaigrali igrico z naslovom 
PRAZNOVANJE NA GRADU, nato bo dobri sv. Miklavž obdaril vse otroke  do vključno 
5. razreda. Vabita KS Poljane in Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar" 
 

VERSKI TISK 2019 
 

Ognjišče: letna naročnina za naročnike pri župnijskih uradih je 33,50 Eur, za 
naročnike po pošti 34,30 Eur. 
Družina: za naročnike, ki plačajo do konca januarja 104 Eur, potem 109,20.  
Mohorjeve knjige do 2.2.2019 so 48 Eur, le Mohorjev koledar 18 Eur.  

Ostale revije: Misijonska obzorja 9 €, Prijatelj 11,70 €, Glasnik Kraljice miru 12 €, 
Vzgoja  23 €,  Božje okolje  26,40 €,  Beseda med nami 20,40 €,  Communio 34 €,  
Magnificat  55,80 €, Mavrica 39,90 €, Cerkveni glasbenik 35,40 €,  Radovednež 14 €, 
 #Najst 23,40€, Cerkev danes  35,40 €, Naša luč  26,95 €, Marijanski koledar 2,50 €. 
 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 Četrto adventno nedeljo, 23.12., 
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 petek, 21. decembra, ves 
dan. Poskrbite za vaše domače, ki se zaradi bolezni ali starosti ne bodo mogli 
udeležiti prazničnih svetih maš v župnijski cerkvi, da jih bo obiskal župnik na domu..  
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. 
Maši na Sv. Štefana – v sredo, 26.12., bosta ob 8h in ob 10h z blagoslovom 
kolednikov; po maši bo sledil še blagoslov konj.  
Zahvalna maša na Silvestrovo (v ponedeljek, 31.12.) bo zvečer ob 17h (s kajenjem 
in kropljenjem). Na Novega leta dan, 1.1.2019, bo sveta maša ob 10h v farni cerkvi. 
Krsti bodo na nedeljo Sv. Družine (30.12.) med sveto mašo ob 10h. Blagoslov otrok 
bo na začetku sv. maše.  Priprava za starše po predhodni prijavi v župnijski pisarni 
bo v petek, 21.12., ob 19. uri v veroučni učilnici.  

 

PRILOŽNOST ZA OBDAROVANJE 
Mesec december nudi veliko priložnosti za obdaritev naših bližnjih, sorodnikov, 



prijateljev. Na zalogi imamo še tristo izvodov knjige Stopinje v času. Priporočam, da 
jo podarite ali za Miklavža, ob Božiču ali za Novo leto. Cena ostaja ista (20 Eur), 
dobite jo v zakristiji. Hvaležni vam bomo, če boste poskrbeli za zmanjšanje zalog… 

 
Glasilo Pod Martinovim plaščem izdaja Župnija Poljane nad Škofjo Loko; zanj Jože Stržaj, župnik; GSM  041 773 746;  

e-mail:  zupnija.poljane@rkc.si. Oblikovanje Izidor Jesenko 

 



 
 


