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POTREBUJEMO NOVE BINKOŠTI! 
Binkoštni dogodek nam jasno pokaže, kako je bil prihod Svetega Duha nad apostole 
in učence zanje začetek nove poti. Kaj se je zgodilo? Duh Božje ljubezni jih je 
povezal v skupnost, počutili so se kot bratje, ki so sicer zelo različni po značaju, 
temperamentih, sposobnostih, a jih druži ljubezen. Zato naenkrat razumejo drug 
drugega.  
V moči Božjega Svetega Duha so učenci iz posameznikov postali skupnost, v kateri je 
prostor za vsakega. V ospredje je stopila ljubezen, tista ljubezen, ki je med Očetom 
in Sinom. Saj je sam Sveti Duh ta ljubezen. Sadovi Duha pa so: ljubezen, veselje, mir, 
potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladovanje… 
V moči Božje ljubezni apostoli niso več boječi in vase zaprti; ljudje, ki bi se skrivali. 
Nasprotno: nastopati začnejo sproščeno, suvereno in samozavestno. Ljudem 
govorijo iz svojega osebnega izkustva in z notranjo gotovostjo. Naenkrat razumejo, 
da so vse prejeli od Boga in da so poklicani, da to, kar so prejeli, delijo naprej. Ne 
sramujem se evangelija, pravi sv. apostol Pavel, »Božja moč je namreč« (Rim 1,16). 
Življenje se lahko prebudi samo preko življenja. Samo krščanske skupnosti, ki živijo 
pristno prijateljstvo s Kristusom in se pustijo voditi Sv. Duhu, so skupnosti, ki 
nagovarjajo ta naš svet in pričujejo o moči Božjega življenja, ki nas vabi k lepoti, 
dobroti in resnici. 
Danes kristjani večkrat dajemo vtis utrujenosti in naveličanosti. Alternativa temu je 
lahko samo binkoštni obraz Cerkve, ki živo odraža navzočnost Vstalega. Ta 
navzočnost daje skupnosti Cerkve življenje in upanje. Vse to odkrijemo, če smo 
odprti za nove binkoštne izkušnje. Če želimo izpolniti poslanstvo oznanjevalca, 
potem moramo vedno znova z zaupanjem in goreče prositi: »Pridi, Sveti Duh!« 
Duhu ne moremo ukazovati, lahko pa se mu damo na voljo, tako da (s)prejmemo 



njegovo moč, njegovo smer, njegove učinke, da se prepustimo njegovemu 
delovanju. Binkoštni dogodek naj nas tako prevzame, da bomo premagali vsako 
utrujenost in malodušnost, da bomo lahko z žarom sprejeli in oznanjali nov polet 
Božjega Duha, njega, ki je Življenje. 
msgr. Alojzij Cvikl DJ, mariborski nadškof metropolit 

BESEDA ŽIVLJENJA ZA JUNIJ  - POSLANI K VSEM  
 

»Prejeli boste moč Svetega Duha, ki bo prišel nad vas, in boste moje priče«  
(Apd 1,8) 

 

Apostolska dela, ki jih je napisal evangelist Luka, se začenjajo z obljubo, ki jo je 
vstali Jezus dal apostolom, tik preden jih je zapustil in se dokončno vrnil k Očetu: 
Bog sam jim bo dal potrebno moč, da bodo v teku človeške zgodovine še naprej 
oznanjali in gradili njegovo kraljestvo. 

Ne gre za to, da bi spodbujali k “državnemu udaru”, da bi neki politični ali družbeni 
oblasti dajali prednost pred drugo, temveč gre za globoko delovanje Božjega Duha, 
ki ga ljudje sprejmejo v srce in z njim postanejo “novi ljudje”. 

V kratkem bo nad učence, ki so zbrani z Marijo, prišel Sveti Duh in širili bodo 
Jezusovo sporočilo do »skrajnih mej sveta«, začenši v svetem mestu Jeruzalemu. 
 

»Prejeli boste moč Svetega Duha, ki bo prišel nad vas, in boste moje priče« 
 

Apostoli in z njimi vsi Jezusovi učenci so poslani kot “priče”. 
Vsak kristjan, ko po Jezusu odkrije, kaj pomeni biti Božji otrok, namreč odkrije tudi, 

da je poslan. Naša poklicanost in naša istovetnost Božjih otrok se uresničujeta v 
poslanstvu, v tem, da gremo k drugim kot bratje. Vsi smo poklicani za apostole, ki 
pričujejo z življenjem, in če je treba, z besedami. 

Priče smo, kadar Jezusov življenjski slog sprejmemo za svojega. To pomeni, da se 
vsak dan v svojem družinskem, delovnem, študijskem okolju in pri razvedrilu 
približamo ljudem, ki jih srečujemo, z duhom, ki sprejema in je pripravljen deliti, pri 
tem pa imamo v srcu véliki Očetov načrt – vesoljno bratstvo. 

Marilena in Silvano pripovedujeta: »Ko sva se poročila, sva hotela biti družina, 
odprta vsem. Eno prvih izkušenj sva doživela v predbožičnem času. Nisva želela, da 
bi si voščili v naglici, ko gremo iz cerkve, zato nama je prišlo na misel, da bi šla 
obiskat sosede in jim nesla skromno darilce. Vsi so bili presenečeni in zadovoljni, 
posebno družina, katere so se mnogi izogibali: odprli so nama dušo, nama 
pripovedovali o svojih težavah in o tem, da jih že leta nihče ni prišel obiskat. Obisk je 
trajal več kot dve uri in bila sva ganjena, ko sva videla, kako so veseli. Tako sva, 
medtem ko sva si prizadevala, da bi bila odprta do vseh, počasi navezala stike z 
mnogimi. Ni bilo vedno lahko: zaradi nepredvidenega obiska sva morala na primer 
spremeniti načrt, a vedno sva se zavedala, da ne smeva izgubiti priložnosti za 
graditev bratskih odnosov. Nekoč sva v dar dobila torto in želela sva jo deliti z ženo, 
ki nama je pomagala zbrati igrače za Brazilijo. Bila je vesela, za naju pa je bila to 



priložnost, da spoznava njeno družino. Ko sva odhajala, nama je rekla: “O, ko bi bila 
tudi jaz tako pogumna, da bi šla obiskat druge!”« 

 

»Prejeli boste moč Svetega Duha, ki bo prišel nad vas, in boste moje priče« 
 

Vsi kristjani smo pri krstu prejeli dar Svetega Duha, Sveti Duh pa govori tudi po 
vesti vseh ljudi, ki iskreno iščejo dobro in resnico. Zato lahko vsi naredimo prostor 
Božjemu Duhu in pustimo, da nas vodi. 

Kako naj ga prepoznamo in poslušamo? 
Pri tem nam lahko pomaga misel Chiare Lubich: »Sveti Duh prebiva v nas kot v 

svojem templju in nas razsvetljuje ter vodi. On je Duh resnice, ki nam omogoča 
razumeti Jezusove besede, jih ohranja žive in sodobne, omogoča nam, da se 
zaljubimo v Modrost, narekuje nam, kaj naj govorimo in kako naj to povemo. On je 
Duh ljubezni, ki nas s svojo ljubeznijo vnema in nas usposablja, da ljubimo Boga z 
vsem srcem, z vso dušo in z vsemi močmi in da ljubimo vse, ki jih srečujemo na naši 
poti. On je Duh moči, ki nam daje pogum in moč, da živimo v skladu z evangelijem in 
vedno pričujemo za resnico /.../ S takšno Božjo ljubeznijo v srcu in po njej lahko 
pridemo daleč in tudi mnogi drugi so deležni našega odkritja /.../ “Meje sveta” niso 
le zemljepisne. Meje lahko kažejo na primer tudi na tiste, ki so nam blizu, a še niso 
imeli sreče, da bi resnično spoznali evangelij. Do tja naj seže naše pričevanje /.../ 
Jezusova ljubezen od nas zahteva, da “postanemo eno” z vsakim in popolnoma 
pozabimo nase, dokler bližnjega ne bo nežno ranila Božja ljubezen v nas in bo hotel 
“postati eno” z nami. Tako si bomo med seboj izmenjavali pomoč, ideale, načrte, 
bratovsko ljubezen. Šele tedaj bomo lahko spregovorili besedo in ta bo zaradi 
medsebojne ljubezni dar.«                                                                                Letizia Magri 

 

DRUŽINSKO ROMANJE V MEDŽUGORJE 
 

Naš dvoletnik, ki vsak dan odkar smo prišli iz romanja navdušeno drži v roki 
skupinsko sliko župnijskih romarjev v Medžugorje, me  nagovarja, da napišem nekaj 
stavkov. Čeprav še ne zna povedati vem, da mu je bilo romanje všeč, in to me veseli. 
Na skupinski sliki navdušeno pokaže Marijin kip v ozadju in pravi: »Mama Mija« 
Pravijo, da te Marija pokliče- vabi v Medžugorje. Saj veste tisti občutek pri srcu, ko 
hrepeniš, ko te nevidna sila vleče in še sam ne veš zakaj. Ko čutiš, da je prav, da 
slediš tej želji.  Marija ve zakaj  je poklicala vsakega izmed nas, ki smo v ponedeljek 
29.4. zjutraj z avtobusom krenil proti Medžugorju. Zagotovo tam nismo bili po 
naključju. 
Mene je Marija je v Medžugorje  tokrat poklicala drugič. Vesela sem, da sem šla. Od 
nekdaj  se zatekam k njej po pomoč in varstvo. Romanje je odlična priložnost, da s 
seboj  vzameš tudi vso tisto »srčno prtljago«, ki se je v zadnjih  letih nabrala. Vse od 
prošenj do zahval sem tovorila s sabo. Lepo je bilo, ker so z menoj šli tudi vsi moji 
fantje v družini. Seveda tudi kovčki z oblačili niso manjkali. Posebno mali romarji 
znajo presenetiti s kako slabostjo med vožnjo ali s kakšnim politim kozarčkom.  



Vožnja je potekala prijetno in po načrtih. Bili smo prava »župnijska družina«   stari 
od dveh let, pa tja do +70.  
En košček tega utripa želim podeliti z vami. 
Vzpon na Hrib prikazanja (Crnico) in Križevac sta bila posebna izkušnja. Rahel dež je 
poskrbel, da smo imeli malce bolj zahteven vzpon kot sicer. Otroci so se odlično 
odrezali. Dokazali so da so vztrajni, pridni in potrpežljivi, ko je to potrebno, saj z 
njimi starši nismo imeli nobenih težav. Za vsak korak si moral preudarno premislili 
kam stopiti, saj so bile skale spolzke. Vsi smo se pogumno zagrizli v spolzko skalnato 
pot in varno dosegli ter sestopili iz obeh vzponov. Nekateri otroci so celo bosonogi 
vztrajno stopali po tej zahtevni poti. V počivališče, kjer smo bili nastanjeni smo se 
vračali prijetno utrujeni. Tam nas je vsakič čakalo obilno kosilo in postelje.   
Medžugorje je kraj, ki te prevzame. Tukaj ne mislim pokrajine, čeprav je zagotovo 
 nekaj posebnega, temveč na več tisoč glavo  množico romarjev vsega sveta, ki na 
kolenih tiho in zbrano moli. Nekateri doživijo vidna, čutna ali kakšna druga 
 znamenja, da je Marija blizu. Zanimivo se mi zdi, da tudi majhni otroci čutijo, da je 
ta kraj drugačen. Naš dvoletnik je med zbrano množico, ki je v tišini molila 
navdušeno pogledal v zrak in mi glasno nekaj dopovedoval. Ker še ne zna  povedati 
več kot pet besed, je kazal s prstom  v zrak in govoril: »mami , mami« in mi obračal 
glavo v tisto smer. Morda so ga prevzeli ptički,  ki so  leteli po zraku, ali kaj drugega. 
Dvomim, da bom kdaj izvedela. Jaz nisem videla ničesar. Zagotovo pa je zmedel iz 
zbranosti vernike, ki so molili v najini bližini. Hip za tem me je zasul s slinastimi 
poljubčki in objemom.   Malce me je zaskrbelo, da bo kdo slabe volje, ker razbijava 
tišino, a so me presenetile žareče in solzne oči ter prijazni nasmehi na obrazih 
vernikov. 
Naš enajstletnik pa  se nikakor ni mogel načuditi od kje priteče voda iz Jezusovega 
kipa. Z robčkom je brisal kapljice, pa nikjer nobene razpoke, nič razložljivega. Vse 
nenavadno in skrivnostno.  Moj mož pa se je pohvalil, da je moški večer ob 
prijetnem druženju mož odlično uspel. 
Družinsko romanje naše župnije z avtobusom v Medžugorje, bo naši družini ostal v 
dragocenem spominu. Bilo je zanimivo, prijetno, polno doživetij, prepleteno s 
pesmijo in molitvijo.                                                                                                   Hermina 
 

51. SLOVENSKO NARODNO ROMANJE BOLNIKOV, INVALIDOV IN STAREJŠIH 
NA BREZJE 
V soboto, 15. junija, bo slovensko romanje v narodno svetišče Marije Pomagaj na 
Brezje. Mašo ob 10. uri bo ob somaševanju duhovnikov vodil mariborski nadškof 
metropolit msgr. Alojz Cvikl. 
Prosimo župnike, voditelje župnijskih in dekanijskih Karitas, da organizirate 
avtobusni prevoz za romarje. 
Povabite na Brezje mlade, skavte, skupine za pomoč bolnikom in prostovoljce. 



Duhovnike prosimo za obhajanje zakramenta sprave, diakone za pomoč in pripravo 
na zakramente, redovnice in redovnike za sočutno spremljanje. 
Miro Šlibar za MOPZ pri SŠK 
 

SVETA MAŠA ZA DOMOVINO V LJUBLJANSKI STOLNICI 
 

V sredo, 19. junija, ob 18.30 bo v stolni cerkvi sv. Nikolaja v Ljubljani ljubljanski 
nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference msgr. Stanislav 
Zore daroval sv. mašo za domovino ob državnem prazniku dneva državnosti. K sveti 
maši so povabljeni verniki, predstavniki družbenopolitičnega življenja in 
diplomatskega zbora. Duhovnike vljudno prosimo, da oznanijo sveto 
mašo in povabijo vernike k udeležbi.            dr. Tadej Strehovec, generalni tajnik SŠK 
 

VSESLOVENSKI SHOD POSVEČENIH JMS-JU 
 

Vseslovenski shod posvečenih Jezusovemu in Marijinemu Srcu (JMS) bo v soboto, 
22. junija, v baziliki Lurške Matere Božje v Brestanici. 
Program: 
9.30 Rožni venec na fatimski način 
10.00 Sveta mašna daritev, ki jo bo vodil celjski upokojeni škof msgr. dr. Stanislav 
Lipovšek ob somaševanju drugih duhovnikov 
11.00 Odmor s pogostitvijo 
11.45 Pričevanja in igra z uprizoritvijo fatimskega dogajanja 
12.30 Litanije Matere Božje, obnovitev posvetitve JMS-ja, blagoslov z Najsvetejšim 
13.00 Zaključek 
Shod lahko združimo z župnijskim romanjem, kamor lahko povabimo vse posvečene 
JMS-ju in vse druge. Iz Rakovnika odpelje avtobus ob 7.00, iz Stične pa ob 7.30. 
Srečko Fras, predsednik Odbora JMS-ja 
 

MAŠNIŠKA POSVEČENJA V LETU 2019 
 

LJUBLJANSKA NADŠKOFIJA 
Gregor Bregar, roj. 4. 4. 1983, iz župnije Ljubljana - Šentvid 
Tadej Ložar, roj 19. 7. 1994, iz župnije Dol pri Ljubljani 
Rok Pogačnik, roj. 27. 6. 1993, iz župnije Radovljica 
Vito Urbanija, roj. 4. 6. 1994, iz župnije Moravče 
Mašniško posvečenje bo v ljubljanski stolnici v soboto, 29. junija, ob 9. uri. 
 

NABIRKA ZA PETROV NOVČIČ 2019 
 

Slovenski škofje so sklenili, da bo letošnja nabirka za »Petrov novčič« na praznik 
svetih apostolov Petra in Pavla, v soboto, 29. junija. 
Petrov novčič je starodavna nabirka Cerkve za naslednika apostola Petra, s katero 
papež podpira karitativna dela v najrevnejših predelih Katoliške cerkve. Leta 2017 
smo slovenski verniki v ta namen darovali 74.405,24 evra. Zahvaljujemo se vsem, ki 
so namenili svoj dar papežu Frančišku, nasledniku apostola Petra. 



dr. Tadej Strehovec, generalni tajnik SŠK 
 

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. Treba je najti čas za telesni počitek in tudi čas za 
duhovno poživitev na duhovnih vajah. To je možno najti v vseh obdobjih leta, 
vendar je poletni čas za to še najprimernejši. 
Ob načrtovanju dopusta in časa za duhovne vaje pa se je treba 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. 
Naj vas spomnim tudi na določilo v Zakoniku cerkvenega prava v kanonu 533, § 2, ki 
naroča, da mora župnik, ki je odsoten več kot en teden, o tem obvestiti svojega 
ordinarija. To velja tudi za dopustniško odsotnost in vas prosim, da spoštujete to 
določilo Cerkve. 
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 
 

ZAPISNIK 18. SREČANJA ČLANOV ŽPS   
Ad 1) 

Po uvodni molitvi nas je v razmišljanje o tem Kaj in kdo je Cerkev, uvedel g. župnik: 
Tudi člani ŽPS imamo pri tem, da bo Cerkev živa celica, veliko vlogo. Cerkev smo vsi, 
da delamo vsi za vse v luči evangeljskih besed Novo zapoved vam dajem… in da si 
resnično prizadevamo za povezanost med brati in sestrami. S tem gradimo živo 
Cerkev, saj je na ta način Živi Jezus navzoč preko nas! Vse v Cerkvi naj temelji na 
odnosih na osnovi Božje ljubezni in kot odsev Svete Trojice. Kot trojno obhajilo je 
Gospod z nami v Božji besedi, je Jezus v sveti obhajilu, in je Jezus v mojem 
bratu/sestri. 
Kot posamezniki in kot skupnost smo povabljeni, da vedno iščemo navdih, da bo 
naša Cerkev lepa, vesela, močna – Jezusova nevesta. 
Sledil je pogovor ob člankih o Župniji Slovenj Gradec, kjer je pod župnikom  
Simonom Potnikom zaživel nov model delovanja štirih združenih župnij. Dinamično 
življenje in utrip ter vedno novi izzivi so prikazani v članku Za vse je dovolj dela, 
objavljenem v tedniku Družina, 24. 2. 2019, ter v intervjuju z župnikom Simonom 
Potnikom »Vse mame v župniji so boljše katehistinje kot jaz«, objavljenem na 
spletni strani Aleteia dne 31.3.2019. 



Bi bil tak način delovanja morda izziv tudi za našo župnijo /oz. pogojno: za 
novonastalo pastoralno zvezo župnij v Poljanski dolini?/ 
Člani ŽPS smo objavljeni prispevek predhodno prebrali ter ga komentirali z vidika 
stanja in potreb v naši župniji: Kako graditi (še bolj) živo Cerkev? Kaj storiti, da bodo 
mladi odkrili vrednost vere in ne bodo po birmi odhajali? 
Kaj nas je nagovorilo? Naše komentarje/mnenja sem strnila takole: 
- dobro je imeti vizijo župnije – kaj si sploh želimo. (Če vemo, kam želimo priti, je 

večja verjetnost, da tja res pridemo, kot če ne vemo tega...). Vse naše dejavnosti 
potem presojajmo v luči tega, ali so v skladu z našo vizijo, ali prispevajo k našim 
ciljem...  

- Pomembna je izkušnja vere v družini; molitev; povezanost; dobrodelnost… 
- Molitev za vero otrok, kar otrokom povemo. 
- Prilagajanje drugim, (spo)razumevanje, 'biti odgovoren za duše'… 
- Najbolj pomemben je zgled staršev; žal vlečejo tudi slabi zgledi staršev. 
- Za vero je treba dozoreti kot jabolko na drevesu; (ki navadno ne pade daleč stran). 
- Do osebne vere mora priti vsak sam (kot je npr. sv. Tomaž). 
- Zavedajmo se, da imamo privilegij, ker je v župniji vsak dan sveta maša!  
- V župniji se najde delo za vsakogar; šele z vključenostjo začutiš župnijo. 
- Ali sem le uporabnik/potrošnik »duhovnih storitev« župnije v kateri živim?  
- Bi kot starš prisostvoval npr. pri družinskem verouku (skupaj z otrokom)? 
- Kako mene vidijo/ocenjujejo drugi, tudi tisti izven Cerkve? 
- Kako velik je name vpliv novodobnih družbenih razvad, interesov… 
- V članku je predstavljen nov trend: težišče pastorale je tukaj na odraslih, do sedaj 

smo bolj delali na mladih. (»Če imamo otroke, nimamo pa staršev, tudi otrok 
nimamo...«) 

- Verjetno se župnije v marsičem razlikujejo in ni enotnega recepta za vse. Je pa 
dobro preveriti, ali kakšne stvari delujejo ali ne, da jih ne ponavljamo po 
nepotrebnem, pričakujoč, da bodo sadovi drugačni, kot so bili doslej... 

- Vsi črpamo iz istih korenin. Vsi smo mladike ene Trte, v središču mladinske ali 
odrasle pastorale je oz. bi moral biti Jezus. 

- Pri delu je potrebno imeti vizijo, pozitivno smer; vedno pade nekaj semen tudi v 
rodovitno zemljo… Zato je treba biti vesel starš, vesel kristjan, vesel župnik… Želja 
po nečem presežnem naj vedno ostane. 

- Članki naj nam bodo predvsem spodbuda, Cerkev pa opora. Zanimive bi bile 
kateheze za družine, evangelizacija odraslih, druženje malih skupin v cerkvenih 
prostorih, prejemanje blagoslovljenega kruha za tiste, ki ne morejo pristopiti k 
obhajilu in še kaj.  

SKLEP:  
Po razmisleku doma, se bomo na junijskem srečanju člani ŽPS razdelili v 3-4 skupine 
in se bolj konkretno pogovorili o naši viziji /smeri delovanja v naši župniji po 



posameznih področjih: mladi po birmi / osnovnošolski verouk / delo z odraslimi / 
vizija župnije). 
Ko smo se ozrli na minule dogodke, smo ugotavljali, da je lepo potekalo 
praznovanje Velike noči in podelitev zakramenta svete birme; izrazili smo veselje 
nad družinskimi mašami in navdušenje nad romanjem v Međugorje. 
Pod razno nas je Andrej seznanil, da je  s pomočjo Andreja Nastrana obnovljena  
spletna stran Župnije (dodana bo fotogalerija). 
Damijana je poročala, kako sta se z g. župnikom v marcu udeležila Dekanijskega 
srečanja ŽPS v LJ. Omenila je prakso iz nekaterih župnij in je navdušena nad 
župnijskimi koledarji s 'programom'/oz. dogodki v tekočem letu. Zanimivost je tudi 
župnijski dan, ki bi ga pri nas lahko pripravili ob semnju – spominu posvetitve 
župnijske cerkve v juniju. Obe ideji podpiramo! Sicer je naša Damijana s pomočjo 
sestre Vide 'oblekla in omehčala' stole v učilnici. Najlepša hvala! Odlično, sedi 5    
Tomaž je omenil, da bo 2. 6. refleksija (premislek) družinskih nedelj, pa tudi drugih 
aktivnosti, ki smo jih pred dobrim letom dni načrtovali na srečanju na Gori. Povabil 
nas je tudi k razmisleku o novih članih ŽPS in bi se na junijski seji pogovorili o tem. 
Naslednje srečanje članov ŽPS Poljane je predvideno še pred počitnicami, verjetno v 
torek, 11. junija. Obvestilo sledi.                                                 Zapisala Majda Debeljak 
 

NAPOVEDNIK 
 

Na odru Kulturnega doma v Poljanah tečejo zadnje vaje igralcev poljanskega 
Kulturnega društva za predstavo Visoška kronika v poljanskem narečju. V tem 
šolskem letu, do poletnih počitnic, se bodo odigrale le tri predstave in sicer v petek, 
7. 6., soboto, 8. 6. in nedeljo, 9. 6. Lepo povabljeni. Karte se v predprodaji dobijo v 
Kmetijski trgovini v Poljanah. 
21. 6. pa gostujejo na Visokem s svojo predstavo Visoška kronika igralci ljubljanske 
Drame. Karte za to prestavo pa prodaja  Eventim. 
Na Binkoštni ponedeljek, 10. 6., bo sveta maša ob 10h na Bukovem vrhu. Večerne 
sv. maše v Poljanah ne bo. 
Iz hvaležnosti do dobrotnikov bo v soboto, 15. 6., ob 20h v obnovljeni cerkvi Na 
Logu Večer za prijatelje sv. Volbenka. Akustiko (zvočnost) cerkve bodo preizkusili 
pevci Klape Mali grad iz Kamnika in nas obdarili z dalmatinskimi melodijami.  
Poljanski sejm v spomin na posvetitev župnijske cerkve bomo skupaj z gasilci 
praznovali v nedeljo, 16. 6., s slovesno sv. mašo ob 10. uri. 
Priprava na krst bo v sredo, 19. 6., ob 19. uri v veroučni učilnici. Do takrat vpišite 
kandidate v župnijski pisarni, da vem, koliko jih bo. 
Na zapovedani praznik Sv. Rešnjega telesa (20. junija) bosta dve sv. maši: zjutraj ob 
7h in zvečer ob 19h. Večerno sv. mašo, ki bo darovana za + župnika Mira Bonča, 
bomo sklenili s procesijo z Najsvetejšim in blagoslovom na vse štiri strani neba.  
Maša za domovino bo v nedeljo, 23. 6., ob 19h v farni cerkvi, nato ob 20. uri 



svečanost v parku.  
Na praznik Sv. Petra in Pavla (29. 6.) bo sv. maša zvečer ob 20. uri. 
Krsti bodo v nedeljo, 30. 6., med sv. mašo, ker se takoj po maši začne oratorij. V 
juliju ne bo krstov (zadnjo nedeljo je »sejm« pri Sv. Križu), pač pa v nedeljo, 11. 8. 
 

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  

 



 


