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NADŠKOFOVA ZAHVALA OB ZAHVALNI NEDELJI 
 

 »Kaj naj povrnem Gospodu za vse dobro, kar mi je storil? Kelih odrešenja bom 
vzdignil in klical bom ime Gospodovo« (Ps 116,12-13).  
Ko se starozavezni molivec sprašuje, kakšen bi bil najbolj primeren način, da bi se 
Bogu zahvalil za njegovo dobroto, se odloči, da bo dvignil kelih odrešenja in klical 
Gospodovo ime. Ko se ob zahvalni nedelji sprašujem, kako naj povrnem tolikim 
ljudem za vse dobro, ki ste ga storili v tem letu, tudi sam ne najdem primernejšega 
načina, kot da skupaj z vami, dragi bratje in sestre, dvigam kelih odrešenja in da 
skupaj z vami kličem Gospodovo ime. Kelih odrešenja vsak dan znova dvigujem z 
vami, dragi bratje duhovniki. Ob oltarju se spominjamo drug drugega in drug za 
drugega kličemo Gospodovo ime. Kelih odrešenja dvigam za vas, drage sestre 
redovnice in bratje redovniki ter vsi v družbah apostolskega življenja, saj skupaj z 
vami v molitvenem bogoslužju molimo v Cerkvi in za Cerkev. Kelih odrešenja dvigam 
za ključarje, člane župnijskih gospodarskih in pastoralnih svetov, za vse župnijske 
sodelavce in za vse, ki svojim duhovnikom stojite ob strani in jim pomagate, da 
morejo ob vaši podpori živeti svoje duhovništvo in služiti Božjemu ljudstvu. Kelih 
odrešenja dvigam z vsemi ostarelimi, bolnimi in drugače preizkušenimi, ki svoje 
trpljenje in osamljenost darujete Gospodu za njegovo telo, ki je Cerkev. Gospodovo 
ime kličem z vsemi molivci za duhovne poklice in zvestobo poklicanih, ki v svojih 
molitvah pred Gospoda prinašate to veliko skrb in prošnjo naše Cerkve. Gospodovo 
ime kličem z vsemi mladimi, ki ob tako različnih ponudbah vedno znova slišite 
Gospodovo besedo in ji skušate slediti. Gospodovo ime kličem tudi z vsemi tistimi, 
ki so se v tem letu preselili v večnost, da bi bili v polnosti deležni Gospodove 
ljubezni. 
Dragi bratje in sestre, ob zahvalni nedelji bomo sicer na raznih krajih, ob raznih 



oltarjih, vendar bomo dvigali isti kelih odrešenja in klicali ime istega Gospoda, ki nas 
je s svojim križem in vstajenjem odrešil. Gospodova daritev in iskrena prošnja, naj 
vas Gospod iz dneva v dan varuje in blagoslavlja, je moja zahvala vsem vam. 
msgr. Stanislav Zore OFM, nadškof 
 

 
BESEDA ŽIVLJENJA ZA NOVEMBER 2018 - PROSTOR ZA GOSPODA 
 

»Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k 
njemu in večerjal z njim, on pa z menoj« (Raz 3,20) 

 

Kolikokrat slišimo, da kdo trka na naša vrata? Lahko je pismonoša, sosed, sinov 
prijatelj, lahko tudi neznanec ... Kaj bi rad? Ali je pametno, da odpremo in spustimo 
v hišo nekoga, ki ga ne poznamo dobro? 

Božja beseda iz knjige Razodetja nas vabi, da sprejmemo nepričakovanega gosta.  
Pisec knjige, ki je za kristjane zelo poučna, tu govori starodavni Cerkvi v Laodikeji, 

in sicer v imenu Gospoda Jezusa, ki je umrl in vstal iz ljubezni do vsakega človeka. 
Govori z oblastjo, ki izvira iz te ljubezni; hvali, opominja in vabi, naj sprejmejo 

mogočno pomoč, ki jo želi Gospod ponuditi skupnosti verujočih, če bodo 
pripravljeni prepoznati njegov glas in mu “odpreti vrata”. 

 

»Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil 
k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj« 

 

Kakor v tistih časih je tudi danes krščanska skupnost povabljena, da premaguje 
strahove, razdeljenosti in lažno varnost, da bi sprejela Jezusov prihod. On se namreč 
vsak dan pojavlja v različnih “oblekah”: v vsakdanjih bolečinah, težavah zaradi 
lastne načelnosti, izzivih pred pomembnimi življenjskimi odločitvami, predvsem pa v 
podobi brata in sestre, ki ju srečamo v življenju. 

To je tudi osebno vabilo, da se z Jezusom “ustavimo” v trenutku zaupnosti – kakor 
to naredimo s prijateljem –, v večerni tišini, ko sedimo za isto mizo. To je 
najprimernejši trenutek za pogovor, pri katerem pa je treba poslušati in biti odprti. 

Pogoj je, da utišamo hrup, da prepoznamo in slišimo Jezusov glas, njegovega 
Duha, ki edini zmore odpraviti naše strahove in nam pomaga, da odpremo vrata 
srca. 

Chiara Lubich pripoveduje o svoji izkušnji: »V nas mora umolkniti vse, da bi v sebi 
odkrili glas Duha. In ta glas moramo potegniti na plano, kakor iz blata potegnemo 
diamant: moramo ga očistiti, pokazati in ob primernem času darovati, ker je 
ljubezen in ljubezen je treba dati: je kot ogenj, ki v stiku s slamo ali čim drugim gori, 
sicer ugasne. Ljubezen mora v nas rasti in prekipevati.« 

Papež Frančišek pravi: »Sveti Duh je dar /.../, stopi v nas in daje rodovitnost, da bi 
ga mi zatem lahko dali drugim /.../ Lastnost Svetega Duha je torej, da nas usmeri 
stran od našega jaza, da bi nas odprl za “mi” skupnosti: prejemamo zato, da bi 
dajali. V središču nismo mi. Mi smo orodje tega daru za druge.« 

 



»Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k 
njemu in večerjal z njim, on pa z menoj« 
 

Z medsebojno ljubeznijo, ki je značilna za evangelij, so lahko tudi kristjani – kakor 
Jezus in z njim – tudi v naših dneh priče Božje navzočnosti v zgodovinskih dogodkih. 

Ob prihodu prebežnikov v obmejni kraj so nekateri zaslišali trkanje na vrata. Delia 
pripoveduje: »Neke vroče nedelje popoldne sem videla, da na pločniku nasproti 
mojega bifeja sedijo matere z otroki, ki so jokali, ker so bili lačni. Povabila sem jih, 
naj vstopijo, in jim rekla, da jim bom brezplačno dala hrano za otroke. Matere je 
bilo sram, ker niso imele denarja, a sem vztrajala, in so sprejele. To je bil zanje kot 
“tam tam” in danes je to bife prebežnikov, od katerih je večina muslimanov. Mnogi 
me kličejo “mama Afrika”. Moje prejšnje stranke so me počasi zapustile. Soba, ki so 
jo starejši uporabljali za igre, je postala sobica za otroke, kjer otroci lahko pišejo in 
se igrajo. V njej je tudi mizica za previjanje dojenčkov, da se mame lahko nekoliko 
odpočijejo, ali pa se spremeni v sobo za učenje italijanščine. To zame ni bila 
odločitev, temveč nujnost; vedela sem, da se ne smem obrniti stran. Zaradi 
prebežnikov sem spoznala mnogo ljudi in združenj, ki me podpirajo in mi pomagajo 
iti naprej. Če bi morala začeti znova, bi vse naredila enako. Zame je pomembno 
DAJATI.« 

Vsi smo povabljeni, da sprejmemo Gospoda, ki trka, da gremo nato z njim ven 
naproti tistim, ki so ob nas. 

Sam Gospod si bo s svojo navzočnostjo napravil prostor v našem življenju. L. Magri 
 

HVALEŽNOST – POZABLJENA VRLINA 
 

Te dni pospravljam še zadnje pridelke tega rodovitnega leta. V naši shrambi so 
police polne najrazličnejših marmelad, kompotov, kislih in posušenih shrankov … In 
včasih se utrujena zalotim, da imam vsega zadosti in da ob obilju čutim še najmanj 
tistega, kar bi morala – hvaležnosti. 
 

Radodarna narava 
Let, kakšno je letos, res ni veliko. Skoraj vse je obilno obrodilo. Zdi se, da se moraš 
samo skloniti in nabrati. 
Tako samoumevno je. Ko se sprehajaš ponekod po podeželju, ležijo in gnijejo pod 
drevesi sadeži, ki jih nihče ne pobira, ki nikogar ne razveseljujejo. Postalo je 
samoumevno, da imamo raje kakovostno sicer vprašljive sadeže, ki so svetleči in 
enaki po velikosti. Če taki ne rastejo pred našim nosom, jih dobimo tako, da pač 
obiščemo trgovino. Pa ni samoumevno. Ne obilje pridelkov in ne polne police v 
trgovini. Vse je dar. Tudi v mojem življenju. 
 

Sama sebi dar 
Vem, sliši se čudno, pa vendarle. Moja glava in moje srce želijo opravljati določene 
aktivnosti, ki pa bi bile popolnoma nemogoče, če ne bi moje telo zmoglo pri tem 
sodelovati. Vidim, hodim, govorim, objemam … Kako hvaležna sem lahko svoji 



dovršenosti se zavem le občasno, ko sem v stiku s kom, ki mu telesne omejitve 
preprečujejo, da bi počel vse tako, kot bi si želel. Bogu sem hvaležna, da me preko 
teh ljudi spomni, kako obdarovana sem. 
 

Jaz - dar drugim 
Včasih mi kdo pove, da sem v njegovem življenju v kakšni točki odigrala pomembno 
vlogo in da mi je hvaležen za to. Zanimivo se mi zdi, da se to velikokrat zgodi, ne da 
bi se tega zavedala ali se posebej trudila za to. Kot bi Bog na konico svoje roke 
pripel – mene. 
Svojo hvaležnost mi večkrat izrazijo tudi mož, otroci in ostali najbližji sorodniki. 
Včasih za konkretno pomoč, včasih preprosto zato, ker sem, drugič za besedo, 
dejanje. 
 

Drugi - dar meni  
Počutim se izredno obdarovana. Imam nekaj čudovitih ljudi, s katerimi grem skozi 
življenje in zelo sem hvaležna zanje. Poleg sorodnikov so tukaj prijatelji, ki imajo v 
mojem življenju najrazličnejše vloge. Mnogi mi pomagajo z molitvijo v stiski, 
nekateri pomagajo tudi materialno, ko se kaj zalomi, spet drugi so tisti, s katerimi si 
delim življenjsko filozofijo v zvezi z načinom življenja, kamor je všteto vse, od vzgoje 
otrok, odnosa do narave, zdravega načina življenja idr. 
Zelo ljubi so mi tisti, s katerimi si delim ljubezen do dobrih knjig ali filmov. Prav vsak 
k mojemu zadovoljstvu z življenjem doprinaša svoj kamenček. 
 

Hvaležnost za materialno 
Pri nas nam ničesar ne manjka. Finančno smo zaradi samo ene plače sicer kar na 
kratko, pa vendarle. Siti smo, toplo nam je, lahko si privoščimo dopust in tu in tam 
kakšen izlet, oblečeni smo čisto solidno, čeprav ne zamenjamo celotne garderobe 
vsako sezono. Hvaležni smo vsem, ki nas občasno oskrbijo s kakšnim oblačilom iz 
druge roke in z veseljem stvari, ki nam ne ustrezajo, damo naprej. Stvari se trudimo 
paziti in z njimi varčevati. Jasno nam je, da če bomo pazili na osnovne stvari, bo več 
ostalo za priboljške. 
Pravzaprav sem vedno bolj prepričana, da sva s tem, ko jim z možem ne moreva 
nuditi vsega, svojim otrokom podelila neizmerno doto. Doto pričakovanja, 
hrepenenja in nazadnje hvaležnosti in veselja nad prejetim. 
 

Hvaležnost Bogu 
Včasih ob večerih v temi ležim na blazini in razmišljam o tem, kako me je Bog 
obdaroval. Obdaroval z Ljubeznijo, ki me objema preko mojih dragih, obdaroval z 
Lepoto, ki me pozdravi že s pogledom skozi okno, obdaroval z iskreno Zaupljivostjo, 
ki sije iz oči mojih otrok, obdaroval z Dobroto, ki mi jo trosijo celo neznani, 
mimoidoči ljudje. 
Hvaležna sem za vsa navidezna naključja in čudežne ureditve težav. Hvaležna pa 
sem tudi za vse prepreke, preko katerih plezam z velikim trudom ali pa jim moram 



priznati celo premoč. Delajo me namreč boljšo, trdnejšo, prizanesljivejšo do drugih, 
bolj razumevajočo. 
Jesen je lepa podoba Boga. Čudovita, bogata in radodarna. O, da bi ji bili podobni. 
Mateja Kropec Šega – Iskreni. net 

TEDEN ZAPOROV 2018 
 

V tednu od 18. do 24. novembra bomo tudi letos obhajali teden zaporov. Vsako leto ga 
obhajamo v okviru Katoliške cerkve in tudi drugih krščanskih cerkva ter skupnosti. 
Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani zavedali potreb vseh, ki jih dotika beseda 
zapor: zaprte osebe in njihove družine, žrtve kaznivih dejanj, zaposlenih v zaporskem 
sistemu in vseh drugih, ki skrbijo za zapornike. 
Naslov letošnjega tedna zaporov je »Bližajmo se z zaupnostjo«. Poziv k zaupnosti 
odkriva še bolj izzivalno potovanje, na katero se lahko odpravi vsak, posebej še v času 
preizkušnje. Vsi lahko prepoznajo v sebi klic ali tiho hrepenenje po milosti in usmiljenju, 
ki bi jim bilo v pravem trenutku v pomoč. V tednu zaporov, ko se z zaupnostjo bližamo 
Njegovemu prestolu, stopimo skupaj v molitvi, da bi vsi prizadeti spoznali, kaj pomeni 
odkriti sočutje Božjega usmiljenja in milosti Jezusa Kristusa, ki nas nosi skozi 
izčrpavajoča in težavna obdobja preizkušenj. »‘Bližajmo se z zaupnostjo ...‘ kamor so se 
odpravili mnogi pred nami in kamor se odpravljamo v molitvi skupaj.« 
Župnijska občestva, skupnosti in različne ustanove bo k molitvi in medsebojni 
povezanosti vabil temu namenjen plakat. Besedilo na zadnji strani plakata je lahko ob 
posameznih dneh tedna v pomoč pri oblikovanju ene od prošenj za vse potrebe pri sveti 
maši. Naj nas letošnji teden zaporov med seboj poveže v molitvi in skrbi za vse brate in 
sestre, ki v sebi doživljajo zapor in težo življenja v različnih razsežnostih. 
Robert Friškovec, zaporniški vikar 
 

JESENSKO SREČANJE ČLANOV ŽPS 
 

Škofijski urad za laike obvešča, da bo jesensko srečanje članov ŽPS in drugih župnijskih 
sodelavcev v soboto, 24. novembra (za člane ŽPS iz II. in IV. arhidiakonata oz. dekanij: 
Radovljica, Kranj, Šenčur, Tržič, Škofja Loka, Vrhnika, Cerknica, Ribnica, Grosuplje). 
Srečanje bo v Zavodu sv. Stanislava od 9.00 do 13.00. Program srečanja bo vključeval 
predavanje p. dr. Mirana Špeliča OFM o življenju prve Cerkve in razvoju posameznih 
služb v Cerkvi. V drugem delu srečanja bo sledilo praktično usposabljanje članov ŽPS in 
drugih župnijskih sodelavcev, ki v župniji opravljajo posamezne cerkvene službe, zato 
župnike prosimo, naj na srečanje povabijo tako člane ŽPS kot tudi župnijske sodelavce, 
ki v župniji opravljajo posamezne službe. Na voljo bodo skupine za naslednje službe v 
Cerkvi: izredni delivec obhajila, bralec Božje besede, pevec, mežnar, ključar, krasilec, 
katehist, tajnik ŽPS, voditelj župnijske skupine, član župnijske Karitas.  
dr. Mojca Bertoncel, tajnica Škofijskega urada za laike 
P.S. Dekanijsko srečanje članov ŽPS bo pa v nedeljo, 18. novembra, ob 15. uri v Selcih. 
 

SPOROČILO IZ HIŠE, KJER ZORIJO NOVI DUHOVNIKI 
 

Prebiram evangelij 28. nedelje med letom in razmišljam o apostolu Petru, ki se obnaša 

https://www.iskreni.net/articles/author/1246


prav nenavadno za svetnika in apostola (saj vem, da takrat še ni bil svetnik, da ga čaka 
še dolga pot hoje za Gospodom do tistega: "Gospod ti vse veš, ti veš, da te imam rad"). 
Jezusu namreč začne razlagati in govoriti: »Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj.« 
Vedno znova se ob teh besedah in Petrovemu razmišljanju, ki ni ravno v skladu s tem, 
kar Jezus učencem dopoveduje, sprašujem: "Kako naj bom jaz kot duhovnik zgled tistim, 
ki čutijo v sebi duhovniški poklic. Prevečkrat se srečujem in tudi sam zapadem v Petrovo 
pogajalsko držo: "Vse sem zapustil, šel za teboj, sedaj pa mi vračaj. Vračaj mi z 
dobrinami, vračaj mi s položajem, vračaj mi z ocenami, vračaj mi s priljubljenostjo, 
vračaj mi ... Gospod." Kakor, da me Gospod ne pozna. Jezus na Petrove in moje 
pogajalske trditve odgovori vrhunsko: " Nikogar ni! Nikogar ni, ki bi zaradi mene in 
zaradi evangelija zapústil hišo ali brate ali sestre ali mater ali očeta ali otroke ali njive in 
ne bi zdaj, v tem času, skupaj s preganjanji, prejel stokrat toliko hiš, bratov, sester, 
mater, otrok in njiv, v prihodnjem veku pa večno življenje.«. Upam, da bomo v 
bogoslovju v tem letu delali korake, ki ne bodo zahtevali nagrade od Boga, ampak se 
bomo preprosto trudili in živeli za večno življenje. Brez naših zahtev nam bo na zemlji 
vse povrnjeno, z našimi zahtevami pa veliko odvzeto, ker Bogu ne bomo dopustili, da 
nam daje. 
In koliko je tistih, za katere srčno upam, da želijo vse zapustiti in hoditi za Jezusom? 
Vseh škofijskih bogoslovcev je 35. Od tega v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani biva 30 
bogoslovcev iz petih škofij (Celjska škofija nima bogoslovca), 1 bogoslovec je na župniji, 
3 so na študiju v Rimu, 1 študira v Zagrebu. Poleg tega sta v Bogoslovnem semenišču 
tudi dva redovna bogoslovca (cistercijan in benediktinec). 
V semenišču biva: 
17 ljubljanskih bogoslovcev (vseh 19), 5 mariborskih bogoslovcev (vseh 7), 4 koprski 
bogoslovci (vseh 4), 3 novomeški bogoslovci (vseh 4), 0 celjskih bogoslovcev, en 
murskosoboški bogoslovec (vseh 1), en bogoslovec stiške opatije (OCist), en 
benediktinski bogoslovec (OSB). 
Letos so se v bogoslovje vpisali 4 novi bogoslovci: 
1 iz ljubljanske nadškofije (LJ-Koseze), 2 iz koprske škofije (Ilirska Bistrica in Godovič), 1 
iz mariborske nadškofije (Pameče-PZ Slovenj Gradec). 
Število bogoslovcev po letnikih je sledeče: 
1. letnik 4, 2. letnik 4, 3. letnik  5, 4. letnik  5, 5. letnik  7, 6. letnik (novomašniki) 5. 
V letu razločevanja, ki je za bogoslovca priložnost, da še enkrat razmisli o svoji 
poklicanosti, osmisli svojo poklicanost ali utrdi svoj duhovni poklic, so 3 bogoslovci, od 
tega 2 delno bivata v semenišču, 1 pa je za vse leto na župniji. 
Lep pozdrav in blagoslovljeno nedeljo.                                              Peter Kokotec, ravnatelj 
 

UPAM, TOREJ SEM 
Ko pišem te uvodne besede, v Rimu poteka sinoda o mladih. Ob mnogih poudarkih 
želim izpostaviti predvsem upanje, zavest in vero, da je v srca mladih položeno iskanje 
Boga, pa čeprav včasih iščejo različne stranpoti, nadomestke, malike, ki pa jih puščajo 
prazne in jih vodijo v pasivnost, nihilizem in malikovanje. Toda ob vsem tem obstaja 



globoko upanje, v kar sem tudi osebno prepričan, da mladi želijo sprejeti resno 
odločitev ter v občestvu stopiti na pot vere v Jezusa Kristusa, Božje besede, 
zakramentov in molitve. 
Sedanji čas zaradi naraščajočega občutka nesmisla življenja in obupovanja vse nas še 
posebej vabi in sili, da vso širino in vrednost upanja, ki ga vsebuje naša vera, znova 
odkrijemo in iz njega globlje zaživimo. Upanje kot krščanska krepost se bistveno 
razlikuje od nekakšnega samoniklega in nerazumnega optimizma, ki se izraža v besedah: 
bo že kako šlo, saj je še vedno tako bilo. Toda ob tem lahko rečemo, da je takšen 
optimizem zmotno upanje, ki ga imajo samo bojazljivci in neumneži. Upanje je krepost, 
je moč, je junaška odločnost duše. Najvišja oblika upanja je premagan obup. Navadno 
mislimo, da je lahko upati. 
Vendar upajo samo tisti, ki so imeli pogum obupati nad slepili in lažmi, za katerimi so se 
čutili zavarovane in so to zmotno imeli za upanje. Če hočemo priti do upanja, moramo 
iti do konca obupa. Samo kadar prideš do konca noči, srečaš novo zarjo. 
Človekovo upanje je po eni strani usmerjeno v konkretno stvarnost, dogodke, ljudi, 
toda ob tem je temeljnega pomena upanje, kot stanje duha, ki ni vezano na to, da bi 
nekdo nekaj imel ali dosegel, ampak preprosto da je, da biva iz čiste zastonjskosti in 
darežljivosti ter uresničuje svoje poslanstvo. Na področju religioznih in etičnih iskanj se 
odpirajo mnoga znamenja upanja, ki razodevajo človekovo hrepenenje po polnosti 
bivanja. Prav zato je poslanstvo nas vseh danes še toliko bolj pomembno in odgovorno. 
Poslani smo, da odkrivamo obdarjenost in popolno darežljivost bivanja, odkrivali naj bi 
biser, ki je skrit prav v vsakem človeku in je po besedah Dostojevskega odsev večne 
odrešujoče Lepote, Lepote, ki se razodeva v iskreni ljubezni, darovanju, v občestvu 
bližine biti Z DRUGIM IN ZA DRUGEGA. 
Sodobni človek pri svojem etičnem odločanju stoji na razpotju: ali naj se zapre v svet 
liberalistične samozadostnosti, samovoljnosti in preračunljive pragmatike ali pa naj 
svojo identiteto išče znotraj občestva, vrednot, bližine drugega in se v doživljanju 
skrivnosti bivanja odpira Presežnemu? 
Človekovo zapiranje vase, tako pred bližnjim kot pred Bogom (tukaj je še posebno 
treba omeniti problem sekularizacije), ter radikalna negotovost na etičnem področju, 
vse to sodobnega človeka vodi v vedno večjo šibkost, notranjo nemoč, nesprejemanje 
samega sebe in počasno izgubo veselja do življenja. Toda s tem poplitvenjem in 
osiromašenjem bivanja se noče sprijazniti. Globoko v sebi čuti, da je življenje nekaj več, 
da je rojen za nekaj lepega, dobrega in plemenitega. Ostaja iskalec, odpravlja se na pot, 
toda pri tem pogosto ostaja nemočen za bolj korenito osebno odločitev, vse prepogosto 
se sprijazni z različnimi nadomestki, ki naj bi odgovorili na njegovo hrepenenje po 
Presežnem.                                                  msgr. dr. Anton Jamnik, ljubljanski pomožni škof 
 

ZAPISNIK Z ZADNJEGA SREČANJA ČLANOV ŽPS (1.10.) 
 

Na kratko smo se ustavili ob dogajanja čez poletje. 
Tomaž Pisk je povedal, da so skupino ministrantov junija peljali na Goro, kjer so prespali 
na kozolcu. Avgusta pa so šli za dva dni v gore, kjer so prespali v koči pri Sedmerih 



jezerih. Ministranti so bili navdušeni in je bilo to lepo doživetje zanje. Pripravljajo se tudi 
vaje za ministrante in sicer pod vodstvom Miha Tuška in Štefana Kržišnika. 
Lepi odmevi so bili tudi na obisk misijonarja Kerina, ki je maševal na praznik Marije 
Vnebovzete na Gori 15. avgusta. Želja ŽPS je, da se ga še kdaj povabi. 
Oratorij je uspel, ljudje so darovali hrano več kakor v preteklosti.  Tudi animatorji so bili 
dobra ekipa in v tem je tudi naša prihodnost.  Zahvala vsem sodelujočim. 
Ob načrtovanju za naprej smo ovrednotili pomen družinskih nedelj: da bi se vse družine 
počutile dobrodošle, da bi si bili v podporo.  14. 10. 2018 bo prva družinska maša, po 
maši pa druženje ob pečenem kostanju. Več o družinskih mašah je zapisanega na spletni 
strani župnije. 
Predlagano je bilo tudi, da bi pri družinskih mašah z drobnimi gestami ponazarjali 
evangelij, saj se tako pridobi otrokovo pozornost in se vsem bolj vtisne v srce.  
Pomembna je povezava vseh članov ŽPS-ja;  prav je, da drug drugega podpiramo v 
molitvi, predlagan je tudi skupni izlet, predvidoma v soboto, 12. 1. 2019, da bi se peljali 
proti samostanu Stična. 
H koncu gre gradbeno urejanje dvorane pod cerkvijo, ki bo namenjena  za srečanja po 
nedeljski maši. Na vrsti je notranja oprema. Dobrodošle so ideje. 
Pod razno smo govorili smo o verski vzgoji naših otrok, tudi v povezavi z osnovno šolo 
(nedeljska sveta maša v šoli v naravi, joga v šoli in vrtcu). 
Škofijsko srečanje ŽPS bo 24.11.2018 v Škofovih zavodih v Ljubljani. 
Naslednje srečanje domačega ŽPS bo predvidoma 6.11.2018.  
Izrečena je bila spodbuda k branju knjige Prenovitev.                                Zapisala: Sonja B. 
 

TEDEN KARITAS IN DOBRODELNI KONCERT KLIC DOBROTE 
Geslo »Rast mladosti iz korenin modrosti« bo rdeča nit letošnjega tedna Karitas, ki bo 
od ponedeljka, 26. novembra, do prve adventne nedelje, 2. decembra (nedelja Karitas).  
Dobrodelni koncert KLIC DOBROTE bo v sredo, 28. novembra 2018, ob 20. uri, z 
neposrednim prenosom na 1. programu TV Slovenija, Radia Slovenija in Radia Ognjišče. 
V času koncerta in tudi še ves december bomo zbirali sredstva za pomoč slovenskim 
družinam v stiski. Istega dne, v sredo, 28. 11. 2018, bo organizirano tudi tradicionalno 
romanje sodelavcev Karitas na Ponikvo, s pričetkom ob 11. (molitvena ura) ter z mašo 
ob 12. uri. Po slovesnosti s vsi sodelavci dobrodelnosti vabljeni na skupno kosilo ob 14. 
uri v prostorih Celjskega sejma v Celju, ob 16. uri pa na javno generalko koncerta Klic 
dobrote. 
Iz Poljan bo peljal poseben avtobus. Odhod ob 8h izpred cerkve. Prijave že zbiramo. 
Vabljeni vsi, ki kaj dobrega naredite drugim. Dobrodošli, ne glede na ime »organizacije«. 

DEKANIJSKO SREČANJE MLADIH v mesecu novembru bo v soboto, 10. 11., ob 15. 
uri v Poljanah. Gostitelji ste mladi iz naše župnije.  »Zmaga tisti, ki se daruje«.  

KRSTI V NOVEMBRU bodo zadnjo nedeljo (25.11.) po sveti maši ob 10h. Priprava na 
krst bo v torek, 20.11., ob 19h v veroučni učilnici. Do same priprave priglasite kandidate 
za krst v župnijski pisarni v kulturnem domu z otrokovim roj.listom in Družinsko knjižico. 
Krsti  v decembru bodo na praznik Svete Družine v nedeljo, 30.12., med sveto mašo ob 



10. uri, ko bo tudi blagoslov otrok. Priprava na krst za starše bo izjemoma že v petek, 
21.12., ob 19h v veroučni učilnici. 
 

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 

 



 
 
 


