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»Kraljica rožnega venca sem.«(Fatima, 1917) 
 

Pred dvema letoma smo obhajali jubilejno leto 100. obletnice prikazanj 
Matere Božje v Fatimi v globeli Irija. Pastirčki, sedemletna Jacinta, osemletni 
Frančišek in desetletna Lucija, so videli prelepo Gospo, nebeško Pastirico, kakor jo 
imenuje sv. Janez Pavel II., ki jih je pozdravila z Jezusovim pozdravom: »Ne bojte se.« 
In nato: »Prihajam iz nebes.« Sledilo je povabilo, naj pridejo v globel vsakega 13. v 
mesecu do oktobra in naj vsak dan pobožno molijo rožni venec, se darujejo Bogu za 
spreobrnjenje grešnikov in v zadoščevanje za kletve in vse druge žalitve, ki jih 
grešniki prizadevajo njenemu Brezmadežnemu Srcu. Irijska globel v Fatimi je globel 
molitve rožnega 
venca. 13. oktobra 1917 je nebeška Gospa povedala ime: »Kraljica rožnega venca 
sem.« Nato se je zgodil sončni čudež. V Irijski globeli se največ moli na kolenih. Naša 
kolena so naše peruti ... 
Prav molitev rožnega venca in drugih molitev je tisto, kar prinaša notranji mir, 
svobodo in neskončne razsežnosti upanja. Bernanos, eden najvidnejših 
oznanjevalcev kreposti krščanskega upanja, je zapisal: »Optimizem je 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.« 
Prenehati moliti bi pomenilo prenehati verovati in upati. »Dejanje, ki ne prihaja iz 
molitve, je podobno naključno izstreljeni puščici iz napetega loka: brez cilja in brez 
moči; nikakor ne more zadeti svojega cilja« (S. Fausti). Rado se zgodi, da pri z 
Bogom, pozabimo potrkati na njegova vrata. Jezus želi predvsem po razsvetljenju 



Svetega Duha v nas utrditi notranje prepričanje, da Bog sprejme sleherno našo 
molitev, prošnjo, zahvalo. Pristnost in iskrenost naše molitve se kaže v tem, da ta 
svet vzamemo zares, okolje, v katerem živimo, je naš izziv in možnost, da odkrivamo 
sledi Božjega delovanja.                     msgr. dr. Anton Jamnik,ljubljanski pomožni škof 
BESEDA ŽIVLJENJA  ZA OKTOBER – PRIČE VERE 

 

»Dragoceni zaklad varuj z močjo Svetega Duha, ki prebiva v nas« (2 Tim 1,14)   

Apostol Pavel piše Timoteju, svojemi »sinu v veri«, s katerim je delil oznanjevanje 
evangelija in kateremu je zaupal efeško skupnost.  

Ker Pavel čuti, da je blizu smrti, svojega učenca opogumlja pri zahtevni nalogi 
voditelja. Timotej je namreč prejel “dragoceni zaklad”, to je vsebino krščanske vere, 
kakor so jo prenesli apostoli, in nosi odgovornost, da jo zvesto izroča prihodnjim 
rodovom. 

Za Pavla to pomeni, da varuje in razglaša prejeti dar in je pripravljen dati tudi 
življenje, zato da bi širil veselo novico, ki je evangelij. 

 

»Dragoceni zaklad varuj z močjo Svetega Duha, ki prebiva v nas.« 
 

Pavel in Timotej sta prejela Svetega Duha kot luč in poroštvo za svojo 
nenadomestljivo nalogo pastirjev in oznanjevalcev evangelija. Po njunem pričevanju 
in pričevanju njunih naslednikov je oznanilo evangelija prišlo tudi do nas.  

Prav tako ima vsak kristjan v družbeni in verski skupnosti svoje “poslanstvo”: da 
gradi povezano družino, vzgaja mlade, se zavzema v politiki in na delu, skrbi za 
ranljive osebe, razsvetljuje kulturo in umetnost z evangeljsko modrostjo, ki jo 
uresničuje v življenju, posveča življenje Bogu, s tem da služi bratom.  

Še več, po besedah papeža Frančiška mladim sta »vsak moški in vsaka ženska 
poslanstvo«. Katoliška cerkev je mesec oktober 2019 razglasila za “izredni misijonski 
mesec”. Tudi za nas je to lahko priložnost, da zavestno obnovimo odločitev, da bomo 
priče naše vere z odprtim srcem in evangeljsko ljubeznijo, ki poraja sprejemanje, 
srečevanje in dialog. 

 

»Dragoceni zaklad varuj z močjo Svetega Duha, ki prebiva v nas.« 
 

Vsak kristjan je “tempelj” Svetega Duha, zaradi katerega lahko odkriva in varuje 
“dragocene zaklade”, ki so mu zaupani, da bi rasli in bi z njimi služil vsem. Prvi od teh 
“zakladov” je vera v Gospoda Jezusa. Kristjani jo moramo poživiti in hraniti z 
molitvijo, da bi jo potem lahko s pomočjo ljubezni prenašali na druge. 

J. J., pred nedavnim posvečeni duhovnik, pripoveduje: »Zaupani so mi bili verniki 
velike katoliške cerkve v brazilskem velemestu. Družbeno okolje je zelo zahtevno in 
ljudje, ki jih srečujem, pogosto nimajo opredeljenega  verskega prepričanja: 
prihajajo k maši, obenem pa se udeležujejo tudi  drugih starih tradicionalnih 
obredov. Vem, da je moja odgovornost v tem, da prenašam krščansko vero v 
zvestobi evangeliju, želim pa tudi, da bi se v župniji vsi čutili sprejeti. Pomislil sem: 
da bi ovrednotil kulturne korenine teh ljudi, bi bilo lahko obhajanje maše 



slovesnejše, če bi pri njem sodelovali glasbeni inštrumenti, značilni za njihovo 
kulturo. Izziv je zahteven, a vsi smo srečni: namesto da bi skupnost razdelil, nas to 
povezuje v tem, kar imamo skupnega: vero v Boga, ki nam prinaša veselje.« 

 

»Dragoceni zaklad varuj z močjo Svetega Duha, ki prebiva v nas.« 
 

Drug neprecenljivi zaklad, ki nam ga je dal Jezus sam, pa je njegova beseda, ki je 
Božja beseda. 

»Ta tako velik dar pomeni za nas tudi veliko odgovornost /.../ Bog nam je dal svojo 
besedo zato, da bi obrodila sadove. Hoče, da bi zaradi našega življenja in našega 
ravnanja v svetu nastale globoke spremembe, ki jih beseda zmore povzročiti /.../ 
Kako bomo torej živeli besedo življenja tega meseca? Tako, da bomo ljubili Božjo 
besedo, jo skušali vedno bolje spoznati in zlasti uresničevati z vse večjo 
velikodušnostjo, tako da bo res postala osnovna hrana našega duhovnega življenja, 
naša notranja učiteljica, vodnica naše vesti, neuničljivi vir spoznanja za vse naše 
odločitve in za vsa naša dejanja /.../ V vesti posameznikov je veliko zmot in zmede, 
vse teži k relativizmu in nejasnosti. Če bomo živeli Božjo besedo, ne bomo le utrjeni 
zoper to veliko nevarnost, temveč bomo – kakor pravi Jezus (prim. Mt 5,15-16) – 
postali prižgane svetilke, ki bodo s svojo lučjo pomagale tudi drugim, da se bodo 

pravilno usmerili in našli pravo pot.«                                                            Letizia Magri 
 

DRUŽINSKA NEDELJA JE … 
 

Družinska nedelja je prostor in čas za majhne in velike, stare in mlade, domače in 
tuje, glasne in tihe, umirjene in zadržane, tiste brez in  tiste  s posluhom … skratka 
prav za vse družine. 
Je prostor in  čas, da eden drugemu povemo in pokažemo, da smo pomembni, 
potrebni in dragoceni prav takšni, kakršni smo. 
Je prostor in čas, da si morda tudi v zvezi z župnijo podelimo dobre ideje in se vanjo 
aktivno vključimo. Vedno so namreč dobrodošli novi pevci, ministranti, delivci 
obhajila, pa bralci Božje besede, pritrkovalci in molivci. 
Je nedelja, ko v klopeh (res čisto blizu oltarja in platna z besedilom) skupaj sedimo 
starši in  otroci, prepevamo ritmične pesmi ob kahonu, klavirju, kitari in flavti in na 
tak način slavimo Življenje. 
Je nedelja, ko po maši pred ali  pod cerkvijo malce počakamo, spijemo čaj, pojemo 
kakšen piškot in si preprosto vzamemo čas drug za drugega.  
Je zavedanje, da se očetje, mame in  otroci lahko v teh vlogah v popolnosti izrazimo 
samo v družini. Pa kakršna koli že je. 
Družina nedelja je priložnost, da se ustavimo, globoko vdihnemo Božjo bližino in se 
ji kakor otroci privijemo v naročje. Da bi se spočili in si nabrali moči za nove izzive, ki 
jih prinaša ponedeljek z vso svojo tedensko druščino za petami. 
Koledar družinskih nedelj za katehetsko leto 2019/2020: 
- 22. september 2019: katehetska nedelja (začetek veroučnega leta z blagoslovom 



šolskih torb) 
- 24. november 2019: nedelja Kristusa Kralja (zaključek cerkvenega leta in zadnja 
nedelja pred adventom) 

Poslovili se bomo od starega cerkvenega leta in se umirili pred pripravo na božič. 
- februar 2020 (svečnica): »Moj krstni dan«  
Ta nedelja bo še posebej namenjena družinam s predšolskimi otroki, tistim od krsta 
pa vse do šolskega praga. Prejeli bodo osebno vabilo, maša in praznovanje po njej 
bosta namenjena predvsem najmlajšim. 
- 8. marec 2020: postna nedelja  
- 10. april 2020 (veliki petek): družinski križev pot 
Potekal bo že četrto leto. Pri njem posamezne postaje z besedo in sliko obogati 14 
družin iz fare. Kdor želi sodelovati s pripravo besedila za križev pot ali kakšno svojo 
idejo, prisrčno vabljen! 
- 19. april 2020: bela nedelja 

Ob zaključku velikonočne osmine si bomo vzeli čas za župnijsko družinsko 
praznovanje največjega krščanskega praznika. 
- maj 2020: šmarnice 
Družili se bomo ob šmarničnih zgodbah, prepevanju in športnih aktivnostih. Že 
sedaj lahko mladi glasbeniki Tomažu Pisku ali Mateji Tušek sporočite, če bi bili 
pripravljeni sodelovati s svojim inštrumentom, da skupaj oblikujemo urnik. Lepo je, 
če nas sodeluje  čim več in prav je, da vsak, kdor želi, dobi priložnost. 
- 31. maj 2020: zaključek šmarnic in veroučnega leta 
Že nekaj let je pri šmarnicah v maju zelo živahno. Pripravili bomo družinsko nedeljo, 
s katero bomo lepo sklenili šmarnice in v slovo pomahali šolskemu in katehetskemu 
letu.  
Opomba: Zadnja družinska nedelja (31. maj 2020) je v tradicionalnem terminu 
prvega svetega obhajila. Zato bo prvo sveto obhajilo 24. maja 2020. Zaključna 
družinska nedelja pa bo priložnost, da se na njej zberejo tudi družine 
prvoobhajancev. 
Ob vsaki družinski nedelje se priporočamo za pomoč pri pripravi pogostitve. V 
kolikor sobotni popoldnevi dišijo po pecivu in ostane kakšen kos, ga bomo zelo 
veseli.  
Čeprav smo datume skrbno pretehtali, se v vsej množici vrtincev časa lahko zgodi, 
da pride do kakšne spremembe. O tem vas bomo pravočasno obvestili preko 
oznanil, župnijskega glasila ali župnijske spletne  strani. Kdor želi  prejemati 
obvestila preko elektronske pošte, pa na listo še ni umeščen, lahko pošlje svojo 
željo tudi na e- naslov druzinska.oznanila@gmail.com. Prav tako se na  isti naslov od 
novic in  sporočil lahko tudi odjavite. 
V kolikor kdo izmed vas čuti, da bi lahko kakorkoli  aktivneje prispeval k družinskim 
nedeljam, je prisrčno povabljen, da se s svojimi idejami obrne na  predstavnike 
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skupine Družinske nedelje 2019/2020: Tomaža Piska Štefana Kržišnika, Darjo 
Robba, Andreja Žagarja (ali na katerega koli od naših zakoncev). 
Vabljeni, da »oznanilo« delite naprej. Se vidimo!                                       Mateja Tušek 
 

SKAVTI VABIJO 
 

Si želiš novih izzivov, spretnosti in prijateljev? Poljanski skavti te vabimo, da se nam 
pridružiš na naši skavtski dogodivščini. Prijave sprejemamo do petka, 11. oktobra, in 
do zapolnitve mest. Vabljeni otroci in mladi od 3. razreda do 21. leta starosti. 
Kontakt: polanski.skavti@gmail.com, stegovodkinja Marija Možina (+386) 041 889 
201, http://poljanska-dolina1.skavt.net 
 

MLADOST - SVETA NOROST?! 
 

Mlada prijateljica in prijatelj … 
Novo šolsko oz. študijsko leto se je začelo in tudi  Srečanja mladih v škofjeloški 
dekaniji se začenjajo znova …  
Tako kot lani bomo zanje rezervirali večere 2. sobot v mesecu od oktobra do junija. 
Srečevali se bomo v različnih župnijah naše dekanije, da bi povsod prinesli 
»mladostno sveto norost« … Prideš?! 
Prvič se dobimo v soboto, 12. 10. ob 19.00 pri bratih kapucinih v Škofji Loki. 
 

HVALA ZA MOČ UPANJA - 28. Teden za življenje 6. – 13. oktober 2019 
 

Začetek Tedna za življenje bo v nedeljo, 6. oktobra, v Marijinem narodnem svetišču 
na Brezjah: ob 15. uri molitvena ura Za življenje, ob 16. uri evharistično bogoslužje.   
Sledila bodo srečanja za mlade in druge v različnih krajih. Predstavitev programa in 
vsebine boste našli na internetni strani www.gibanjezazivljenje.si (stran bomo v 
Tednu za življenje dopolnjevali). 
Društvo GIBANJE ZA ŽIVLJENJE, Rimska c. 13, 1000 Ljubljana, e-naslov:  
drustvo@gibanjezazivljenje.si, tel. št.: 031 806 248                       s. Mirjam Cvelbar SL 
 

POVABILO NA 3. VSESLOVENSKO SREČANJE LOČENIH 
 

Vseslovensko srečanje ločenih bo v soboto, 12. oktobra, pri sv. Jožefu v Ljubljani. 
Naslov srečanja je: Oče in mati po ločitvi. Začne se s sv. mašo ob 9.30, ki jo bo 
daroval novomeški škof msgr. Andrej Glavan. Predavanje po maši bo imel p. dr. 
Christian Gostečnik OFM. Temu sledita pogovor po skupinah in kosilo. V 
popoldanskem delu bo okrogla miza, za katero bodo sedeli Matej Zaplotnik (soc. 
ped.), p. Krizostom OFM in ga. Gena Pupis. Za morebitna vprašanja pišite Luku 
Mavriču na urad.za.druzino.lj@rkc.si ali pokličite na tel. št.: 01/234 75 82. 
 

VEŠ, KAM GREŠ? 
 

Sestre karmeličanke iz Sore vabimo na srečanje mladih, ki ga pripravljamo v okviru 
praznovanja 130-letnice prihoda prvih karmeličank v Slovenijo. 
Srečanje bo v petek in soboto, 18. in 19. oktobra, v karmeličanskem samostanu v 
Sori. Zaustavili bomo korak in razmišljali o poklicanosti v življenje, o smislu, cilju in o 
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poteh, o poslanstvu, ki nam ga Gospod daje, o radosti življenja … 
V petek ob 18h nas bo nagovoril Gregor Čušin, čas bo tudi za pogovor z njim, ob 21h 
bo skupna molitev brevirja s sestrami (bogoslužno branje), ob 21.30 pa adoracija 
(molitev pred Najsvetejšim) v avli samostana (pred Jezusom v sveti hostiji bomo v 
tišini, besedi, pesmi zaslutili globino življenja). Ves večer bo tudi priložnost za 
spoved ali za duhovni pogovor. Mladi bodo lahko prenočili v župnišču (armafleks in 
spalna vreča bosta nepogrešljiva), v soboto zjutraj jim bomo sestre pripravile zajtrk, 
nato bomo skupaj zmolili hvalnice in se srečali z Gospodom pri sv. maši, ki jo bo 
daroval g. Roman Globokar. 
Od 10h do 13h (ko bo kosilo, ki ga bomo priskrbele sestre) bo čas za pogovorne 
delavnice o tem, kako nas Bog kliče na različne življenjske poti (vsak bo imel 
priložnost iti na vsako od delavnic): na prvi delavnici bo svoje izkušnje podelil z nami 
br. Mirko Pavšek, kapucin, na drugi delavnici župan Medvod g. Nejc Smole (aktiven 
kristjan v družbi), na tretji delavnici Petra in Kristjan Kmetič (mladi zakonski par) in 
na četrti delavnici sestre karmeličanke. 
Natančnejši opis dogajanja si lahko pogledate na spletni strani:   
http://karmelicanke.rkc.si, za dodatne informacije pa se lahko obrnete tudi na e-
naslov: karmel.sora@rkc.si (zadeva: »srečanje za mlade«). 
 

ŠOLA ZA STARŠE 
 

V Društvu katoliških pedagogov Slovenije letos pripravljamo brezplačno šolo za 
starše z naslovom Podprimo otroke, ki jo bomo izvedli v oktobru in novembru. 
Zvrstilo se bo šest zanimivih tem, ki jih bodo predstavili predavatelji dr. Silvo 
Šinkovec, Irma Veljid in Dragica Motik. Šola za starše bo vsak četrtek od 
17.00 do 18.30 v župnišču župnije Ljubljana - Sv. Jakob. 
Za več informacij lahko pogledate našo spletno stran 
 https://www.dkps.si/izobrazevanje/sola-za--starse, kjer se tudi prijavite.        DKPS 
 

SEMINARJI ZA PEDAGOŠKE DELAVCE 
 

Komisija za šolstvo pri SŠK vabi duhovnike, da pedagoške delavce v svojih občestvih 
povabijo na katero od izobraževanj, ki jih zanje organizirata Društvo katoliških 
pedagogov Slovenije ali Zavod sv. Stanislava. 
V mesecu oktobru DKPS pripravlja izobraževanja o inteligentnih čustvih; motečih, 
nevidnih in travmatiziranih otrocih, Zavod sv. Stanislava pa o celostni pedagogiki in 
pa učenju v naravi. Pedagoški delavci se lahko oktobra pridružijo tudi celoletni 
superviziji, ki jo v okviru DKPS-ja vodi ga. Julija Pelc. 
Več o ponudbi seminarjev lahko preverite na dkps.si in na seminarji.stanislav.si. 
 

OBVESTILA ZAVODA KATOLIŠKA MLADINA 
 

Zaživel je nov portal Skupnost mladih, kjer lahko najdete dogodke, ki so namenjeni 
mladim v Cerkvi. Portal je dostopen na povezavi skupnostmladih.si. 
Če organizirate dogodek za mlade na škofijski ali narodni ravni, lahko dogodek 



prijavite preko e-naslova info@skupnostmladih.si. 
Katoliška mladina ima novo spletno stran. Na njej najdete vse bistvene informacije 
o naših projektih in programih. Stran je dosegljiva na povezavi katoliskamladina.si. 
Mlade vabimo, da na spletni strani izpolnijo anketo in tako posredujejo povratne 
informacije o dogodku. S tem bomo lahko naslednje leto pripravili še boljše 
srečanje. 
Katoliška mladina organizira romanje v Rim z naslovom Romanje po poteh 
apostolov sv. Petra in sv. Pavla. Namenjeno je mladim, predvsem študentom. 
Romanje bo potekalo od 7. do 10. novembra 2019. Za informacije o romanju lahko 
stopite v stik z nami po elektronski pošti na naslov romanja@katoliskamladina.si ali 
obiščete našo spletno stran. 
 

RITEM SRCA 
 

Radio Ognjišče vabi mlade po letih in po srcu na festival sodobne krščanske glasbe s 
slavljenjem, Ritem srca, ki bo v četrtek, 10. oktobra, ob 19.30, v športni dvorani 
Osnovne šole Alojzija Šuštarja v Šentvidu v Ljubljani. "Glasbeno ogrevanje" se začne 
ob 18. uri v avli osnovne šole, kjer bo skupina Dominik predstavila svojo zgoščenko. 
Mladi, pridite in slavite Boga s pesmijo in svojo prisotnostjo! Vstopnice po 6 € bodo 
na voljo na dan festivala od 18. ure naprej pri vhodu v dvorano. Več na: 
ritemsrca.ognjisce.si 
 

SLOVENSKO-HRVAŠKO SREČANJE V KRAŠIDU NA HRVAŠKEM 
 

Lepo povabljeni na 7. slovensko-hrvaško srečanje, ki bo v soboto, 19. oktobra, v 
Krašidu na Hrvaškem, v rojstni župniji bl. Alojzija Stepinca. Kardinal Alojzij Stepinac 
je svojo naklonjenost do Slovencev pokazal med drugo svetovno vojno, ko je sprejel 
mnoge slovenske duhovnike, ki so jih Nemci izgnali iz slovenskih župnij. Srečanje bo 
potekalo v duhu gesla Pošlji delavcev na svojo žetev in bomo ob tem posebej prosili 
za nove duhovne poklice. Srečanje je lepa priložnost 
za župnijsko romanje. Program, ki se ga lahko udeležite v celoti ali v izbranem delu: 
9.30 Duhovni program (molitev in priložnost za sv. spoved) 
11.00 Sveta maša – somaševanje slovenskih in hrvaških duhovnikov in škofov 
Po sv. maši sledita kulturni program in možnost za ogled cerkve z relikvijami bl. 
Stepinca, ogled župnišča s spominsko sobo, možnost molitve križevega pota v bližini 
cerkve, možnost okrepčila (na razpolago bo na stojnicah). 
En avtobus bo peljal tudi iz naše dekanije. Za okvirno uro odhoda je predlagana ura 
6.30; po slovesnosti lahko obiščemo še duhovnika vzhodnega obreda Nenada,  
pozno kosilo pa poiščemo kje v Sloveniji. 
Priprava na to romanje bo v petek, 4. oktobra, ob 19.30, v Retečah, ko bo z nami 
Stepinčev postulator (tisti, ki vodi postopek za proglasitev za svetega) dr. Juraj 
Batelja. Predstavil bo življenje in mučeništvo blaženega Alojzija Stepinca. Vabljeni!  
Za romanje se lahko prijavite pri svojem župniku (čim prej).          Janez Cerar, župnik                                                              
 



STANOVANJA ZA SLOVENCE IZ VENEZUELE 
 

Politična in gospodarska kriza v Venezueli se poglablja in v hudi stiski so tudi 
tamkajšnji Slovenci. Kar precej jih prosi za pomoč pri preselitvi v Slovenijo.  
Prosimo vas, da nam na spodnji naslov sporočite, če bi župnija, kdo od faranov ali 
kdo drug lahko dal na razpolago stanovanje. Potrebe so različne, tako da ni kakih 
omejitev, razen opremljenosti in splošnega stanja, ki omogoča vseljivost. 
Čas oddaje prostorov je omejen na 15 mesecev. Kar se tiče finančnega dela, pa se 
za zdaj lahko zagotovi le povrnitev rednih stroškov in simbolična najemnina. 
Vsi vemo, da bi se reševanje moralo začeti kje drugje in na drugačen način, a zdaj 
kaže, da bo stvar šla z mrtve točke, ko bodo zagotovljena stanovanja. 
Pišite nam na naslov:   rafaelova.druzba@siol.net    
Hvala za razumevanje in se priporočamo za pomoč! Lenart Rihar, Rafaelova družba 
 

IZREDNI MISIJONSKI MESEC OKTOBER 2019 
 

Razglasil ga je sam papež Frančišek, ki želi, da bi se obudila in prebudila misijonska 
zavest vse Cerkve, ki je garant prihodnosti in obet prenove Cerkve v duhu 
poslanstva in izpolnjevanja zadnjega Jezusovega naročila učencem: »Pojdite po 
vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu« (Mr 16,15). »Izredni misijonski 
mesec oktober 2019« tako predstavlja uvod v dogajanje, za katerega upamo da bo, 
v pristnem razumevanju misijonskega duha, bistveno in pozitivno zaznamovalo 
nadaljnji razvoj Cerkve. 
V nedeljo, 6. oktobra, bo ob 15h srečanje z misijonarjem Danilom Lisjakom v 
Škocjanu na Dolenjskem, rojstnem kraju misijonarja Ignacija Knobleharja. 
V soboto, 12. oktobra, bo v prostorih Zavoda svetega Stanislava v Ljubljani od 9h do 
13,15 Misijonski simpozij. 
V sredo, 16. oktobra bo  cerkvi Marijinega vnebovzetja v Ljubljani  (Frančiškani na 
Tromostovju) ob 19h misijonska maša, sledil bo pogovor z misijonarji. 
Potujoča misijonska razstava bo ves mesec oktober v Ljubljani v Zavodu sv. 
Stanislava v Šentvidu, ves mesec december pa v Galeriji Družine, Krekov trg 1.  
 

SREČANJE  ZA OSTARELE IN BOLNE  
bo v soboto, 12 oktobra, ob 14h  s sveto mašo. Nadaljevali bomo v Kulturnem domu 
 

Za srečanja v ŽUPNIJSKI PISARNI sem na razpolago po dogovoru. Odkar 
obstajajo telefoni v žepih sem dosegljiv od 8h do 22h, za pogovor »iz obličja 
v obličje« pa bomo skupaj določili za obe strani najbolj ugoden čas. Tako 
imenovanih »uradnih ur« z listkom na vratih nimam, ker moj čas za vas ni 
vezan na uradne ure. Zvonec, ki me doseže in ga slišim, je pa v telefonu…   
 

KRSTI V OKTOBRU bodo zadnjo nedeljo (27. 10.) med sveto mašo ob 10. uri. 
Priprava za starše bo v ponedeljek, 21. oktobra, ob 19h v učilnici. Otroka priglasite 
za krst z rojstnim listom in Družinsko knjižico v župnijski pisarni v Kulturnem domu 

mailto:rafaelova.druzba@siol.net


do nedelje, 20. oktobra. Za stik z župnikom uporabite telefon 
 
 
 

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 

 



  


