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IZ ŠKOFOVE BESEDE SOBRATOM
Aktivni del pastoralnega leta se je iztekel. In misli morda že hitijo na začetek
naslednjega. A stop! Malo se ustavite, dragi sobratje duhovniki in diakoni. Čas
počitnic je pomemben del pastoralnega leta. Oddih, oditi malo na »samoten kraj«,
se nekoliko odpočiti in si tako okrepiti telo, dušo in duha, je pomembno pastoralno
delo.
Počitnice so primeren čas, da s pomočjo Svetega Duha pogledamo nazaj na
pastoralno dogajanje. Čim prej se bomo začeli spominjati, bolje bo. A česa? Jezus
napove: »Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, vas bo učil
vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal« (Jn 14,26). Tudi v letošnjem
pastoralnem letu nam je Jezus veliko govoril. Vam, vašim sodelavcem, staršem in
veroučencem, mladim in ostarelim … Tega se je vredno spominjati. Pobiranje
nekaterih sadov in utrjevanje v spominu vsega Božjega iz pastoralnega leta vas
bosta okrepila. Velika skušnjava je, da bi si začeli delati trdne sklepe za naprej. To
rodi ali ošabnost (če nam uspe) ali zelo hitro popusti in ostane ponovna
razočaranost. Bolj je primerno, da zberemo, kar smo doživeli, videli, slišali Božjega v
tem letu in da se tega spominjamo z dobrohotnostjo, simpatijo – ne da bi sodili ali
presojali. Preprosto pustiš spominu, da naplavi kakšen stavek, besedo, občutje,
dogodek … in iz tega rečeš Gospodu besedo.
Božjih del v sebi in v vernikih se je treba začeti spominjati čim prej. Prej ko bomo
pričeli »ponavljati«, več si bomo »zapomnili«. Spomin pa je močnejši in zato
pomembnejši kot razum. Največja moč je v spominu, saj nas prav preko njega
»nosijo« prijetne ali neprijetne stvari iz preteklosti – zato je smiselno napolniti ga z
Božjimi stvarmi. In kar bo v spominu, bo nevede postalo meso in kri. Postalo bo del
tebe in del občestva, ki si mu poslan, da mu služiš.
Življenje od nas zahteva, da živimo tudi trenutke razočaranja, praznine, suhote ... v
katerih se nam zdi Bog odsoten in tudi ljubezen ljudi. Morda se kdo prav zdaj čuti
zavrnjenega, zapuščenega in v njem zija praznina, votlost. In kaj Jezus svetuje za

takšne čase? Naj se spominjamo odnosa z njim. Tolažnik bo pomagal, da spomin na
odnos ne bo zbledel. On je pravi advokat v boju s Sovražnikom, ki igra na
pozabljanje velikih Božjih del in tudi del ljudi. Zato so Izraelci pogosto obnavljali
spomin na Gospodova dela. Izguba spomina se zgodi, ker smo osredotočeni na
trenutno bolečino, razočaranje ali se toliko ukvarjamo s svojo podobo v delovanju,
da z lahkoto izgubimo iz spomina lepoto dogajanja. Sveti Duh nam bo pomagal najti
smisel v vsem, kar smo v tem letu doživeli v cerkvenem življenju. V težkih
doživljanjih, ki jih trenutno v Cerkvi ni malo, se je treba znati ustaviti in se spomniti,
kaj nas je Jezus učil in nam pokazal. To je njegov »recept« rešitve. V vseh odnosih
lahko odkrijemo tudi kaj lepega, Božjega, in tega se je vredno spominjati. Počitnice
so tudi za to. Vstopite v Božji Spomin!
msgr. dr. Marjan Turnšek, upokojeni mariborski nadškof

BESEDA ŽIVLJENJA ZA JULIJ - NOVA KULTURA DAJANJA
»Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte« (Mt 10,8)
V Matejevem evangeliju Jezus s temi besedami nagovarja svoje učence, svoje
“poslance”. Osebno je srečal izgubljeno človeštvo, ki trpi in se mu je zasmililo.
Zato želi po apostolih pomnožiti svoje delo odrešenja, ozdravljenja in osvobajanja.
Apostoli so se zbrali okoli Jezusa, poslušali so njegove besede in prejeli poslanstvo,
ki je namen njihovega življenja. Na pot so se podali zato, da bi pričevali o Božji
ljubezni do vsakega človeka.
»Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte«
A kaj so prejeli “zastonj”, da morajo to dajati naprej?
Apostoli so ob Jezusovih besedah, dejanjih in izbirah ter ob zgledu vsega njegovega
življenja izkusili Božje usmiljenje. Kljub svojim slabostim in omejenostim so prejeli
novo postavo ljubezni in medsebojnega sprejemanja.
Predvsem pa so prejeli dar, ki ga hoče Bog dati vsem ljudem: podarja nam samega
sebe, svoje spremstvo na življenjskih poteh, svojo luč za vse odločitve. Ti darovi
nimajo cene in presegajo vse naše sposobnosti za povračilo, res so “zastonjski”.
Bog jih je dal apostolom in vsem kristjanom, da bi tudi mi postali kanali teh dobrin
do vseh tistih, ki jih dan za dnem srečujejo.
»Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte«
Chiara Lubich je oktobra 2006 zapisala: »Skozi ves evangelij nas Jezus vabi, naj
dajemo: dajemo ubogim, tistemu, ki prosi, tistemu, ki želi posojilo; naj dajemo jesti
tistemu, ki je lačen, plašč tistemu, ki prosi za obleko; naj dajemo zastonj … On sam je
prvi dajal: zdravje bolnikom, odpuščanje grešnikom, življenje vsem nam. Nasproti
sebičnemu nagonu po kopičenju postavlja velikodušnost; osredotočenju na lastne
potrebe pozornost do drugega; kulturi posedovanja pa kulturo dajanja /.../ Beseda
življenja tega meseca nam lahko pomaga, da ponovno odkrijemo vrednost vsakega
svojega dejanja: od hišnih opravil, dela na polju ali v delavnici do reševanja uradnih

zadev in pisanja šolskih nalog, kakor tudi odgovornosti na državljanskem, političnem
in verskem področju. Vse lahko postane pozorno in skrbno služenje. Ljubezen nam
bo omogočila nov pogled, da bomo zaslutili, kaj drugi potrebujejo, in jim ustvarjalno
in velikodušno pomagali. In sadovi? Darovi bodo krožili, kajti ljubezen izzove
ljubezen. Veselje se bo pomnožilo, ker je »večja sreča dajati kakor prejemati« (Apd
20,35).
Prav kakor pripoveduje Vergence, deklica iz Konga: »Ko sem šla v šolo, sem bila
zares lačna. Na poti sem srečala svojega strica, ki mi je dal denar, da si kupim
sendvič, a malo naprej sem zagledala zelo revnega moža. Takoj sem pomislila, da bi
denar dala njemu. Prijateljica, ki je bila z menoj, mi je rekla, naj mu ne dajem
denarja, temveč naj mislim nase! A rekla sem si: Jaz bom dobila hrano jutri, kaj pa
on? Zato sem denar za sendvič dala njemu in v srcu izkusila veliko veselje.«
»Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte«
Po Jezusovi in evangeljski logiki vedno prejemamo zato, da bi delili, nikoli zato, da
bi stvari kopičili zase. To je vabilo vsem nam, da se zavemo tistega, kar smo prejeli,
moči, darove, sposobnosti, gmotne dobrine, in z vsem tem služimo drugim.
Ekonomist Luigino Bruni meni: »Zastonjskost je /.../ razsežnost, ki lahko spremlja
katero koli dejanje. Zato zastonjskost ni “zastonj”, temveč pravo nasprotje tega: ni
cena, enaka ničli, ampak neskončna cena, na katero lahko odgovorimo samo z
drugim zastonjskim dejanjem.«
Zastonjskost torej presega logiko trga, porabništva in individualizma, postajamo
odprti za delitev, družbenost, bratstvo, za novo kulturo dajanja.
Izkušnja potrjuje, da je nesebična ljubezen pravi izziv, katerega sadovi so pozitivni
in nepričakovani ter se kot oljni madež širijo tudi v družbo.
Tako se je zgodilo na Filipinih s spodbudo, ki se je začela leta 1983.
V tistem času so bile politične in družbene razmere v državi zelo težke in mnogi so
si prizadevali za rešitev. Tudi skupina mladih se je odločila, da na izviren način
prispeva k temu: odprli so omare in vzeli iz njih tisto, česar niso več potrebovali. Vse
so prodali na tržnici za rabljene predmete ter tako zbrali manjšo vsoto denarja in iz
nič vzpostavili socialno središče, imenovano Bukas Palad, ki v lokalnem jeziku
pomeni “z odprtimi rokami”. Evangeljski stavek, ki jih je navdihnil: »Zastonj ste
prejeli, zastonj dajajte,« je postal geslo te pobude.
Temu prizadevanju so se s svojim nesebičnim poklicnim prispevkom pridružili
nekateri zdravniki in mnogi drugi, ki so odprli srca, roke in vrata dómov.
Tako se je rodila in se razvila široka socialna akcija v prid revnim, ki še danes
ponuja svoje usluge v raznih filipinskih mestih. A najpomembnejši cilj, ki so ga v tej
letih dosegli in utrdili, je bil ta, da so prav tisti, ki jim je bil projekt namenjen, sami
postali protagonisti (pobudniki) lastnega osvobojenja.
Odkrili so namreč svoje osebno dostojanstvo in gradijo spoštljive in solidarne
odnose. S svojim zgledom in prizadevanjem spremljajo mnoge druge, da premagajo

revščino in sprejmejo odgovornost za novo življenje njih samih in svojih družin,
svojih četrti, svojih skupnosti in celotnega sveta.
Letizia Magri

ZAPISNIK 19. SREČANJA ČLANOV ŽPS
Dnevni red srečanja:
1. Uvodna molitev - Beseda življenja
2. Pogovor o smereh delovanja po posameznih področjih v naši župniji
3. Razmislek o novih članih ŽPS
4. Refleksija družinskih nedelj
5. Razno
Ad 1) Zadnje naše srečanje pred počitnicami smo pričeli z župnikovim uvodom. Ob
videu Kako slediti Božjemu Duhu smo nadaljevali v smeri binkoštnega
praznika: »Prejeli boste moč Svetega Duha, ki bo prišel nad vas in boste moje
priče do konca sveta.« (Apd 1,8)
Ad 2) V manjših skupinah smo se pogovarjali o naslednjih štirih področjih delovanja:
a) MLADI PO BIRMI (Alojz, Damijana, Hermina): Ugotavljamo, da je v župniji
obstoječa le skupina animatorjev, ni pa splošne mladinske skupine. Premalo je
spodbude in navdušenosti s strani staršev; otrokom bi morali dati boljši zgled….
Ideja: v prihodnje naj se bolj povezujejo starši birmancev: srečanja/druženje –
kot duhovni dan s pogovori v manjših skupinah. Potrebno bi bilo spodbujati
mlade k udeležbi na duhovnih vajah.
b) OSNOVNOŠOLSKI VEROUK (Ančka, Darja, Mateja): Verouk je, žal, časovno zelo
omejen. Mnogi starši tolažijo otroke, češ 'le še birmo damo skozi…' Najraje
imajo vse urejeno, ne želijo nobenih obveznosti, skratka vse delo prelagajo na
duhovnika. Kaže se tudi slaba izobrazba staršev o krščanstvu, doma otrok nima
podpore, ne dobi ustreznega znanja. Kako pomagati takim otrokom? Kako jih
privabiti – otroke in starše? Za starejše otroke je zagotovo pomembno
druženje z vrstniki, občutek pripadnosti in koristnosti – dati jim bolj konkretno
delo kot pomoč, obiskovanje starejših; zanimiva zanje so tudi pričevanja; so
kritični. Za mlajše je najpomembnejši zgled od doma, tudi vidik skrivnostnosti,
navdušenja, čudenja…
Izobraziti/pridobiti bi bilo nujno nove katehiste(inje), tudi mlajše. Želja je, da bi
bil verouk 'manj šolski', z bolj prilagojenim urnikom. Ideja za prihodnje je
verouk kot družinska kateheza – dajemo v razmislek, kako jo vpeljati.
c) DELO Z ODRASLIMI (Aleš, Sonja, Vesna): Člani ŽPS naj imajo čim več stikov z
ljudmi, jih vabijo, da se vključujejo v raznoliko delo župnije (ženske, ki pečejo
dobrote ...). Krepiti prostovoljstvo za delo s starejšimi – predvsem z obiski. Skrb
za tiste, ki ostanejo brez službe, so ločeni, ovdoveli ali so izgubili svojca, bodimo jim blizu in molimo zanje. Lahko bi jih povabili/vključili k molitvi
rožnega venca pol ure pred sv. mašo.

Ideja: odkup starejše hiše v župniji, kjer bi lahko osnovali materinski dom ali
dom za ostarele. Tečaj Alfa – »verouk« za odrasle.
d) VIZIJA ŽUPNIJE (župnik, Tomaž, Majda):
»Župnija je kraj, kjer Cerkev prebiva. Župnija je občestvo vere, dejanj in upanja.
V njej se razglaša in proslavlja evangelij, v njej se vernike oblikuje in pošilja, da
prenovijo zemljo. Župnija je srce Cerkve.
Ne glede na to, v kakšni župniji ste, kje se nahajate ali s kakšnimi sredstvi
trenutno razpolagate, lahko začnete graditi zdravo župnijo prav tam, kamor
vas je Bog postavil.« Michael White, Tom Corcoran: Prenovitev, založba
Emanuel (obvezno branje za vse, ki imate radi župnijo)
Najprej se zastavlja vprašanje, k čemu je vsak od nas poklican. Kaj želimo v
župniji prenoviti v naslednjih letih, kaj je naš cilj. V katero smer naj gre naša
župnija?
Razmislek in celoten proces naj izhaja iz že obstoječega župnijskega
jedra/gnezda: ŽPS, pevski zbori, ostale delujoče skupine... kot stalno
iskanje/nadgrajevanje poti do osebne vere, sprejemanje oddaljenih, odprtost
do družin, vključevanje vseh ljudi… Moramo biti župnija, ki sprejema vsakogar,
ki vedno lahko kaj ponudi, predvsem v duhovnem smislu. Člani ŽPS naj bodo
nosilci skupin, ki iščejo sodelavce različnih starosti za različna področja.
Tudi v bodoče ostane najpomembnejša evangelizacija; največ ljudi bo vedno
nagovorjenih pri nedeljskem bogoslužju. Zato je pomembna duhovnikova
pridiga/beseda, navdušeno petje, pa tudi druženje na koncu. Vse pa naj izhaja
iz zavedanja, da je med nami navzoč Živi Jezus.
Želimo si, da bi bila naša župnija odprta, privlačna tudi za »oddaljene«
Poljance. Do tistih, ki so že redni obiskovalci bogoslužja, pa naj bo zahtevna v
tem smislu, da jim omogoča rast v veri – da postanejo učenci, ki hodijo za
Jezusom in se trudijo, da čim več ljudi spozna Jezusa in ga sprejme za svojega
Gospoda in Odrešenika.
Ad 3) Nekatere neaktivne člane ŽPS bi bilo dobro nadomestiti z novimi, tudi
mlajšimi člani. Do jeseni razmislimo o imenih in nove povabimo na srečanje.
Ad 4) Pred kratkim so se srečali snovalci družinskih nedelj in še nekaterih dogodkov
ter naredili načrt/koledar za novo pastoralno leto. Cilj je še naprej graditi živo
Cerkev.
Ad 5) Letošnji praznik celodnevnega češčenja za našo župnijo pade na nedeljo, 29.
septembra. Predlog je, da poteka češčenje že v nočnem času ter dopoldne s
programom, in se potem okrog 12h zaključi.
Zapisala Majda Debeljak

BIRMANSKI VTISI
Na birmo dolgo težko čakal. Ko pa je prišel dan birme, sem bil vesel in poln
pričakovanja. Kljub temu, da je bila maša dolga, se mi ni vlekla, saj jo je birmovalec s

svojo duhovitostjo in iskrenostjo naredil zelo zanimivo. Pri maši sem sodeloval tako,
da sem pri obnovi krstnih obljub držal svojo krstno svečo. Ker smo se na birmo
dobro pripravili, me pred obredom ni bilo nič strah. Sedaj pa sem še boljši kristjan.
Bila sem živčna in neučakana. Ko sem prejela zakrament sv. birme sem se počutila
kot novo. Po sv. maši smo se odpravili na kosilo. Dan je potekal super. Spoznala
sem, da sem izbrala res najboljšo botrico na svetu.
Najbolj zanimiva stvar je bila, ko je prišel birmovalec, ostalo mi ni bilo ne vem kaj
zanimivo, saj smo preveč časa zapravili za mašo. Če bi ta čas usmeril v učenje, bi se
lahko navadil matematiko še za en letnik. Sveti Duh se me ni dotaknil, ker dvomim,
da obstaja. K maši pridem le še za praznike, pa ne zardi sebe, ampak zaradi družine,
ki je nekako »verna«, čeprav tudi oni niso veliki oboževalci maše in Boga (razen
starih staršev). Ati se po mojem boji Boga in zaradi tega gre enkrat na tri mesece k
maši, da se mu ne bi kaj zgodilo…
Pri birmi mi je bilo zelo všeč, saj sem prejela Dar Svetega Duha. Ob prejemu sem
prvič začutila, kako zelo me ima Bog rad, in njegovo brezmejno dobroto. Zelo mi je
bilo všeč, ker smo bili ta dan po dolgem času spet vsi sorodniki skupaj.
Svojo birmo sem preživela zelo lepo. Ko sem se približala oltarju in prejela Sv. Duha,
sem sama v sebi čutila veselje, ljubezen in dobroto Boga. Zelo mi je bilo všeč, ker so
mi moji sorodniki tako lepo iz srca čestitali in mi zaželeli vsega dobrega. Všeč mi je
bilo, ker smo bili ves dan skupaj z družino in smo se prav lepo imeli. Sedaj, ko sem
prejela Sv. Duha, še bolj gradim vero in dobroto do Boga in bližnjih.
Pred birmo sem bil malo živčen, a sem potem videl, da je opat prijazen. Vse je bilo
pripravljeno za ta lep in pomemben praznik. Praznoval sem doma s sorodniki. Na
spraševanju me ni birmovalec nič vprašal.
Pri sveti birmi nama je bilo zelo všeč. Maša je bila zelo lepa. Všeč nama je bilo, da je
bila maša sproščena. Pri verouku smo se zelo povezali med seboj. Pogledali smo
film o sv. Barbari.
Na birmi mi je bilo zelo všeč, saj sta opat in župnik izpeljala zelo lepo mašo. Cerkev
je bila zelo lepo okrašena. Tudi pevci so z lepim petjem polepšali birmo. Tudi pri
verouku mi je bilo všeč, saj smo se naučili veliko novega o sebi in o Bogu.
Na devetdnevnici so bile zelo lepe maše. Župnik se je zelo potrudil, še posebej s
pridigo in zrihtal nam je dva pričevalca, ki sta nam predstavila njun odnos do Boga.
Duhovne vaje so bile prekrasne, animatorji prijazni.
Birmo sem doživljala zelo pozitivno. V meni se je prebudil Sveti Duh. Zdaj bom na
vero gledala še bolj resno kakor sem do sedaj.
Zdelo se mi je zelo dobro! Rada bi se zahvalila Bogu, ki nam je podaril Svetega Duha.
Mislim, da je to našo vez samo še bolj utrdil. Res je bil lep dan, ki mi bo za vedno
ostal v spominu, lepem spominu.

Birma mi je dala veliko novega veselja v življenje. Veselil sem se birme zaradi novih
izkušenj. Na kratko: obsvetil me je žarek Svetega Duha…

KRIŠTOFOVA NEDELJA IN AKCIJA MIVA
Tudi letos bomo ob obhajanju Krištofove nedelje in blagoslovu vozil 21. julija zbirali
darove za vozila misijonarjev. Akcija MIVA se izvaja že vse od leta 1927, v Sloveniji
pa poteka neprekinjeno zadnjih 32 let. Potrebe po vozilih v misijonskih deželah so
stalnica in obenem nuja, saj si dandanes brez njih uspešnega opravljanja svojega
poslanstva misijonarji sploh ne morejo zamisliti. Akcija MIVA se tako kaže kot
izjemno uspešen projekt, saj je krepko pripomogel, da se je po svetu naredilo veliko
dobrega. Zato želimo akcijo še naprej krepiti.
Lepo vas prosimo, da vernike v »oznanilih« pravočasno seznanite z blagoslovom
vozil in voznikov, ki bo potekal na Krištofovo nedeljo, kakor tudi, da jih povabite k
darovanju. Svoj prispevek pa lahko verniki darujejo tudi v dneh po Krištofovi nedelji,
na kar jih lepo opomnite. Darove nato prinesite v Misijonsko središče Slovenije oz.
jih nakažite na naš račun.
Iz srca se vam zahvaljujemo za pripravljenost in podporo našim misijonarjem.
Misijonsko središče Slovenije

MARIJANSKE DUHOVNE VAJE ZA
MARIJINEMU SRCU V MEDŽUGORJU

POSVEČENE

JEZUSOVEMU

IN

Letne marijanske duhovne vaje z naslovom Marija, skoz‘ življenje voditi srečno znaš
za Jezusu in Mariji posvečene duhovnike, redovnike, redovnice in laike bodo letos v
Medžugorju v dneh od torka, 6. avgusta, do sobote, 10. avgusta 2019. Nagovore bo
pripravil p. Anton Nadrah OCist.
Odhod avtobusa bo iz Ljubljane pred cerkvijo na Rakovniku v torek ob 5. uri, ustavil
pa se bo tudi v Stični ob 5.30. Tudi iz škofi j Murska Sobota, Maribor in Celje je
predviden avtobus. Natančen razpored pobiranja romarjev bomo objavili naknadno
po prijavah.
Prijave sprejema do 20. julija predsednik Združenja posvečenih JMS, župnik pri Mali
Nedelji Srečko Fras, na GSM 041 939 394 ali na e-naslov fras.srecko@gmail.com.
Prispevek je 235 EUR (prevoz, namestitev, polni penzion, gradivo za DV, malica na
poti).
Srečko Fras,predsednik Združenja JMS

STIČNA MLADIH
Letošnja Stična mladih bo potekala v soboto, 21. septembra pod geslom: Tukaj sem
– zgodi se. Kot vsako leto bo srečanje potekalo od 9.00 do 17.30. Ustvarjalci že
pripravljajo pestre vsebinske programe in delavnice. Ob 14.15 bo sveta maša, po
njej pa zaključni koncert s Stična bendom.
Na župnije smo poslali plakate z vabilom na Stično mladih. Prosimo vas, da mlade
osebno povabite, da se nam pridružijo. K plakatu smo priložili podobice z molitvijo
Stične mladih, da bi se lahko z njo povezali že v pripravah nanjo. Za dodatno

naročilo plakatov in podobic nam pišite na sticna@katoliskamladina.si.
V času priprav do septembra bodo informacije o novostih, možnostih sodelovanja,
prijavi avtobusa in nakupu vstopnic, kateheza in druge informacije objavljene na
spletni strani: www.sticna.net ter na drugih družabnih omrežjih. Za vsa preostala
vprašanja smo vam na voljo na naslovu sticna@katoliskamladina.si.

VEROUKARJEVA MOLITEV
Bog, hvala ti za družino, da sem vse življenje odraščal v njej.
Hvala ti za starša.
Hvala ti za cerkev in šolo.
Hvala ti za prijatelje.
Prosim te, da ne bi bilo velikih zamer v svetu, da se ne bi razvile v vojne.
Prosim te za revne v Afriki, da bi jim pomagal v stiski.
Prosim te za sirote, da bi dobile dom.
Hvala ti Bog. Amen

SKAVTSKA
Ponosni skavti iz Poljanske doline
bi naš glas radi ponesli v daljne širine.
Kakor Sora po dolini se vije,
tak mi drug z rutko na seb
pokažemo lep konc sveta tud teb.
Bli pod okriljem smo loškega stega,
a čez leta ni nam ustrezala mestna lega.
Zdej pa naše nove zeleno modre rutke
vodijo naše ideje, izkušnje v vesele trenutke.
Skavtske energije in navihanosti nam ne manjka,
saj šotor, vozli, straža niso več nobena uganka.
S polno opremo rinemo v klance,
kajti skavtstvo je le za ta prave Polance…

BOG IMA SMISEL ZA HUMOR
* Nesi me. Triletni Luka in njegov dedek se nekam odpravljata z avtom. Luka se ob
hišnih vratih dedka oklene in mu reče: »Nesi me!« Dedek se brani: »Ne morem,
pretežak si!« Luka pa ga spodbudi: »Dobra vaga v nebesa pomaga!« (resnična)
* Naslednik. Župnik zapušča župnijo, v kateri je deloval šest let. Starejša gospa zatrdi,
da njegov naslednik prav gotovo ne bo tako dober kakor on. Župnik je ob teh besedah
počaščen, pa tudi malo nerodno mu postane. Zato se brani: »Ah, dajte no, kaj pa
govorite!« – »Govorim, kar je res,« je prepričana gospa. »Že petič, kar pomnim,
menjamo župnika – in vsak je le slabši od prejšnjega!«

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

