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P O L J E

LUČ Z VZHODA
Sredi meseca, ravno 15. maja, bodo binkošti, ko 
bomo molili: ”Pošlji svojega Duha in prerojeni 
bomo in prenovil boš obličje zemlje.” Pri tem bomo 
prosili, naj ob prenovah v cerkvi in okoli nje, ki smo 
jih deležni, Sveti Duh prenovi tudi našo župnijo.
V knjigi Duh liturgije papež Benedikt XVI. piše, da 
mora bogoslužje poleg zgodovinske razsežnosti, 
ki se nanaša na dogodke, vezane na točno določen 
čas in kraj, vsebovati tudi kozmično razsežnost. 
Pri tem je mišljeno tisto, kar se v naravi vedno 
znova ponavlja. To so že od nekdaj upoštevali 
pri gradnji cerkva, pri čemer so se zgledovali po 
judovskih sinagogah. Te so grajene tako, da so 
molivci v njih obrnjeni proti Jeruzalemu. Pri pos-
tavljanju krščanskih svetišč pa se ne upošteva 
določenega kraja na zemlji, ampak so kjerkoli po 
svetu postavljene tako, da v njih molimo obrnjeni 
proti vzhodu, če je le ob gradnji teren to dopuščal. 
O Jezusu je rečeno, da je luč, ki kakor sonce vz-
haja z vzhoda, od tod pregovor: ex oriente lux – z 
vzhoda luč. Orientacija (oriens = vzhod) pomeni 
obrnjenost proti vzhodu pa tudi naravnanost na 
Kristusa. Ker je tudi naša cerkev tako postavljena, 
v Polju vsak izgubljeni tujec ob pogledu nanjo celo 
ob meglenem in deževnem vremenu zlahka ugo-
tovi, kje je vzhod. Zdaj, ko se je ob prenovi Zaloške 
ceste tako lepo odprl pogled na našo cerkev, nam 
to ne bo le v pomoč, da zjutraj svoj pogled usme-
rimo proti soncu, ampak da bomo vsak dan svojo 
prvo jutranjo misel usmerili v Kristusa in po njem 
naravnavali dneve našega življenja.
Ob novo zgrajenih stopnicah pred cerkvijo se lepo 
vidi, da naša cerkev stoji na gričku. Ko se bomo 
vzpenjali po njih, bomo že pred mašo lahko rekli: 
”Kvišku srca! Imamo jih pri Gospodu.” In dovo-
lili si bomo predrzno molitev: ”Daj Bog, da tudi 
našemu mestu Ljubljani posije luč z vzhoda, tudi 
iz župnije Device Marije v Polju.”                        

J. D.

Imamo tvojega 
Sveta Duha. On je 
maziljenje in pečat 

ponotranjenega 
človeka. Je izpolnitev 

vseh brezmejnih 
prepadov našega 

življenja. V nas je 
tisto življenje, po 

katerem smo že našli 
pot prek smrti.

Je brezmejna sreča, 
ki bo posušila 

potoke solza še v 
njihovih zadnjih 

izvirih, četudi bodo 
še tako preplavili 

nižino  naših 
spoznanj. V nas živi 

kot upanje, ki nas 
nosi ob vseh padcih 

našega obupa. 
V nas živi kot 

ljubezen, ki  nas 
ljubi in nas dela 
ljubeče, bogate in 
radostne, čeprav 

imamo hladno, ozko 
srce. Je tisti smeh, ki 
že počasi odzvanja 

za našim jokom.
Veliko več smo, kot 

o sebi vemo.
Karl Rahner



BINKOŠTI, 15. maj
To sem vam razodel, ko sem bil pri vas; Tolažnik Sveti Duh 
pa, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, vas bo učil vsega 
in spomnil vsega, kar sem vam povedal. (Jn 14,25–26)
Z binkoštmi se v cerkveni liturgiji ponovno začenja 
»čas med letom«. Vsakdan se vrne, tudi učenci in 
apostoli gredo zopet k svojemu delu. Ampak z njimi 
gre Sveti Duh. Ali drugače rečeno: Božje prijateljst-
vo jih spremlja. Sveti Duh je izraz tega Božjega prij-
ateljstva z nami. In to ni prijateljstvo, ki bi bilo ome-
jeno na »dobre čase« in velika cerkvena praznovanja, 
ampak je vez, ki nas nosi v našem vsakdanu. In to 
spreminja naš vsakdan, tudi mojega. Sam Bog se je 
povezal z nami, saj Bog dela z nami. Toda Bog je lah-
ko včasih tudi šibek – takrat, ko ga ljudje zlorabljajo, 
izkoriščajo, razvrednotijo. In takrat potrebuje Bog 
moje, naše prijateljstvo. Ne velja samo »Bog z nami«, 
ampak tudi »mi z Bogom«. Bog potrebuje za ta svet 
naše roke, naše noge, naše srce in naš razum – in mi 
potrebujemo Boga, da se lahko za ta svet razdajamo.
Bog in jaz, Bog in mi – skupaj lahko naredimo veli-
ko. In binkošti, praznik Božjega prijateljstva z nami, 
nas vabijo, da o tem ne le razmišljamo, ampak to 
tudi živimo.
NEDELJA SVETE TROJICE, 22. maj
Še mnogo vam imam povedati, a zdaj bi še ne mogli nositi. 
Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo vodil k popolni resnici; 
ne bo namreč govoril sam od sebe, temveč bo govoril, kar 
bo slišal, in vam bo oznanjal prihodnje reči.(Jn 16,12–13)
Slovenski teolog Anton Strle je zapisal: »Na paši 
– bilo mi je deset let – me je nekoč prevzela misel: 
‘Kako bi bilo lepo, če bi Boga ne bilo! Kako bi bil 
človek svoboden!’ Čez nekaj trenutkov pa sem se za-
vedel, kako strašno bogokletna je bila ta misel. Vse 
poznejše življenje pa me je jasno prepričevalo, kako 
je prav nasprotno res: kako je prav Bog izvir resnične 
človekove svobode.« 
»Ko človek zanika pravega Boga, poklekne pred devet 
malikov,« pravi ruski pisatelj Dostojevski. Svobodo 
Božjega otroka zamenja za suženjstvo praznoverju 
(napovedovanju prihodnosti iz horoskopov ali kart, 
bioenergetiki, raznim kozmologijam) ali malikom 
(sovraštvu, denarju, želji po uživanju …). Ti maliki 
ga tako zasužnijo, da se jih zlepa ne more rešiti. 
V evangeliju nam Kristus obljublja Duha resnice, ki 

svetnik meseca            prazniki in pobožnosti

27. maj -
AVGUŠTIN 
CANTERBURYJSKI

Proti takrat daljni An-
gliji se je Avguštin kot 
misijonar odpravil spom-
ladi leta 596. Spreml-
jalo ga je štirideset sode-
lavcev. Že na poti čez 
francosko ozemlje je bil 
opat Avguštin posvečen 
v škofa. V začetku leta 
597 so pristali na otoku 
Thanet. Zaprosil je za 
sprejem pri kralju Ethel-
bertu, ki jih je sprejel na 
gozdni jasi tega otoka. 
Avguštinov govor je nap-
ravil na kralja dober vtis in 
dovolil jim je med njego-
vimi podložniki oznanjati 
novo vero. Avguštin se je 
s svojimi menihi naselil 
v Canterburyju. Ljudem 
so se priljubili in kmalu 
so jih mnogo spreobrnili. 
Zgodaj poleti se je dal 
krstiti sam kralj, ob božiču 
pa je prejelo krst nad 
10.000 spreobrnjencev. 
Avguštinovo delo je bilo 
podobno delu apostola 
Pavla. Njegova naloga je 
bila postaviti temelje 
Cerkvi na Angleškem in to 
nalogo je odlično izpolnil, 
zato ga po pravici imenu-
jemo “apostol Anglije”.



nas bo »uvedel v vso resnico« (Jn 16,13). Resnica o 
Bogu in človeku je, da smo ljudje srečni, ko imamo 
Boga za Očeta, Sina za Odrešenika, Svetega Duha 
pa za Vodnika in Posvečevalca, na kar nas spominja 
praznik Svete Trojice. 
Prosimo Gospoda, naj nam pošlje svojega Svetega 
Duha, ki nas bo uvedel v »vso resnico« o Bogu in bo 
v naša srca vlil »upanje na Božjo slavo« (Rim 5,2). 
Naj nam nakloni tako upanje, saj to »upanje ne os-
ramoti«.
SVETO REŠNJE TELO IN KRI, 26. maj
Tedaj je vzel tistih pet hlebov in dve ribi, se ozrl v nebo, 
jih blagoslovil ter razlomil in jih dajal učencem, da bi jih 
položili pred množico. In vsi so jedli in se nasitili. In pobrali 
so, kar jim je ostalo, dvanajst polnih košar. (Lk 9,16–17)
Naš pisatelj Ivan Cankar pravi: »Ko izgovorimo besedo 
’kruh’, bi morali hvaležno in spoštljivo skloniti glavo, 
kakor da smo izgovorili Božje ali sveto ime.« Zakaj? – 
Pravijo: »Kdor ima kruh, ima vse.« V kruhu so Božje in 
človeške dobrine, v njem je nebo in zemlja. Kruh je ne-
kaj svetega, ker so v njem skrite roke, žulji, znoj naših 
staršev in številnih ljudi, od tistega, ki je kruh sejal, do 
tistega, ki nam ga je prinesel na mizo in nam ga dal. 
Kruh nas povezuje v eno družino. Vsi ga potrebujemo, 
vsi ga uživamo, vsi ga moramo tudi deliti. Kruh je ne-
kaj svetega, ker je sad dela in ljubezni. Kruh je nekaj 
Božjega, ker ga je Kristus na veliki četrtek vzel v roke in 
ga spremenil v svoje telo in vino v svojo kri. Od takrat 
naprej je kruh postal zakrament – vidno znamenje ne-
vidnega in pričujočega Boga. Ta kruh je sveto Rešnje 
telo, sam Kristus, sv. evharistija.
Maša na praznik bo ob 9.00 in ob 19.00. Po večerni 
sv. maši bo, če bo vreme primerno, telovska pro-
cesija. Vabljeni v čim lepšem številu.
ŠMARNIČNA POBOŽNOST
Začetki čaščenja Matere Božje v mesecu maju (nem. Mai-
andacht) segajo v srednji vek, ko so posvetna pomladna 
slavja posvečali Mariji. V sedanji obliki je majska pobožnost 
nastala v prvi polovici 18. stoletja v Italiji, od tam se je 
kmalu razširila v Francijo in Španijo. Sredi 19. stoletja pa 
je pognala korenine tudi v avstrijskih deželah in s tem tudi 
pri nas. Odobril in pospeševal jo je papež Pij VII. Zdaj je 
majniška pobožnost v različnih oblikah razširjena po vsem 
katoliškem svetu. Pri nas se je majniška pobožnost začela 
leta 1851 v ljubljanskem bogoslovnem semenišču. Prvo 
šmarnično branje (Mesec Marije) pa je po francoski pred-
logi priredil Davorin Trstenjak že leta 1842. Šmarnična 
pobožnost je velikokrat vključena v mašo, ki se zaključi z 
litanijami Matere Božje. 

         knjiga meseca

Sabatina James:
OBSOJENA BREZ 
ZLOČINA
Sabatina James je Avstrijka 
pakistanskega rodu, ki se 
je iz islama spreobrnila v 
krščanstvo in s tem podpi-
sala svojo smrtno obsodbo. 
Leta 1992 se je Sabatina 
z družino preselila v Linz 
in spoznala zahodni način 
življenja. Ko je bila stara 17 
let, so ji starši povedali, da so 
se dogovorili za njeno poro-
ko z bratrancem v Pakista-
nu. Sabatina se je dogovor-
jeni poroki uprla, s čimer 
si je nakopala srd družine. 
Zaradi pretepanja in zlorab 
je Sabatina pobegnila od 
doma in preko prijateljev 
spoznala krščansko vero, ki 
jo je vedno bolj privlačila in 
končno pripeljala do spreo-
brnjenja. Zaradi tega bi po 
šeriatskem pravu morala 
umreti. Sabatina se je od 
leta 2001 morala preseliti 
kar šestnajstkrat, saj so ji 
grozili s smrtjo, ker je zapu-
stila islamsko vero. Že 10 
let živi sama, v spremstvu 
telesnih stražarjev ali pod 
policijsko zaščito. 



Pri večerni sv. maši bomo brali 
šmarnice za otroke z naslovom Pa-
ter, ki je videl Jezusa avtorja mag. 
Aca Jeranta, pri jutranji sv. maši 
pa šmarnice za odrasle z naslov-
om  Ljubim te, Terezija avtorja dr. 
Jožeta Urbanije. Življenjepis p. Pija 
z naslovom Pater, ki je videl Jezusa 
vsebuje ključne dogodke iz dela in 
poslanstva p. Pija. Vsak dan prinaša 
nalogo. Šmarnično branje za odrasle 
z naslovom Ljubim te, Terezija pa bo 
spregovorilo o Tereziji Deteta Jezusa, 
ki sodi danes med najbolj simpatične 
svetnice: mladostna, duhovita, iz-
virna, človek upanja, blizu vsem, ki 
ljubijo in želijo biti ljubljeni. 

Nekaj predlogov, kako dobro živeti sv. 
leto usmiljenja:
Solidarnost
Končno, srce, ki je doživelo božje us-
miljenje, zna biti solidarno z božjim 
čutenjem in delovanjem. Veseli se s 
tistimi, ki se jim kaj dobrega zgodi. 
Spomnimo se, kako v Lk 15 vsi trije, 
pastir, ki je našel izgubljeno ovco, 
žena, ki je našla drahmo, in oče, ki je 
sprejel izgubljenega sibna, vabijo k 
veselju. Kdor se zna tako veseliti, poz-
na božje srce. Potem pa je solidarnost 
tudi z božjo bolečino. Starejši sin iz 
evangeljske prilike ni nikoli prišel k 
očetu in mu rekel: »Oče, kdo ve, kako 
se godi mojemu bratu, ki je šel po sve-
tu? Skrbi me zanj.« Ni bil solidaren z 
očetom. Le tisti, ki je doživel in spre-
jel Gospodovo usmiljenje, v srcu čuti 
Očetovo skrb za brate in sestre. Vse 
bi storil, da bi tudi oni, prav vsi, prišli 
na svatbo usmiljenja.

(Božje okolje, št. 5/2015) 

DUHOVNI VIKEND BIRMANCEV 
V petek, 8. aprila 2016, smo birmanci 
odšli na duhovne vaje v Dom matere 
Margarete v Repnjah. Po nastanitvi v 
sobah smo si ogledali film Oktobrski 
otrok, ki govori o posledicah splava. 
V soboto zjutraj smo se po skupinah 
pogovarjali o sporočilu filma in izdel-
ali plakate. Po kratkem odmoru smo 
napisali pisma našim botrom. Po-
poldne so se nam pridružili sodelavci 
zavoda Pelikan, ki so nam pripravili 
zanimivo predavanje o odvisnosti. 
Imeli smo sv. mašo in sledil je res za-
baven zabavni večer. V nedeljo smo 
se pogovarjali o vtisih z duhovnih vaj 
in imeli sv. mašo v zahvalo za duhov-
ne vaje. Zahvaljujemo se birmanskim 
animatorkam, ki so preživele čas z 
nami, in g. župniku, ki je organiziral 
res lepe in »doživete« duhovne vaje.

Veronika Plut

                 leto usmiljenja 

              župnijsko dogajanje



DUHOVNA OBNOVA
Na nedeljo Dobrega pastirja, 17. 
aprila 2016, smo imeli prvoobhajan-
ci in njihovi starši pripravo na prejem 
zakramenta prvega svetega obhajila. 
Vodila jo je gospa Terezija Vrhunc, 
invalidka z mnogo preizkušnjami in 
z darom globoke vere. 
Pripravo smo začeli z mašo  z 
družinami in jo nadaljevali v dvorani 
v župnišču, kjer nas je gospa Tere-
zija skušala najprej z medsebojno 
predstavitvijo popeljati globlje v 
našo notranjost in nato z vodeno 
meditacijo v osebno srečanje z Je-
zusom, komur je bilo dano. Svojemu 
prvoobhajancu smo starši naredili 
darilo: srce, okrašeno s podobo hos-
tije. Otroci so z gospodom župnikom 
obnovili veroučno znanje, pono-
vili pesmice, ki jih bodo peli na svoj 
praznik, in se v lepem sončnem dne-
vu lovili po dvorišču. Hvala vsem, 
ki ste sodelovali v pripravi duhovno 
bogatega srečanja. 

Natalija Kunc Rešek

SKUPINA ABRAHAM
V okviru skupine Abraham bomo v 
četrtek, 5. maja 2016, imeli v gos-
teh teologa, zdravnika in politika dr. 
Franceta Cukjatija. Tema večera bo 
razmišljanje o tem, kaj Slovenijo naj-
bolj ogroža in kaj je vzrok naših težav. 
Lepo vabljeni na zanimivo srečanje.
MAŠA ZA GASILCE
Z domačimi gasilci in gasilkami se 
bomo letos srečali na 7. velikonočno 
nedeljo, 8. maja, pri sv. maši ob 8.00. 
Spomnili se bomo rajnih gasilk in ga-
silcev in se priporočili sv. Florijanu, naj 
nas obvaruje časnega in večnega ogn-
ja. Po maši bo še prijateljsko srečanje. 
Gasilke in gasilci lepo vabljeni!
PREDSTAVITEV BIRMANCEV
V nedeljo, 8. maja, se nam bodo pri sv. 
maši ob 10.00 predstavili birmanci. 
Vsak birmanec bo predstavil svoje bir-
mansko geslo. Vsi, ki ste pripravljeni 
z molitvijo podpreti birmance, boste 
lahko postali njihovi »duhovni botri«. 
Naloga duhovnega botra bo, da za 
birmanca do birme, 8. oktobra 2016, 
vsak dan zmoli tri očenaše in tri zdra-
vamarije. Kuverte z imeni birmancev 
in navodili bodo pri verskem tisku. 
Postanimo sodelavci Svetega Duha in 
z molitvijo podprimo naše birmance.

              župnijsko dogajanje

           dogodki 



SVETOLETNA ROMANJA
V ljubljansko stolnico, 1. maja
V nedeljo, 1. maja, bomo župnije de-
kanije Ljubljana Moste, romale v lju-
bljansko stolnico. Ob 15.00 se zbe-
remo na škofijskem dvorišču, kjer nas 
bo sprejel stolni župnik msgr. dr. Jože 
Plut. Potem bomo vstopili v stolnico 
skozi »sveta vrata«.  Ob 16.00 bo sv. 
maša. V stolnico se bomo odpravili 
tudi peš. Odhod izpred cerkve v Polju 
bo ob 13.30. 
Na Brezje, 15. maja
V nedeljo, 15. maja, popoldne pa se 
bomo z avtobusom odpravili na Brezje, 
kjer bomo z obiskom svetoletnih vrat 
združili tudi molitev naše dekanije za 
duhovne poklice. Ob 15.00 se bo v cer-
kvi začela molitvena ura, ob 16.00 bo 
še sveta maša. Tudi na Brezje se bomo 
v poletnih mesecih odpravili na peš 
romanje. Odhod avtobusa izpred cerk-
ve bo ob 13.30, cena romanja bo 10 €.
SLOMŠKOVI BRALCI
V letošnjem šolskem letu se za 
Slomškovo bralno priznanje poteguje 
19 mladih knjižnih moljev. Otroci 
bodo na štirih srečanjih povzeli vsaj 
tri knjige (za zlato nalepko pa še eno 
”za povrh”). Srečujemo se v župnijski 
knjižnici, in sicer v treh starostnih 
skupinah: predšolski in 1. triada, 2. 
triada in 3. triada. Na srečanju otroci 
predstavijo prebrano knjigo  - poleg 
obnove se ob knjigi še skupaj pogovar-
jamo o vsebini, junakih ter njihovem 
delu in življenju, starejši pa razmišljajo 
o problematiki, ki nam jo je vsebina 
knjige predstavila in bi jo lahko prene-
sli v svoje življenje. Ob koncu srečanja 
si v knjižnici še sposodimo nove knji-
ge in si s prijatelji izmenjamo nasvete 
in ideje za nadaljnje branje. Seznam 
Slomškovih bralcev bo objavljen na 
župnijski spletni strani, pod zavihkom 
Slomškovo bralno priznanje. Četrto, 
to je zadnje srečanje bomo imeli v 
petek, 6. maja, po dogovorjenem 

razporedu (otroci naj na srečanju 
povzmejo preostale knjige). Priz-
nanja pa bodo bralci dobili v petek, 
27. maja 2016, ko bomo imeli v gos-
teh pesnico Natalijo Krašna.
DUHOVNO-DRUŽABNI DNEVI
Tudi letos se bomo (od 13. do 
15. maja) odpravili na duhovno-
družabne dneve v Bohinjsko Bistrico. 
Vabljeni ste pevci, ministrantje, člani 
otroške dramske skupine ter orato-
rijski animatorji. Namen družabnih 
dnevov je duhovno-družaben. Na 
družabnih dnevih bomo spozna-
vali letošnjega oratorijskega junaka 
Ostržka. Več informacij je na voljo na 
spletni strani župnije.
PREDSTAVITEV KNJIŽICE
Gospo Natalijo Krašna smo spoznali 
na naših romanjih, kjer se nam je 
prek agencije Ariturs pridružila še z 
nekaterimi prijateljicami iz Primor-
ske. Nadvse zanimiva in družabna 
gospa srednjih let piše pesmi 
pretežno za otroke. Gospa Natalija 
je pesnica in vzgojiteljica, doma iz 
Vrhpolja v Vipavski dolini. V petek, 
27. maja, nas bo obiskala in nam po 
večerni sveti maši predstavila svojo 
novo knjigo Pikice - zbirko pesmi o 
najmlajših, kot je v spremni besedi 
zapisala prof. Stanka Močnik, o tistih 
razigranih, duhovitih, prebrisanih in 
prisrčno nagajivih pikicah.
Gospo Natalijo bosta spremljali tudi 
instrumentalistki na kitari in kla-
viaturah, saj so nekatere pesmice 
uglasbene. Vabljeni otroci vseh sta-
rosti, njihovi starši pa tudi romarji, 
ki gospo Natalijo osebno poznate. 
Na srečanju boste zanimivo knjižico, 
kateri je priložena zgoščenka z uglas-
benimi pesmicami, lahko tudi kupili. 
MAŠNI NAMENI
V začetku maja bomo začeli zbirati 
mašne namene  za drugo polovico 
leta.



Marjan Kadunc, Maksimiljan Oblak, Ljudmila Zavrl, 
Jožef Lavrenčič, Ana Slonjšak

Lora Sernec, Filip Ožura, Lana Lalević, Natan Ja-
kob Hajdinjak, Elizabeta Anastazija Paternoster

+Maks Oblak: 2M (družina Bizjak), 1M (Vida Muj-
drica), 1M (n. n.), 1M (Vili Hrastar), 9M (pevci), 2M 
(ml. zakonci) 

Za cerkev: 100 € (n. n.), 50 € (G. P.); za cvetje: 20 € 
(M. H.)
Vsem darovalcem Bog povrni!

5. 5. - za sadove misijona /12. 5. - v tišini/
19. 5. - mlajši zakonci 

     bralci beril 

     adoracija 

     oddane maše 

     krščeni 

     krščansko pokopani 

                 obvestila

     dobra dela

1.  maj -  6. velikonočna nedelja
   800    1b.    Olga Vrbošek
  2b. Ana Parkelj
1000       1b.   Borut Pirman  
            2b. Urška Vintar
1900     1b. Saša Žle
            2b.   Janja Groznik

8.  maj - 7. velikonočna nedelja                          
  800      1b.    Štefan Bahun    
            2b.    Nada Tomažič
1000    1b.    Martin Plut 
  2b. Klavdija Rudolf
1900     1b. Viki Vertačnik
             2b. Marjeta Snoj

15.  maj -  binkošti                                                              
  800      1b.    Marija Grad  
           2b. Andrej Kocjančič
1000     1b. Nataša Kunc
  2b. Tomaž Vidmar

1900     1b. Maks Sotošek
           2 b.   Darja Gale

 22. maj - Sveta Trojica                                                    
  800      1b.    Mojca Tomažič  
           2b. Sandi Parkelj
1000     1b. Bojan Vintar
  2b. Mojca Avbelj
1900     1b. Kati Rupnik
  2b. Tatjana Mihoci

29. maj - 9. nedelja med letom                                                    
  800      1b.     Lidija Kranjc  
           2b. Ana Parkelj
1000     1b. Marjan Kuhelj
  2b. Marjeta Cerkvenik
1900     1b. Marica Rabzelj Mihelič
  2b. Špela Kukovica

MAŠE
	 nedelje	ob	800,	1000	in	1900

	 delavniki	ob	700		in	1900	

	 prazniki	ob	900		in	1900

URADNE URE
	 	ob	ponedeljkih,	torkih			
							in	četrtkih	od	800do	900

	 ob	torkih	in	četrtkih		
od	1700	do	1745

	 ob	sredah,	petkih	in	
						praznikih	ni	uradnih	ur	
KARITAS
Vsako	drugo	in	četrto	sredo	v	
jan.,feb.,	apr.,	jun.,	sep.,	okt.in	dec.													
od	900		do	1100	.
Tel.:	031 726 213
e-pošta:	karitas@zupnija-ljpolje.si
TRR	Karitas:	NLB	02054-0253243567
KNJIŽNICA
	 torek	od	1700	do	1745	
	 četrtek	od	800	do	900

	 2.	in	4.	nedelja	od	900	do	1000

e-pošta:	knjižnica@zupnija-ljpolje.si
KRSTI 
Binkošti	 (15.	 5.),	 priprava	 v	
sredo,	12.	5.,	ob	2000.
Za	podatke	se	oglasite	že	poprej!	
S	 seboj	 prinesite	 družinsko	
knjižico	in	izjavo	botra!
OBHAJILO BOLNIKOV
Na	prve	petke	v	mesecu	in	pred	
prazniki.	 Lahko	 pokličete	 tudi	
druge	 dni;	 za	 PREVIDEVAN-
JE	seveda	kadarkoli.
POROKE
Prijava	vsaj	mesec	dni	pred	poroko.	
Potrebni	dokumenti:	krstni	in	samski	
list,	potrdilo	o	opravljenem	tečaju.
Izdala	Župnija Ljubljana Polje 
Polje	351,	1260	Ljubljana	Polje	
tel.:	01/529 22 33
TRR	župnije:	Raiffeisen	banka	
24200-9004459780	
e-naslov:	www.zupnija-ljpolje.si	
e-pošta:	info@zupnija-ljpolje.si

odgovarja	Janez	Bernot,	župnik
Tisk:	ABO	grafika		



             koledar dogodkov

   MAJ - VELIKI TRAVEN

1 ned 6. velikonočna nedelja; Jožef - praznik dela 
Sveti Duh nas uči evangelij (Jn 14,23-29) 

ZAČETEK ŠMARNIC/SVETO-
LETNO ROMANJE V STOLNICO

2 pon Atanazij Veliki, škof - prošnji dan SREČANJE KARITAS

3 tor Filip in Jakob, apostola - prošnji dan BRALCI BOŽJE BESEDE

4 sre Florijan (Cvetko), mučenec- prošnji dan
5 čet Gospodov  vnebohod; Angel, mučenec ABRAHAM: dr. France Cukjati

6 pet Dominik Savio SLOMŠKOVI BRALCI

7 sob Gizela, opatinja

8 ned 7. velikonočna nedelja; Bonifacij, papež 
Jezusovi učenci naj bodo vsi eno (Jn 17,20-26)

MAŠA ZA GASILCE
DAROVANJE ZA CERKEV

9 pon Pahomij, puščavnik
10 tor Job, svetopisemski mož
11 sre Estela, mučenka 
12 čet Leopold, redovnik ST. ZAKONSKA SKUPINA

13 pet Fatimska Mati Božja ML. ZAKONSKA SKUPINA

14 sob Bonifacij, mučenec

15 ned Binkošti; Zofija (Sonja), mučenka
Sveti Duh vas bo učil vsega (Jn 14,15-16.23b-26)

KRSTI/SVETOLETNO 
ROMANJE NA BREZJE

16 pon Marija Mati Cerkve - binkoštni pon., Janez Nepomuk, muč.
17 tor Jošt, puščavnik
18 sre Janez I., papež TRIDNEVNICA PRED 1. SV. OBH.

19 čet Urban I., papež TRIDNEVNICA PRED 1. SV. OBH.

20 pet Bernardin, duhovnik TRIDNEVNICA PRED 1. SV. OBH.

21 sob Krištof in mehiški mučenci SREČANJE  STAREJŠIH/3. ZAK. SK.

22 ned Nedelja Svete Trojice ; Marjeta, redovnica
Duh oznanja, kar ima Sin od Očeta (Jn 16,12-15)

PRVO SVETO OBHAJILO

23 pon Renata, spokornica
24 tor Marija Pomočnica kristjanov
25 sre Gregor VII., papež SVETOPISEMSKA SKUPINA

26 čet Sveto Rešnje telo in kri TELOVSKA PROCESIJA

27 pet Alojzij Grozde, mučenec GOSTJA: ga. Natalija Krašna

28 sob Anton Julijan, mučenec

29 ned 9. nedelja med letom; Maksim Emonski, škof 
Jezus hvali stotnikovo vero (Lk 7,1-10) 

30 pon Kancijan in drugi oglejski mučenci ŽPS

31 tor Obiskanje Device Marije


