
Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Poljane nad Škofjo Loko,
Društvo podeželskih žena Blegoš, Krajevna skupnost Poljane,
Osnovna šola Poljane, Občina Gorenja vas 
Socialna akademija Ljubljana, Župnija Poljane nad Škofjo Loko
  

Vljudno vas vabimo na dogodke ob 150
filozofa, teologa in duhovnika 

 

 

 

 

 

V petek, 29. junija 2018:V petek, 29. junija 2018:V petek, 29. junija 2018:V petek, 29. junija 2018:

� Ob 18. uri sveta maša v župnijski cerkvi v Poljanah, ki jo bo vodil 
ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore.

� Ob 19.30 uri blagoslov plošče 
� Ob 20. uri v kulturnem domu v Poljanah osrednja prireditev s 

slavnostnim govornikom dr. M
dokumentarnega 
zbornika.  
 

V torek, 3. julija 2018 na V torek, 3. julija 2018 na V torek, 3. julija 2018 na V torek, 3. julija 2018 na 

� V popoldanskem času na ljubljanskih Žalah poklon de
Ušeničnikovem grobu.

� Ob 20. uri v Štefanovi hiši v Poljanah Kulturni večer posvečen delu 
in življenju Aleša Ušeničnika z razstavo dokumentov in knjig, 
predstavitvijo njegovih 

  

Veselimo se vaše navzočnosti

    

Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Poljane nad Škofjo Loko, 
goš, Krajevna skupnost Poljane, 

e, Občina Gorenja vas - Poljane, 
Socialna akademija Ljubljana, Župnija Poljane nad Škofjo Loko 

 

VABILO 

Vljudno vas vabimo na dogodke ob 150-letnici rojstva poljanskega rojaka, 
filozofa, teologa in duhovnika dr. Aleša Ušeničnika (1868dr. Aleša Ušeničnika (1868dr. Aleša Ušeničnika (1868dr. Aleša Ušeničnika (1868

V petek, 29. junija 2018:V petek, 29. junija 2018:V petek, 29. junija 2018:V petek, 29. junija 2018:    

b 18. uri sveta maša v župnijski cerkvi v Poljanah, ki jo bo vodil 
ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore. 
b 19.30 uri blagoslov plošče v spomin bratov Ušeničnik
b 20. uri v kulturnem domu v Poljanah osrednja prireditev s 

slavnostnim govornikom dr. Matijo Ogrinom in premiero 
dokumentarnega filma o Alešu Ušeničniku ter predstavitvijo 

V torek, 3. julija 2018 na V torek, 3. julija 2018 na V torek, 3. julija 2018 na V torek, 3. julija 2018 na 150. 150. 150. 150. rojstni dan rojstni dan rojstni dan rojstni dan dr. dr. dr. dr. Aleša Ušeničnika:Aleša Ušeničnika:Aleša Ušeničnika:Aleša Ušeničnika:

popoldanskem času na ljubljanskih Žalah poklon de
Ušeničnikovem grobu.  
b 20. uri v Štefanovi hiši v Poljanah Kulturni večer posvečen delu 

in življenju Aleša Ušeničnika z razstavo dokumentov in knjig, 
njegovih pesmi in rodovnika.  

navzočnosti! 

 

       Poljane nad Škofjo Loko

 

letnici rojstva poljanskega rojaka, 
dr. Aleša Ušeničnika (1868dr. Aleša Ušeničnika (1868dr. Aleša Ušeničnika (1868dr. Aleša Ušeničnika (1868––––1952)1952)1952)1952). 

b 18. uri sveta maša v župnijski cerkvi v Poljanah, ki jo bo vodil 

Ušeničnik.  
b 20. uri v kulturnem domu v Poljanah osrednja prireditev s 

atijo Ogrinom in premiero 
ter predstavitvijo 

Aleša Ušeničnika:Aleša Ušeničnika:Aleša Ušeničnika:Aleša Ušeničnika:    

popoldanskem času na ljubljanskih Žalah poklon delegacije na 

b 20. uri v Štefanovi hiši v Poljanah Kulturni večer posvečen delu 
in življenju Aleša Ušeničnika z razstavo dokumentov in knjig, 

nad Škofjo Loko, junij 2018 


