
  Kdor želi, da bi se MAŠNO OPRAVILO bralo po njegovem namenu - kar še posebno velja za maše med 
tednom-, naj to stori! Med tednom naj bi bila vsaj ena sv. maša. 

  ČIŠČENJE CERKVE. Trenutno odpade tudi čiščenje svetišč. 
GODOVI IN MAŠNI NAMENI  

PONEDELJEK 27.4. ⇨ sv. CITA, dekla in HOZANA Kotorska, samotarka. 

TOREK 28.4. ⇨ sv. PETER Chanel, mučenec in LUDVIK, duhovnika. 

SREDA 29.4. ⇨ sv. KATARINA Sienska, cerkvena učiteljica in ROBERT, opat. 

ČETRTEK 30.4. ⇨ sv. PIJ V., papež, PAVLINA, redovnica in JOŽEF, duhovnik.  

 POLŠNIK ob 19.00 – v zahvalo  

PETEK 1.5. ⇨ sv. JOŽEF Delavec, praznik; sv. IZTOK, škof; prvi petek. 

SOBOTA 2.5. ⇨ sv. ATANAZIJ Veliki, škof in BORIS, kralj; prva sobota. 

NEDELJA 3.5. ⇨ 4. VELIKONOČNA NEDELJA; godujejo sv. FILIP in JAKOB 

ml., apostola in TEODOZIJ, menih: 

 POLŠNIK ob 10.00 – za Alojza Sladič (Jermanov) 

PONEDELJEK 4.5. ⇨ sv. FLORIJAN (CVETKO) in SILVAN, mučenca. 

TOREK 5.5. ⇨ sv. ANGEL, mučenec in GOTARD, škof. 

SREDA 6.5. ⇨ sv. DOMINIK Savio, dijak in PETRINA, mučenka: 

 POLŠNIK ob 19.00 – v dober namen  

ČETRTEK 7.5. ⇨ sv. GIZELA, opatinja in FLAVIJA, mučenka. 

PETEK 8.5. ⇨ sv. BONIFACIJ IV., papež in VIKTOR (ZMAGO), mučenec. 

SOBOTA 9.5. ⇨ sv. IZAIJA, prerok in JURIJ Popieluszko, duhovnik in mučenec. 

NEDELJA 10.5. ⇨ 5. VELIKONOČNA NEDELJA; godujeta sv. JOB, 

svetopisemski trpin in DAMIJAN, misijonar: 

 POLŠNIK ob 10.00 – za Jožefo, Vincenca, Vinkota in Rajka Medved 

PONEDELJEK 11.5. ⇨ sv. ESTELA (ZVEZDANA), mučenka in IGNACIJ, redovnik. 

TOREK 12.5. ⇨ sv. LEOPOLD Mandić, redovnik in PANKRACIJ, mučenec. 

SREDA 13.5. ⇨ Fatimska Mati Božja; sv. SERVACIJ, mučenec. 

ČETRTEK 14.5. ⇨ sv. BONIFACIJ in JUSTINA, mučenca. 

PETEK 15.5. ⇨ sv. ZOFIJA (SONJA), mučenka in IZIDOR, kmetovalec: 

 POLŠNIK ob 19.00 – za Zofijo Ramoveš 

SOBOTA 16.5. ⇨ sv. JANEZ Nepomuk in ANDREJ Bobola, duhovnika in mučenca. 

NEDELJA 17.5. ⇨ 6. VELIKONOČNA NEDELJA; godujeta sv. JOŠT, 

puščavnik in PASKAL, redovnik: 

 POLŠNIK ob 10.00 – za nadškofa Alojza Urana 

Vsem, ki v teh dnevih godujete, imate rojstni dan, obletnico poroke ali drugo 
slovesnost, Vam iskreno čestitam in želim obilo božjega blagoslova na Vaši 
življenjski poti! 

Izdala Župnija Polšnik,  odgovarja Janez Jasenc,  župnijski  soupravitel j ,  031 /885 -718  
a l i  0 3/568 -81 -65  (župniš č e  v  Jagnj eni c i ) .  

OZNANILO 

župnije 

POLŠNIK 
od 27. aprila do 17. maja 

2020 

 »KORAK ZAUPANJA« 
Mojzesa je Bog poklical, da bi Izraelce 

izpeljal iz sužnosti. Toda njihov beg se je 
končal na bregovih Rdečega morja. Bog jim je 
obljubil, da jih bo izpeljal iz Egipta, toda sedaj 
so stali na bregu morja in za seboj so imeli 

faraonovo vojsko, ki je pritiskala nanje. 

Mojzes je povzdignil roke in glas ter v molitvi prosil Gospoda, da bi ljudstvo 
srečno izpeljal. Roko je stegnil nad morje, a se ni nič zgodilo. Dejansko se ni nič 
zgodilo vse dotlej, dokler ni prvi človek stopil v vodo in s tem preprostim dejanjem 
pokazal, da veruje v Božjo obljubo rešitve. Ko je v zaupanju v Boga naredil prvi 
korak, se je morje razdelilo in Izraelcem se je odprla varna pot v svobodo.  

 

Trpljenje, bolečina, grob, rešitev. Te in druge besede iz bogoslužij velikega 
tedna nam letos zvenijo močneje kot sicer. V še nedavni preteklosti smo bili 
pogosto zazibani v udobje in samozadostnost, zdaj pa nas je preizkušnja zbudila 
iz utečenih tirnic. 

Italijanski teolog Maurizio Chiodi, ki je zbolel za koronavirusom, je pričako-
vanje rešitve letos doživel zelo fizično. »Ozdravitve si želiš iz vsega srca in lahko k 
temu prispevaš, a na koncu nikakor ni odvisno od tebe. Lahko čakaš, upaš, vendar 



ne veš, ali bo konec dober,« pravi. Veš, da si v rokah Drugega, v kate-rega si položil 
svoje upanje. Pride pa čas velike noči, ki je »krik, ki pretrga tiši-no, je rezilo 
svetlobe, ki prereže noč, je prebuditev, močnejša od zvoka, je roj-stvo, ki presega 
smrt. Vstajenje je pesem veselja po mrtvaškem žalovanju, je ži-vljenje, ki 
eksplodira, je telo, ki se ponovno rojeva, ki spremenjeno, a ohranja stara 
znamenja, tudi trpljenja in smrti.« Pri covidu 19 se telo počasi prebuja v  novo 
življenje. »Telo sicer ozdravlja, a tvoje ozdravljenje je dar. Drugi so se borili zate.  
Zato je ozdravljenje dar milosti. Nič več ne bo, kot je bilo prej.« 

Z izkušnjo bolnikov za koronavirusom letos nazorneje razumemo, kaj pomeni 
biti odrešen, ozdravljen, in to brez lastnih zaslug. To nas spominja na pobudo 
Jezusa, ki je zlomil vrata pekla, ki krepko drži za roko Adama in Evo ter ju vleče iz 
temine. Dviguje nas iz naših grobov in bolezni, iz tistih krajev, v katere se 
podajamo, a kjer ni  življenja. 

To roko, ki nam je ponujena brez naših zaslug, 
je treba znati sprejeti, velika noč v času, ko so se 
zatresle naše gotovosti in je pod vprašaj naše 
udobje, sama po sebi še ni zagotovilo, da bomo 
vstali iz mraka. Vztrajamo namreč lahko v temi 
pritoževanja  in nejevolje. Čeprav se je ži-vljenjski 
ritem nekoliko umiril, se še vedno lahko hranimo 
zgolj z vsebinami, ki vnašajo nemir in upanje, dušo 
pa puščajo prazno.  

Ponujeni dar odrešenja zares sprejmemo takrat, ko sicer ostanemo v fizični 
samoizolaciji, duševno in duhovno pa se odpiramo navzven. Tako kot Kristus, ki je 
– in to v največji preizkušnji – razprl svoje roke, se prepustil Očetu in postal dar za 
ljudi. Iz svojih grobov lahko vstanemo z zastonjsko ljubečo pozor-nostjo, z 
molitvijo za druge, ki presega občinske in državne meje, pa tudi z besedo, ki 
odgovarja na zdaj bolj živa duhovna iskanja naših sopotnikov. Lju-bezen najde pot, 

smrt pa vztraja v grobu.            Marjan Pogačnik 

Morda bo kdo mislil, da se v tem času epidemije ni nič zgodilo. Sicer res ne 
zares velikega in odmevnega. Se pa je zgodilo veliko manjših dogodkov, ki so 
posameznikom ali določeni skupnosti dali vedeti, da niso sami. Lahko se spom-
nimo na nekatere glasbenike, ki so s svojim igranjem in petjem dajali pogum 
svojim sosedom, ali pa podporo in zahvalo zdravstvenim delavcem. Hvala jim! 
Spomnimo se na nekatere prostovoljce, ki so kljub možni okužbi pomagali 
drugim. Spomnite se, kolikokrat ste telefonirali tistim, ki ste jih želeli slišati. In 
še drugi dogodki so bili, ki jih najverjetneje v »normalnem času« ne bi doživeli. 
Tudi tako se gradi zgodovina. Dogodki niso samo upori, umori, laž, sebičnost, 
izkrivljene novice …, ampak tudi dogodki, ki pomirjajo, hrabrijo, ohranjajo, 
varujejo, cenijo dobroto in priznavajo iskreno ljubezen. Pa tudi spreobrnjenje k 
dobremu. Tega pa borbenim anarhistom manjka.  

Tudi v tem kriznem času je potrebno sodelovanje. Nekateri se sprašujete: Kako 
naj sodelujemo, ko so nas vodstvene službe in sodelavci zaprli v osamitev? 
Nekateri se pritožujejo, da so jim odvzete osebne svoboščine in želijo tožiti vlado 

ter kritizirajo odgovorne zdravnike. Gredo celo tako daleč, da jemljejo do-
stojanstvo zaščite nekaterim posameznikov, obolelim ljudem pa celo zdravje. 

Predvsem pa je to stanje vprašanje za vsakogar: Kako živim svoje versko 
življenje? Ali verujem samo iz ali zaradi oznanila duhovnikov in škofov ali pa 
lahko tudi sam kaj prispevam, da moja vera raste? Odgovoriti mora vsak sam; 
njegova razmišljanja in delovanje pa doživljamo vsi drugi.  

In če razširim vprašanje na bivanje v državi: kako pojmujem svobodo? Mi je 
drugi človek ovira ali pomoč, spodbuda? Kako gledam na ovire, ki so jih pri-
pravili državni organi, da bi zaščitili zdravje državljanov: ali so pomoč, da se 
zaščiti zdravje vseh državljanov in celo bolnikov ali pa je bolj pomembna moja 
»svoboda«, pa čeprav s tem uničujem zdravje ali celo življenje drugim.  

   POMEMBNI PRAZNOVANJI   

Sv. JOŽEF Delavec – 1. maj. Za razliko od marksističnega pojmovanja, ki v ospredje 

postavi delo, zanemari pa človeka, ki dela, pa kristjani slavimo delavca, človeka. »Saj končno 
ni pravega bogastva razen bogastva človeka samega,« je dejal papež sv. Pavel VI., ki je v začetku 
junija 1969 obiskal sedež Mednarodne organizacije dela v Ženevi. »Delo v službi človeka, 
vsakega človeka in celotnega človeštva!« Praznik je uzakonil papež Pij XII. leta 1955. Kdor 
upošteva človeka, upošteva tudi njegovo delo. Ni pa delavec samo tisti, ki dela v tovarni ali 
podjetju, ampak je delavec vsak človek, ki se z nečim ukvarja in s tem prispeva k skupnemu 
napredku. Tudi kmet, raziskovalec, umetnik, podjetnik, učitelj, duhovnik … so delavci. In tudi 
otrok je že delavec, saj se skozi igro uči delati. 

 Sv. JOŠT († ok. 669), puščavnik – 17. april. Rodil se je ok. leta 610 v francoski 

Bretaniji v kraljevski družini, kjer je bil primerno izšolan in vzgojen. Odklonil je vladarsko 
življenje in se leta 637 napotil kot romar v Rim. Vendar ni prišel do tja, ker so ga primorali, da 
je postal duhovnik in kaplan v Pothieru. Po 7. letih je dobil dovoljenje, da je lahko šel živet v 
samoto, Tokrat je poro-mal v Rim, vendar se je kmalu vrnil v Francijo, kjer je umrl ok. leta 669. 
Poko-pali so ga v njegovi samotarski cerkvici. Leta 903 so njegove posmrtne ostanke prenesli v 
Anglijo, od koder se je širilo njegovo češčenje. 

 Če bomo sodelovali z nasveti zdravnikov, se bo stanje počasi normaliziralo. Naj-verjetneje bo 
že v maju lahko več druženja. Za sv. obhajilo se bomo še pogovorili. Prav tako bo morda že v juniju 
ali kasneje lahko krst ali poroka. Primerno pa je, da se na zakrament primerno pripravimo.  
 Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, 

predvidoma ob 11.30).  

 Prenos sv. maše na TV SLO 1 ali TV SLO 2 – nedelja ob 10. uri. 

 Prenos sv. maše na TV Exodus: nedeljo dopoldne, med tednom ob 12. uri, in 
ponovitev zvečer ob 18. uri.  

 Prenos sv. maše na Radio Ognjišče: od ponedeljka do sobote ob 19. uri in nedelja 
ob 10. uri. 
  Možen je neposredni video prenos svetih maš na internetnem Portalu Pridi in 
poglej (s klikom na pasico Sveta maša na naslovni strani) in sicer vsak delavnik ob 
7.00 in 18.30 ter ob nedeljah ob 8.00 in ob 10.00. Vabljeni! 
  Sv. maše neposredno snemajo še nekateri drugi duhovniki, npr. Martin Golob  
(vsak dan ob 19. uri na njegovi spletni strani), Sandi Koren (https: 
//www.youtube.com/channel/UC3rrQcJZnARkMA2rBL6QvZw) … 

https://www.youtube.com/channel/UC3rrQcJZnARkMA2rBL6QvZw
https://www.youtube.com/channel/UC3rrQcJZnARkMA2rBL6QvZw

