
 vsaj v prvem tednu še ne bo. Kako bo v drugem tednu, bo še spo-
ročeno. Primerno je, da snov v knjigi predeljujejo sami. Morda bo na koncu samo 
še krajše srečanje. Kdor še ni prinesel spričevala nazaj, naj ga čimprej. 

  V župnišču lahko dobite različne knjige, spominke, križe, sveče. Npr. celotno »SVETO PISMO« 
(20 €), novi prevod »SVETO PISMO NOVE ZAVEZE IN PSALMI«, »MODROSTNE 
IN PREROŠKE KNJIGE« in »PETEROKNJIŽJE« (25 €), rdeče »KRATKO SV. 
PISMO S SLIKAMI« (20), »OTROKOVO PRVO SV. PISMO« (10), 
»KATEKIZEM KATOLIŠKE CERKVE« (17), »RAZKOL SLOVENIJE (Jože 
Možina)« (58), »GOREČI ŠKOF« (5), »MAŠA, srečanje z Jezusom« (4,50). Primerno 
je, da ima vsak hiša tudi zgibanko župnije. 

  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 18.5. ⇨ sv. JANEZ I., papež, ERIK, kralj in FELIKS, mučenci. 

TOREK 19.5. ⇨ sv. PETER Celestin, papež, MARIJA, redovnica in IVO, duhovnik. 

SREDA 20.5. ⇨ sv. BERNARDIN Sienski, redovnik in TEODOR, škof. 

ČETRTEK 21.5. ⇨ GOSPODOV VNEBOHOD, praznik: 

 POLŠNIK ob 18.00 – za Antona Korimšek 

PETEK 22.5. ⇨ sv. MARJETA, redovnica in JULIJA (JULKA), mučenka. 

SOBOTA 23.5. ⇨ sv. IVANA, dobrodelnica in kartaginski mučenci. 

NEDELJA 24.5. ⇨ 7. VELIKONOČNA NEDELJA; Marija, Pomočnica 

kristjanov; goduje sv. LUDVIK, škof: 

 POLŠNIK ob 11.00 – za Ivico Golob Kos in Štefko Hrovat 

PONEDELJEK 25.5. ⇨ sv. BEDA Častitljivi, duhovnik in GREGOR, papež. 

TOREK 26.5. ⇨ sv. FILIP Neri, duhovnik in LAMBERT, škof. 

SREDA 27.5. ⇨ bl. ALOJZIJ Grozde, mučenec in sv. AVGUŠTIN, škof. 

ČETRTEK 28.5. ⇨ sv. GERMAN Pariški, IGNACIJ Rostovski in JUST, škofje: 

 POLŠNIK ob 19.00 – za Franca (obl.) in Danilo Povše 

PETEK 29.5. ⇨ sv. MAKSIM Emonski, škof in bl. URŠULA, redovnica. 

SOBOTA 30.5. ⇨ sv. KANCIJAN in IVANA Orleanska, mučenca. 

NEDELJA 31.5. ⇨ BINKOŠTNA NEDELJA; Obiskanje Device Marije; goduje 

sv. VITAL, menih: 

 POLŠNIK ob 11.00 – za Amalijo Kadunc (obl.) in Antona Razpotnik 

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 18. do 31. maja 2020 

 »NAJTI ZAKLAD« 
Po zelo dolgem času sta se srečala stara 

prijatelja. Eden od njiju je med tem postal 
bogat, drugi je bil reven. Skupaj  sta 
obedovala in obujala nekdanje spomine. 
Potem je revni zaspal, bogati pa se je odpravil 
na pot. A preden je odšel, je rev-nemu v 
njegovo torbo dal velik diamant neprecenljive 

vrednosti. Ko se revež zbudi, pa tega zaklada ni našel in je nadaljeval svoje 
običajno življenje. Eno leto zatem sta se prijatelja po spletu naključij spet srečala. 
»Povej mi, zakaj!« je bogati rekel revnemu, ko je videl, da še zmeraj tolče revščino. 
»Nisi našel zaklada, ki sem ti ga dal v torbo?«  

 

 Zahodnjaki se počutimo kot mali bogovi, saj posedujemo tri stvari: udobje 
(ljudje so na tisoče let hrepeneli po tem, da bi jim recimo iz pipe tekla topla voda), 
svobodo (lahko gremo, kamor hočemo) in nadzor nad lastnim življe-njem (ali vsaj 
mislim, da ga imamo). Ko se man vse to začne majati, postanemo panični, šokirani 
in nesposobni karkoli storiti. … 
 Bistvo krize – pa naj gre za svetovno ali za osebno krizo – je v tem, da za-maje 
naše osnovne predpostavke o življenju. A ker te naše predpostavke niso popolne, 
je vsaka kriza tudi priložnost. O njej velja naslednje.  
 Kriza razgali resničnost. … Kriza pokaže, kaj smo.  
 Kriza pokaže nove možnosti. Ameriški vojaki, ki so se vrnili iz brutalnega 
ujetništva v Vietnamu, so ob vrnitvi dejali, da je bilo to zanje pomembna izku-šnja. 
Raziskovalci so dokazali, da imajo ljudje, ki so šli skozi nekaj eksistencialnih  kriz v 



življenju, večjo sposobnost, da se na zdrav način soočijo s krizami v vsak-danjiku 
in so tudi bolj srečni in uspešni. 
 Vsaka kriza se konča. Človeštvo je šlo že skozi mnogo kriz in bo šlo tudi čez  
to. To je resnica. …  
 Kriza nas osredotoči na bistveno. V krizi bomo v sebi našli moči, za katere sicer 
ne vemo, da jih imamo. … 
 Je življenje dobro? Imamo vse v svojih rokah? Je svet dober? Ne, ne in ne, pravi 
Hartl. Bog je dober in hoče dobro za vse, a vse, kar je v svetu, ni dobro. Slaba 
dejanja v svetu niso božja volja. Pandemija ni nekaj, kar bo Bog želel. Zakaj torej 
trpljenje? »Bog tudi v evangelijih, ko ozdravlja, ne odgovori na vprašanje, zakaj je 
nekdo bolan – ali zato, ker so grešili on ali njegovi starši. Ne, on le ozdravlja.«  Ne 
moremo razumeti vsega, kar dela, saj še dejanj svojih zemeljskih staršev 
pravzaprav ne razumemo. Veliko stvari ne 
razumemo.« … 
 V naših mislih se v času krize neprestano odvija 
duhovni boj. V njih se odpiramo duhovnim 
stvarnostim, ki nato lahko ustavijo naše občutke in 
reakcije. Normalno je, da nas je v teh okoliščinah 
strah in Bog ljubi tudi tisti del nas, ki je prestrašen. A 
tisti del v nas, ki veruje, lahko takrat reče na-šemu 
prestrašenemu delu: slišim, kaj govoriš, a ne 
verjamem vsemu, kar praviš. 
 Ko slišimo slabo novico, Hartl predlaga, da smo 
najprej usmiljeni s seboj in si vzamemo čas, da si jo 
temeljito ogledamo. »A ne ostanimo pri jamranju, ampak prevzemimo 
odgovornost. So grozne stvari, na katere ne moremo vplivati, odgovorni pa smo 
za to, kako se nanje odzovemo. Viktor Frankl je ugotovil, da so ljudje, ki so v 
taborišču prenehali bit odgovorni zase in so govorili, da ne morejo ničesar 
spremeniti, umrli v nekaj dneh. Nekateri ujetniki pa, ki so bili dolga leta zvezani v 
temnih celicah, so v mislih igrali navidezni šah ali pa načrtovali, kaj bodo po-čeli, 
ko bodo prišli ven. Pastor Richard Wurmbrand, ki je bil v romunskem zaporu meter 
pod zemljo, je vsak dan sestavil novo pridigo. »V kritičnih časih pomagajo tudi 
vsakdanji obredi, ki dnevu dajejo okvir ter misel na druge, ki jim gre še slabše in ki 
bi jim lahko mi pomagali. Predvsem pa na Boga preložimo tisto, česar sami ne 

moremo nadzorovati.«          Darja Šneberger Brežnik 

     UTRIP IZ ŽUPNIJE        
In kakšen zaklad mi prejemamo in ga potem delimo drug z drugim? Zgodba 

na prvi strani se mora dotakniti tudi nas, saj od drugih nenehno dobivamo razli-
čne diamante, ki niso samo materialne narave, ampak tudi duhovne. Prevečkrat 
pozabljamo, da vsak dobrohoten in lep dar ali spoštljiva beseda, pa tudi že samo 
poslušanje je kot diamant, ki nam prinaša razumevanje, velikokrat pa tudi iz-
boljšanje življenja. Ne samo velike stvari, ampak tudi drobne stvari nam prina-

šajo veselje in izboljšajo sožitje. V življenju smo jih prejeli že veliko, od nas pa je 
bilo odvisno, kako smo se odzvali. Kar danes žanjemo, to smo nekdaj sejali.  

Človeško življenje je izziv. Ker je življenje dar in ker so odnosi darovani, bi 
se morali bolj zavedati kaj in kdo smo. Smo bitje odnosa in odnosov. Če je med 
nami več poslušanja,  potem je lahko več razumevanja. Včasih je bila medseboj-
na pripadnost več vredna kot je danes, ker na pripadnost gledamo v negativnem 
pomenu besede. Mar mož in žena ne pripadata drug drugemu, da drug drugega 
izpolnjujeta in si pomagata, da lažje opravljata svoje naloge? Kako si vi razlaga-
te njuno medsebojno vlogo? In kakšno vlogo ima mladost v življenju posamez-
nika in družbe? Mar vse ne teži k temu, da se izpopolnjujemo ter da sebe in dru-
gega usposabljamo za boljše sožitje?  

Življenje je prepolno izzivov, ki nas želijo usmeriti v medsebojno sodelo-
vanje. Kakor moramo sodelovati ljudje, tako moramo sodelovati tudi z Bogom. 
Kristus nam prinaša mir, toplino in smisel boljšega življenja. Predvsem bomo 
bogati s človeškimi vrlinami, ki dajejo smisel in pomen za osebno in skupno 
doživljanje življenja kot nekaj lepega in dobrega. Tudi Bog bo z nami. 

Zaradi razmer, v katerih se nahajamo in jih bomo še doživeli, smo se z 
materami letošnjih prvoobhajancev dogovorili, da naj bi prvo sv. obhajilo bilo v 
septembru ali po dogovoru. Pred mani je tudi telovska procesija, potem zakonski 
jubilanti, žegnanje na Mamolju. Ali bomo to izpeljali, se bomo morali še 
pogovoriti. V lepem vremenu bi lahko sv. mašo na Mamolju imeli zunaj pred 
cerkvijo, če bo možno. Bil sem že pri cerkvi in vem kakšen prostor je tam. 

   POMEMBNI PRAZNIK IN GOD   

Gospodov vnebohod – 21. maj. Če hočeš priti v nebesa, se ni treba odpraviti na dolgo in 

nevarno pot. Ostani, kjer si, bodi, kar si, stori, kar je treba. Izpolni, kar tisti trenutek terja od tebe 

dolžnost, kar ti nalaga vest, kar pričakujejo od tebe ljudje, kar ti narekujejo okoliščine in kar 

spoznaš Božjo voljo. 

Tako je delal Jezus. Vrata, kjer sta se zanj stikala nebesa in zemlja, so bila prav tam, kjer je tisti 
trenutek izpolnjeval Očetovo voljo. Izpolnjeval jo je zvesto, dobro, od ure do ure, vseh triintrideset 
let. To seveda ni bilo vedno lahko, človeška narava v njem se je upirala in prosila, naj bi šel kelih 
mimo nje. Toda on se ni upiral in tudi izbiral ni. Vse je sprejel nase: odgovornost dela, pestrost 
oznanjevanja, težo trplje-nja, grenkobo smrti in veselje vstajenja. Praznik vnebohoda je bil vrhunec 
in sklep, ki je moral priti na koncu. Bil je vesela vrnitev domov, po dobro opravljeni nalogi. Ob 
prihodu v nebesa je lahko veselo vzkliknil: Oče, dopolnjeno je!     Fr. Cerar 

 Sv. MAKSIM Emonski (+ ok. 390) – 29. maj. Je prvi zanesljivo iz-pričani škof v 

rimskem mestu Emona, danes Ljubljana. Znano je, da se je udeležil sinodi v Ogleju (381) in 
Milanu (390). Zavzeto je branil Kristusovo božanstvo. V njegovi dobi je Emona imela zelo 
razvito bogoljubnost. To so bile družbe asketov in Bogu posvečenih devic. Morda je iz njegovega 
časa tudi krščanska krstilnica z mozaiki, ki so blizu Cankarjevega doma v Ljubljani. 

  Še vedno so v veljavi navodila, ki so jih posredovali slovenski škofje, da bi lažje zaščitili 
prebivalce pred okužbo koronavirusa COVID-19. Med ljudmi je veliko razlag, zakaj je do tega 
prišlo (resnih in manj resnih), manj pa kako premagati nevarnost okužbe. Zdravniki so nam 
dali možnost, da zaščitimo sebe in druge, od naše uvidevnosti pa je odvisno, koliko smo se 
iz tega naučili. Nekaterim družbenim skupinam je pač vseeno, kaj se dogaja z bolniki. 


