
GODOVI IN MAŠNI NAMENI  

PONEDELJEK 15.6. ⇨ sv. VID in bl. FERDINAND, mučenca. 

TOREK 16.6. ⇨ sv. BENO, škof in MARIJA Scherer, redovnica. 

SREDA 17.6. ⇨ sv. ALBERT, duhovnik, SANCIJA, devica in TEREZIJA, redovnica. 

ČETRTEK 18.6. ⇨ sv. GREGOR, škof, ELIZABETA, redovnica in slovenski mučenci. 

PETEK 19.6. ⇨ SRCE JEZUSOVO, praznik; sv. NAZARIJ, škof in ROMUALD, opat: 

 POLŠNIK ob 19.00 – za Vido in Franca Resnik 

SOBOTA 20.6. ⇨ MARIJINO SRCE, god; sv. ADALBERT, škof. 

NEDELJA 21.6. ⇨ 12. NAVADNA NEDELJA; godujeta sv. ALOJZIJ Gonzaga, 

redovnik in RAJMUND, škof; maša z zakonskimi jubilanti: 

 POLŠNIK ob 11.00 – za Alojza Potisek 

PONEDELJEK 22.6. ⇨ sv. JANEZ Fisher, škof in TOMAŽ More, mučenca. 

TOREK 23.6. ⇨ sv. JOŽEF Cafasso, redovnik in bl. MARIJA, bolniška sestra. 

SREDA 24.6. ⇨ rojstvo JANEZA Krstnika, praznik; kresni dan. 

 MAMOLJ ob 19.00 – za Rajkota Medved 

ČETRTEK 25.6. ⇨ sv. DOROTEJA, mati in VILJEM, opat; dan državnosti: 

PETEK 26.6. ⇨ sv. STOJAN, škof ter JANEZ in PAVEL, mučenca: 

 POLŠNIK ob 19.00 – za Štefanijo (obl.) in Pavleta Golob 

SOBOTA 27.6. ⇨ sv. EMA (HEMA) Krška, kneginja in CIRIL Aleksandrijski, škof. 

NEDELJA 28.6. ⇨ 13. NAVADNA NEDELJA; godujejo sv. IRENEJ, škof in 

mučenec in PAVEL I., papež: 

 MAMOLJ ob 11.00 – za Leopolda in Ljudmilo Odlazek 

PONEDELJEK 29.6. ⇨ sv. PETER in PAVEL, apostola in mučenca. 

 POLŠNIK ob 18.00 – za Miroslavo Bevc 

TOREK 30.6. ⇨ sv. LADISLAV Ogrski, kralj in OTON, škof. 

SREDA 1.7. ⇨ sv. ESTERA, svetop. žena in JULIJ, mučenec. 

ČETRTEK 2.7. ⇨ sv. FRANČIŠEK Regis in BERNARDIN, duhovnika: 

PETEK 3.7. ⇨ sv. TOMAŽ, apostol in JOŽEF Uyen, katehet in mučenca. 

 POLŠNIK ob 19.00 – v zahvalo in priprošnjo Lurški M. B. za zdravje  

SOBOTA 4.7. ⇨ sv. URH (UROŠ), škof in ELIZABETA Portugalska, kraljica. 

NEDELJA 5.7. ⇨ 14. NAVADNA NEDELJA; godujeta sv. CIRIL in METOD, 

slovanska apostola; mašo vodi novomašnik Tilen: 

 POLŠNIK ob 11.00 – za pokojne Bicove 

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 15. junija do 5. julija  

2020 

 »UPORABITI KRISTUSA« 
Neki lastnik tovarne mila je rekel 

duhovniku: »Krščanstvo ni ničesar doseglo. 
Čeprav ga oznanjate že skoraj dva tisoč let, 
svet ni postal nič boljši. Še vedno je na svetu 
zlo in še vedno živijo hudobni ljudje.« 

Duhovnik mu je pokazal otroka, ki se je igral v blatu. Bil je ves umazan. 
»Poglejte! Milo ni doseglo ničesar. Še vedno so na svetu umazanija in umazani 
ljudje.« 

Tovarnar je protestiral: »Milo doseže učinek le, če ga uporabljamo.« 

Duhovnik se je nasmehnil in rekel: »Tudi s krščanstvom je tako.«  

             

Cerkev se pri maši hrani in krepi po dveh poteh, ki se med seboj dopolnju -jeta: 
najprej kot ljudstvo, ki se zbira in ga Sveti Duh posvečuje in nato po daro-vih, ki jih 
kot sadove zemlje in dela naših rok prinašamo k oltarju. Te Sveti Duh posveti v telo 
in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa, da se, potem ko so ti da-rovi spremenjeni, 
združimo z njim. Pri prvem delu maše poslušamo besede pre-rokov in 
evangelistov, ki jih je navdihnil Sveti Duh. Prav po teh besedah nas v svetu, kjer je 
toliko pretvarjanja, laži in zavajanja, isti Duh resnice, ki ga pošilja Jezus, uči vsega 
in spominja vsega, kar nam je povedal Jezus (prim. Jn 14, 17. 26). Kako se prav po 



evharistiji vzpostavlja tista edinost z Bogom in med seboj, ki jo je razbil greh, zelo 
jasno in nazorno pojasnjuje sveti Fulgencij, plodoviti duhovni pisatelj in škof v 
severni Afriki z začetka 6. stoletja (umrl je leta 533).  

Takole je zapisal: »Ni primernejše priložnosti, da molimo za duhovno zgra -dbo 
tega Kristusovega telesa, ki raste v ljubezni, kakor je ta, ko Cerkev, Kristu-sovo 
telo, v zakramentu kruha in keliha daruje Kristusovo telo in kri. Kelih zahvale, ki ga 
blagoslavljamo, ali ni udeležba pri krvi Kristusovi? Kruh, ki ga lomimo, ali ni 
udeležba pri telesa Kristusovem? Ker je en kruh, smo mi, ki nas je mnogo, eno telo, 
vsi smo namreč deležni enega kruha. In zaradi tega pro-simo, naj bi po isti milosti, 
ki stori, da je Cerkev Kristusovo telo, tudi vsi udje ljubezni, ki je trajna vez, vztrajali 
v edinosti tega telesa. Pravilno pa prosimo, naj se to zgodi po daru tistega Duha v 
nas, ki je hkrati Očetov in Sinov. Sveta Trojica je namreč po naravi sveta enota, 
enakost in ljubezen, edini in resnični Bog, ki posvečuje vse, ki jih posinovi in jim 
daje enodušnost. Zato je rečeno: Božja ljubezen je izlita v naša srca po Svetem 
Duhu, ki nam je bil dan.«   

Tako posvečene in zedinjene v Svetem Duhu Jezus tudi nas podobno kot 
apostole pošilja v svet preprečevat vpliv hudobnega duha laži in prevare in 

ozdravljat, kar je v tem svetu bolnega.            Jožef Drolc 

     UTRIP IZ ŽUPNIJE        
Mesec junij je bogat z raznimi cerkvenimi in civilnimi prazniki. V teh treh 

tednih jih bo še nekaj, ki naj bi utrjevali našo pripadnost državi Slovenije in 
zavzetost za življenje po veri. Prav je, da obnovimo zavest o tem, zakaj smo 
skupaj! Kaj nas povezuje in kaj lahko naredimo za skupno dobro? Drug pred 
drugim nismo popolnoma svobodni, pripomoremo pa lahko, da dajemo drug 
drugemu pomoč, spodbudo, podporo, varstvo, hrabrost, …   

V župniji se bo s 1. avgustom zgodila sprememba: dobila bo novega žup-
nijskega soupravitelja, ki bo prihajal iz Litije. Tam bo novi župnik in kaplan. 

   POMEMBNI PRAZNIKI   

Dan državnosti – 25. junij. Praznik je v spomin na dogodek leta 1991, ko 

je Slovenija formalno postala neodvisna država. Na ta dan sta bili spreje-

ti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina o samostojnosti 

in neodvisnosti Slovenije. Primerno je, da se zavemo komu pripadamo in kaj 

storimo za skupno državo. Vsak lahko vsaj nekaj naredi. Predvsem mislim na dobro 

in ne na sovražnost, ki jo udejanjajo nekatere strankarske skupine. Anarhija ne 

utrjuje državljanske zavesti, ampak prinaša razdor in tiranijo. Kot verniki se v 

molitvi spomnimo tudi na državljane in državo za mir in sožitje! 

Sv. PETER in PAVEL – 29. junij. To je spominski dan na dva stebra Cerkve, 

ki ju je Bog izbral, da bi prvo krščansko skupnost utrdila in ji dala primeren polet za 

naprej. Peter je vodil krščansko skupnost, ker mu je tako naročil Jezus. Pavel pa je 

spoznal, da mora ponesti Jezusovo sporočilo med nejude in tako pre-hodil dobršen 

del rimske države. Poleg tega se je ohranilo nekaj njegovi pisem, ki so sedaj v Svetem 

pismu. Tako Peter kot Pavel sta umrla mučeniške smrti v Rimu: Petra so križali (z 

glavo navzdol), Pavla pa so obglavili.  

Na današnji dan slovenski škofje posvečujejo letošnje novomašnike. Letos je v 

naši državi sedem (7) novomašnikov. Iz Ljubljanske škofije so naslednji: ANŽE 

CUNK (r. 1989), žup. Kokrica; MARTIN LEBAN (r. 1995), žup. Jesenice; TILEN 

OBERWALDER ZUPANC (r. 1995), žup. Jarše; JANEZ POTISEK (r. 1995), 

žup. Dol pri Ljubljani in MATEJ RUS (r. 1995), žup. 

Šentvid pri Stični. Molimo zanje, kot tudi za letošnje 

jubilante! Več o njih si boste lahko prebrali v 

novomašni številki časopisa Družina.  

Za našo župnijo je od teh fantov najbolj po-

memben Tilen O. Zupanc, ki jo je spoznaval tudi kot 

diakon in katehet veroučencev. Njegovo novo-mašno 

geslo je »Odrini na globoko«. Novo mašo bo obhajal 

v nedeljo 12. julija v župnijski cerkvi sv. Mohorja in 

Fortunata v Grobljah ob 10. uri. Primer-no je, da se 

kdo od župljanov udeleži tega slove-snega dogodka – 

morda še posebno starši z vero-učencem, ki ga je poučeval. Pri nas bo obhajal 

»novo mašo« v nedeljo 5. julija. Vabljeni ste, da skupaj podoživimo slovesnost! 

 se je z nedeljo 14. junija zaključil. Hvala vsem veroučencem za 
njihov trud in vztrajnost, da tudi njim verski pouk nekaj pomeni! Brez verskega 
pouka človek ni kristjan, ker se nihče še ni rodil veren. Hvala tudi diakonu Tilnu, ki 
je priskočil na pomoč! Želim vam, da bi počitnice dobro izkoristili tudi za verski 
napredek. 

       OBVESTILA         
  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 vsaka hiša 
tudi zgibanko župnije. 

   TEČAJ ZA ZAROČENCE v Ljubljani v Dolničarjeva 1 (blizu stolnice): 15.-19. junij in 13.-17. julij. Od ponedeljka do petka ob 19.30 
do 21.30. Prijava na 031/263-958. Tečaj je obvezen. Mladi, opogumite se! 

  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. 

  Ob smrti RAJKOTA MEDVED (Mamolj 3) so za maše darovali: domači, Boriškovi iz Resnarice in Lokarjevi iz Ponovič. 

  Ob smrti MIROSLAVE BEVC (Vel. Preska 6) so za maše darovali: domači, Uroš Nograšek ter Janja in Mateja Nograšek 
(Velika Preska), družina Korimšek in Sevškovi (Borovak), družini Močilar in Voje (Tepe), Štefetovi iz Gradišč ter Lojze 
Nograšek in Vida Šebenik (Notranje Gorice). 

  ČIŠČENJE CERKVE. Hvala vsem, ki se trudite za notranji izgled svetišča! Krasijo: 
20.6.2020 = MAMOLJ: Mušič in Borišek (7). 
27.6.2020 = MAMOLJ: Karničar-Medved in Rozina. 
4.7.2020 = MAMOLJ: Verbajs, Bevc (30) in Vozelj. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Deklaracija_o_neodvisnosti_Slovenije
https://sl.wikipedia.org/wiki/Temeljna_ustavna_listina_o_samostojnosti_in_neodvisnosti_Slovenije
https://sl.wikipedia.org/wiki/Temeljna_ustavna_listina_o_samostojnosti_in_neodvisnosti_Slovenije

