
  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. 

GODOVI IN MAŠNI NAMENI  

PONEDELJEK 6.7. ⇨ sv. MARIJA Goretti, mučenka in  bl. ANGELA, redovnica. 

TOREK 7.7. ⇨ sv. VILIBALD, škof in božji služ. ANTON Vovk, ljubljanski škof. 

SREDA 8.7. ⇨ sv. GREGOR Grassi in KILIJAN, škofa in mučenca. 

ČETRTEK 9.7. ⇨ sv. HADRIJAN III., papež in AVGUŠTIN Rong, mučenec: 

 POLŠNIK ob 19.00 – za Janeza in Dorotejo Zagorc, obl. 

PETEK 10.7. ⇨ sv. VERONIKA Giuliani in AMALIJA, (LJUBICA), redovnici. 

SOBOTA 11.7. ⇨ sv. BENEDIKT, opat in OLGA Kijevska, kneginja. 

NEDELJA 12.7. ⇨ 15. NEDELJA MED LETOM; godujejo sv. MOHOR in 

FORTUNAT, mučenca in LEON, opat: 

 POLŠNIK ob 11.00 – za Antona Korimšek 

PONEDELJEK 13.7. ⇨ sv. HENRIK (HINKO), cesar ter JOEL in EZRA, preroka. 

TOREK 14.7. ⇨ sv. KAMIL de Lellis, duhovnik in FRANČIŠEK Solan, misijonar. 

SREDA 15.7. ⇨ sv. BONAVENTURA, škof in VLADIMIR, knez. 

ČETRTEK 16.7. ⇨ Karmelska mati Božja (KARMEN); sv. ELVIRA, opatinja: 

 POLŠNIK ob 19.00 – za Angelo Vodenik 

PETEK 17.7. ⇨ sv. ALEŠ, Spokornik in VESTIJA (VESNA), mučenka: 

SOBOTA 18.7. ⇨ sv. FRIDERIK (MIROSLAV), škof in bl. TOMAŽ, mučenec. 

NEDELJA 19.7. ⇨ 16. NEDELJA MED LETOM; godujejo sv. JUSTA in 

RUFINA, mučenki in ARSEN, puščavnik: 

 MAMOLJ ob 11.00 – v dober namen  

PONEDELJEK 20.7. ⇨ sv. MARJETA Antiohijska in ZLATKO, mučenca. 

TOREK 21.7. ⇨ sv. LOVRENC, duhovnik in DANIJEL (DANILO), prerok. 

SREDA 22.7. ⇨ sv. MARIJA  Magdalena (MAJDA), spokornica. 

ČETRTEK 23.7. ⇨ sv. BRIGITA Švedska, redovnica in JANEZ Kasijan, menih: 

PETEK 24.7. ⇨ sv. KRIŠTOF, BORIS in KRISTINA, mučenci. 

 POLŠNIK ob 19.00 – Franca Potisek, obl. 

SOBOTA 25.7. ⇨ sv. JAKOB starejši, apostol in TEJA, mučenca. 

NEDELJA 26.7. ⇨ 17. NEDELJA MED TEDNOM; godujejo JOAHIM in ANA 

in SIMEON, puščavnik; blagoslov prevoznih sredstev: 

 POLŠNIK ob 11.00 – za pokojne Markotove 

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 6. do  26. julija  2020 

 »OGRETI BLIŽNJEGA« 
Neki deček je našel sladkovodno želvo. 

Ogledoval jo je, toda ko se je začel dotikati, je 
želva glavo in noge skrila v oklep. Deček je bil 
razočaran, zato je odlomil vejo, da bi z njo 
želvo izbezal iz oklepa.  

Dečkov stric je videl, kaj počne in mu je 
rekel: »Ne, ne tako! Tako boš želvo prej ranil 

ali celo ubil, kot pa jo izbezal iz oklepa.« 

Stric je pobral želvo in jo odnesel v hišo ter jo položil v bližino štedilnika. Živali 
je počasi postalo toplo in izpod oklepa je pomolila glavo, nato pa je raztegnila 
noge in se začela plaziti. »Take so želve,« je dejal stric. »Ljudje smo jim podobni. 
K ničemur jih ne moreš prisiliti. Če pa jih ogreješ s pristno in nenarejeno 
prijaznostjo, bodo lažje storili, kar od njih želiš, da bi naredili.«  

  

Imeti duhovnika je bilo skozi stoletja bolj ali manj samoumevno. Cerkev je za 
mnoge posta(ja)la servis – kraj, kjer otroci prejemajo zakramente, da bi se lahko 
potem enkrat cerkveno poročili. Tudi če smo bili od naših duhovnikov oddaljeni in 
smo jih videvali le pri nedeljskih ali prazničnih mašah, nas to ni motilo: oni imajo 
svoje življenje, mi pa svojega. To, da je bila maša skoraj v vsaki večji vasi, smo 
sprejemali kot nekaj, kar nam pač pripada. Čeprav je bilo po drugih za-hodnih 



državah stanje že veliko bolj zaskrbljujoče, pri nas tega pomanjkanja še ni bilo tako 
močno občutiti. 

Potem pa je prišla korona. … Prvič v zgodovini se je zgodilo, da nihče ni več 
mogel k maši, prejeti zakramenta sprave in drugih zakramentov. Če smo prej v 
naših duhovnikih videli tudi gospodarstvenike, gradbenike, organizatorje dogod-
kov, smo jih zdaj začutili v njihovem bistvu – kot tiste, ki prinašajo med nas Boga. 
Papež je pri sredini katehezi dejal, da je duhovnik predvsem posrednik med svojim 
ljudstvom, kateremu v celoti pripada in Bogom. Ne sodi ali gradi kariere, ampak za 
svoje ljudi naredi vse, da bi jih zbližal z Bogom. … 

Obenem pa smo se zavedli tudi, da so duhovniki poleg tega, da so posve-čeni 
in vzeti iz ljudstva, tudi povsem človeški, naši 
bratje. … Začutili smo, da so nam duhovniki na 
poseben način zaupani v varstvo in podarjeni, 
da jim stojimo ob strani. Niso supermani, ki vse 
zmorejo sami, ampak so otroci sedanjega časa, 
sad današnje družbe z vsemi prednostmi in 
slabostmi, ki jih le ta prinaša. Zato imamo laiki 
še kako veliko odgovornost, da jim 
omogočamo rast in zorenje tudi po naših 
družinah, v naših žu-pnijskih skupinah in 
skupnostih. Kot sta Marija in Jožef pomagala Jezusu, da je dozoreval v modrosti, 
imamo tudi laiki poslanstvo, da duhovnikom omogo-čimo živeti med nami, jim 
pomagamo napredovati na njihovi poti svetosti in iskanja Božjega v svetu, ki Boga 
zavrača. Samo skupaj z njimi smo lahko Cerkev tretjega tisočletja in prinašalci 
Boga v ta zmedeni svet. … 

In molimo za naše duhovnike: molimo za njihovo stanovitnost in zvestobo 
Bogu, za moči in zdravje, za njihovo popolno predanost Božji volji, da se bodo vsak 
trenutek znali odločati Zanj. Samo to je tisto, kar potrebujemo, da se bo kompas 

naše družbe znova usmeril na bistveno.         Boštjan Debevec 

     UTRIP IZ ŽUPNIJE        
Poletni časi so sicer za mnoge tudi počitniški, dopustniški. Pa vendar se 

moramo tudi v tem času truditi, da svoje življenje zapolnjujemo z dobrimi 
besedami in dejanji. Dogodke, ki nas spremljajo, lahko tudi sami oblikujemo in 
jim dajemo potrebno vsebino. Ta vsebina naj ne bi bila samo zasebna, ampak tudi 
občestvena. Nenehno »ustvarjamo« skupnost in ji dajemo svoj ton, potek. Gospod 
nam je zaupal veliko možnosti, da zapolnjujemo svoje življenje. In če doživljamo 
razne preizkušnje, je prav in potrebno, da se iz njih kaj naučimo; predvsem pa, da 
izidemo iz težav. Seveda pa se učimo tudi iz dobri dejanj. Oziroma, vse nam je v 
učenje za sedanjost in prihodnost.  

Tudi slavje 5. julija letos, ki ga nam pripravlja novomašnik Tilen, je lahko 
vsem spodbuda, da se zavedamo svoje vloge v družbi, kateri pripadamo. On kot 
duhovnik se bo v določeni župniji trudil, da bi izpolnjeval voljo Boga, ki ga je 
poklical. Da bi med ljudi prinašal več upanja, več toplega, sočutnega, odpušča-

jočega, bolj trdnega in resnicoljubnega. Da bi ljudi povezoval med seboj in z 
Bogom. Da ne bi pozabili, da so ljudje (omahljivi, nepopolni, lahko pa dobri) in 
ne roboti (brez napak in popolni) ali zavrženi od raznih skupin.  

Duhovnost na način Jezusa Kristusa premaguje sebičnost in samozadostnost, 
da se človek lažje odloča v služenje božjemu stvarstvu in človeku v njem. Da ne 
vidi samo probleme, zlo, hudobijo, ampak tudi dobro, lepo, prijazno in zato spo-
štovanja vredno. Že apostol Pavel je povedal, da je milost Boga močnejša od 
človekove grešnosti in nagnjenosti k slabemu. Ljubezen je namreč močnejša od 
slabega, ker ljubezen podarja življenje, zlo in sovraštvo pa prevaro in smrt.  

S 1. avgustom 2020 bo župnija Polšnik dobila novega župnijskega sou-
pravitelja, ki bo prihajal iz Litije.  

   POMEMBNA GODOVA   

Sv. BENEDIKT (480-547), začetnik zahodnega meništva – 11. julij. Rodil se je v 

mestecu Nursiji (danes Norcija). Šolal se je v Rimu. Okrog 530 je na gori Montecassino ustanovil 

samostan, ki še vedno deluje. S tem se je ustanovila benediktinska redovna skupnost. Ta samostan 

je do smrti vodil Benedikt, voditelj pa se je imenoval opat oz. duhovni oče.  

Sv. JAKOB starejši (um. 44 po Kr.), apostol in mučenec – 25. julij. V zboru 

apostolov je zavzemal pomembno mesto. V evangelijih je večkrat omenjen. Bil je ribič ob 

Galilejskem jezeru, ko ga je Jezus povabil, da bi z njim preživel nekaj let. Po Jezusovem vnebohodu 

je deloval na področju Palestine. Kralj Herod ga je ob Veliki noči leta 44 dal umoriti. Kasneje – 

najverjetneje v 7. stoletju – so njegove kosti prenesli v Španijo v Compostelo, kamor romajo mnogi 

romarji.   

      POVABL JENI  STE         

Nova maša Tilna Oberwalder Zupanca: nedelja 12. julija v župniji Jarše ob 10. uri 

v cerkvi na Grobljah. Povabljeni ste, da obiščete to slovesnost! 

Ponovitev nove maše Tilna Oberwalder Zupanca v Zagorju: nedelja 19. julija 

ob 9. uri v župnijski cerkvi. 

Blagoslov prevoznih sredstev: nedelja 26. julija po maši. Lahko boste darovali za 

slovenske misijonarje, ki delujejo po svetu. 

       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): 13.-17. julij in 14.-18. september. Od ponedeljka 
do petka ob 19.30 do 21.30. Prijava na 031/263-958. Tečaj je obvezen. Mladi, opogumite se! 

  Ob smrti JOŽEFE RENKO (Tepe 70) so za maše darovali: domači in Marija Baloh (Ljubljana). 
  ČIŠČENJE CERKVE. Hvala vsem, ki se trudite za notranji izgled svetišča! Krasijo: 

11.7.2020 = MAMOLJ: Petrič, Potisek in Primc. 
18.7.2020 = MAMOLJ: Medved (4), Medved (3) in Primc (Dolgo Brdo). 
25.7.2020 = TEPE: Mandelj, Voje (5) in Kadunc (5c). 


