
  Kdor želi, da bi se MAŠNO OPRAVILO bralo po njegovem namenu - kar še posebno velja za maše med 
tednom-, naj to stori! 

  TEČAJ ZA ZAROČENCE v Ljubljani v Dolničarjeva 1 (blizu stolnice): 14.-18. september. Od ponedeljka do 
petka ob 19.30 do 21.30. Prijava na 031/263-958. Tečaj je obvezen. Mladi, opogumite se! 

   ČIŠČENJE CERKVE. Hvala vsem, ki se trudite za notranji izgled svetišča! Krasijo: 
1.8.2020 = TEPE: Kos (1), Trelec, Bevc (Mamolj 31). 

8.8.2020 = TEPE: Kadunc (8), Lamovšek in Kokalj. 

GODOVI IN MAŠNI NAMENI  

PONEDELJEK 27.7. ⇨ sv. GORAZD in KLIMENT, duhovnika. 

TOREK 28.7. ⇨ sv. VIKTOR (ZMAGO), papež in SAMSON (SAMO), škof. 

SREDA 29.7. ⇨ sv. MARTA, Lazarjeva sestra in BLAŽENKA, mučenka. 

ČETRTEK 30.7. ⇨ sv. PETER Krizolog, škof in JUSTIN, misijonar: 

 POLŠNIK ob 19.00 – za Alojza (obl.) in ostale Cimerman 

PETEK 31.7. ⇨ sv. IGNACIJ Lojolski, duhovnik in HELENA, mučenka. 

SOBOTA 1.8. ⇨ sv. ALFONZ Ligvorij, škof in ALEŠ, mučenec. 

NEDELJA 2.8. ⇨ 18. NEDELJA MED LETOM; godujeta sv. EVZEBIJ, 

škof in PETER Julijan, duhovnik: 

 POLŠNIK ob 11.00 – za Ignaca in Marijo Poznajelšek, obl. 

PONEDELJEK 3.8. ⇨ sv. LIDIJA svetop. žena in KONRAD, redovnik. 

TOREK 4.8. ⇨ sv. JANEZ Vianney in bl. FRIDERIK, duhovnika. 

SREDA 5.8. ⇨ MARIJA Snežna (NIVES); sv. OŽBOLT, kralj. 

ČETRTEK 6.8. ⇨ JEZUSOVA spremenitev na gori, praznik: 

 POLŠNIK ob 19.00 – za Miroslavo Bevc 

PETEK 7.8. ⇨ sv. DARKO, škof in KAJETAN, duhovnik; prvi petek. 

SOBOTA 8.8. ⇨ sv. DOMINIK, duhovnik; prva sobota. 

NEDELJA 9.8. ⇨ 19. NEDELJA MED LETOM; godujeta sv. TEREZIJA 

(Edith Stein), redovnica in ROMAN, oba mučenca: 

 POLŠNIK ob 9.00 – za družino Rozina 

            v zahvalo 

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. julija  

do 9. avgusta 2020 

 »SEMENA ZA ŽIVLJENJE« 
Nekoč je popotnik prišel do skednja, kjer je 

hudobec hranil semena, ki jih je nameraval 
vsejati v srca ljudi. Zagledal je vreče z napisi: 
sovraštvo, strah, pohotnost, obup, 
trdosrčnost, zavist, pohlepnost, pijanče-

vanje. 

Iz teme je stopil hudobec in se prikazal popotniku ter se začel pogovarjati z 
njim. Sproščeno mu je pripovedoval, s kakšno lahkoto vsa ta semena vzklijejo v 
srcih ljudi povsod po svetu. 

»Povej mi,« je vprašal popotnik, »ali v kakšnem srcu ne uspevajo?« 

Zaskrbljeno je hudobec nerad priznal: »Vsa ta semena ne bodo pognala v srcu, 
ki je ljubeznivo, prijazno, velikodušno, hvaležno in polno veselja.«  

  

Ljudje smo slabotna, grešna bitja, sami se ne moremo odreševati. Toda Bog nas 
pozna in nam na pomoč pošilja svojega Duha. Božji »Duh preiskuje naša srca« in 
zato, ker so slabotna, »prihaja na pomoč naši slabotnosti«, nam zago-tavlja sv. 
Pavel.   

Kot kristjani moramo biti gospodarji samih sebe in svojih skritih nagnjenj. Naših 
dejanj ne smejo voditi nižji nagoni, ampak jih morata voditi razum in srce. Psihologi 
opozarjajo, da se človek prav za krmilom avtomobila pokaže takšen, kakršen v 
resnici je. Marsikdo je v vsakdanjem življenju videti urejen, umirjen, dostojen, ko 
pa sede za volan, se spremeni v brezbrižneža in brezdu-šneža, ki krši in tepta 



osnovne pravice drugih udeležencev v prometu ter ne-usmiljeno ogroža zdravje in 
življenje ljudi na cesti. In kristjani pri tem nismo nobena izjema! Sv. Krištof pa nas 
opozarja: Bodite tudi vi Kristofori – Kristo-nosci, imejte Boga in Božjo ljubezen v 
srcu; kar koli delate – tudi če vozite – delajte tako, 
da bo drugim v korist in vam samim v zveličanje! Nič 
ne pomaga obesek s Krištofovo podobo, ki ga imajo 
številni kristjani v avtomobilu, če ne premorejo 
Krištofove dobrote in ne ravnajo v skladu z Božjimi 
zapovedmi, kjer so tri usmerjene v odnos z Bogom, 
kar sedem pa jih ureja odnos do bližnjega. 

»Tistim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k do-
bremu«, je zapisal apostol Pavel. Če smo povezani 
z Božjim Srcem, bo tudi naše srce znalo in zmoglo 
ljubiti. Konkretno ljubezen pa lahko pokažemo tudi 
tako, da v hvaležnosti za vsak srečno pre-vožen 
kilometer darujemo cent za to, da bo Misi-jonsko 
središče lahko kupilo prepotrebna pre-vozna 
sredstva za naše misijonarje po svetu. Morda se komu zdi, da so naši darovi zgolj 
kamenček v oceanu človeških potreb. Res je, toda tudi mnogo takšnih majhnih 
kamenčkov lahko ustvari čudovit mozaik dobrote in naredi veliko dobrega. Z 
vašimi darovi lahko misijonarji številnim zagotovijo osnovno pre-hrano, omogočijo 
zdravila in nujno zdravniško pomoč, dajo otrokom osnovo izobraževanje in še in 
še. S svojim skromnim darom postanemo tudi mi misijo-narji, postanemo 
Kristonosci, postanemo posredniki Kristusove ljubezni. To je tisti skriti zaklad in 
tisti dragocen biser, o katerem govori Jezus v evangeliju. 

 Dragi bratje in sestre! Ne zapirajmo svojih src pred potrebami bližnjih, ampak si 
z dobrimi deli nabirajmo zaklade v nebesih. Prosimo pa tudi sami zase, da bi bili kot 

vozniki odgovorni in strpni do drugih.           Jože Kužnik 

     UTRIP IZ ŽUPNIJE        
Zadnji dnevi julija in začetki avgusta so tudi pomembni dnevi. Poleg tega, da 

boste doživljali veliko osebnih, družinskih in drugih dogodkov, pa bo v župnij-
skem pomenu predvsem sprejem novega župnijskega soupravitelja. Odslej vas bo 
versko spodbujal in hranil Marko Mrlak, ki bo župnik v župniji Litija. Ob sebi bo 
imel še kaplana Tilna Oberwalder Zupanca. Skupaj se bosta dogovarjala, kdo bo 
prihajal na Polšnik. Župljani Polšnika, sprejmite ju in pomagajte, da boste versko 
življenje lažje in z veseljem živeli še naprej in svojim otrokom pri-našali vse tisto, 
kar nam vera v Boga daje in priporoča! 

Marko Mrlak, je bil rojen leta 1966 v Ljubljani, živel pa v župniji Žiri. Prvi 
poklic mu je bil lesarski tehnik, bil pa je tudi samostojni podjetnik z montažo 
stavbnega pohištva. Kasneje se je odločil za duhovniški poklic. Posvečen je bil 
leta 2018 in je do sedaj bil kaplan v Šenčurju na Gorenjskem. S 1. avgustom je 
župnik župnije Litije in župnijski soupravitelj župnije Polšnik in Save.  

Kaplana Tilna pa že nekaj poznate, ker je imel zadnje leto pri nas verouk. 

Obema želim obilo blagoslova od Boga ter sodelovanja in razumevanja od 
župljanov Polšnika!  

V zadnjem mesecu sta bila v naši fari vsaj dva pomembnejša dogodka. Prvo  

je bilo srečanje letošnjih zakonskih jubilantov 
21. junija. Hvala vsem petim parom, ki so – 
kakor je bilo videti – z veseljem in upanjem v 
prihodnost prišli in potrdili pripadnost drug 
drugemu še na naslednja leta. Še posebno 
starejši pari (v prvi vrsti) so zgled vsem ostalim 
poročenim in neporočenim parom. Hvala njim 
in drugim, ki jih podpirate! 

Drugo je bilo mašno slavje z no-
vomašnikom 5. julija. Hvala vsem pri-
pravljalcem in potem sodelujočim pri maši! 
Hvala organistu Kosu, ki je 
pripravil sodelavce in pevce na 
koru! Hvala tudi pesnici Vidi 
Sladič za pesniško darilo in Bredi 
Kos za Srce! Na koncu, hvala tudi 
Tilnu, da si je izbral duhovniški 
poklic in da je v naši fari imel pred-
novomašno slovesnost!  

Letos  žegnanja na Žambohu ne 
bo, ker bo v nedeljo 9. avgusta 

uradna umestitev g. Marka v 
župnijo Polšnik. Zato bo sv. maša 
skupaj z arhidiakonom in škofom g. 
Francem Šuštarjem ob 9. uri 
(umestitev na Savi pa bo ob 10.30 uri). Prosim za čim večjo udeležbo, še posebno ključarjev 
in drugih sodelavcev.  

Z 31. julijem 2020 preneha moje – Janez Jasenc – soupravljanje, prevzamem pa 
župnijo Šentjurij-Podkum (do l. 1806 je bila v mejah svibenske fare). Zahvaljujem se 
ključarjem, organistu, članov ŽPS, pevcem, bralcem, ministrantom, mežnarjema in 
vsem ostalim župljanom, ki ste me od oktobra 2019 spremljali in dajali poguma! Se 
pa opravičujem, ker v polnosti nisem izpolnil versko nalogo. 

    POVABLJENI STE        

Uradna umestitev novega župnijskega soupravitelja na Polšniku: 

nedelja 9. avgusta ob 9. uri. 

       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). Primerno je, da ima vsaka hiša tudi zgibanko župnijske cerkve.  


