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29. marec 2020 

5. POSTNA  

NEDELJA  
  leto A  

štev. 13 

Glasilo župnije Sv. Andraž nad Polzelo  Letnik II. 

KORAKI V SMRT ALI V 

ŽIVLJENJE (Jn 11,1-45) 

Za nas kristjane smrt, potem ko jo je pretrpel Jezus, ni več 

konec poti, slepa ulica, iz katere ni izhoda, ampak je začetek 

novega načina bivanja. Vera v posmrtno življenje je domača 

vsem naravnim religijam. Ta vera izhaja iz zdravega sklepanja: 

na tem svetu ni pravičnosti, v svojem srcu pa nosim zakon: 

»Delaj dobro, ogibaj se slabega!«, ki ga nisem vanj zapisal 

sam. Tisti, ki je to položil v moje srce, bo v drugem življenju 

zagotovo povrnil vsakomur po njegovih delih, sicer bi bil 

zakon nesmiseln. 

Misel na telesno smrt nam pogosto dela sive lase, navadno pa 

se prav malo menimo za drugo smrt, ki je v Božjih očeh, pa 

tudi v očeh zdravo mislečega človeka hujša – to je duhovna 

smrt. Tej smrti bi lahko rekli tudi sebičnost, materializem. 

Božja beseda današnje nedelje je uglašena na temo: življenje iz 

Božjega Duha. Prerok Ezekijel govori o tem, kako lahko Bog 

tudi mrtve iz grobov povede v obljubljeno deželo, potem ko je 

vanje dihnil svojega Duha. Besede, ki nam jih namenja apostol 

Pavel, so že bolj razumljive. Kdor živi po mesu, pravi Pavel, 

Bogu ne more biti všeč. Živeti po mesu pomeni živeti po 

nagonih, kakor živijo živali. Vsi pa smo že ob spočetju, v 

prvem hipu življenja, prejeli Božjega Duha, lastnost, ki nas dela 

podobne svojemu Stvarniku. Pri krstu in potem pri drugih 

zakramentih smo bili napolnjeni s Kristusovim Duhom: duhom 

služenja, duhom ljubezni do Boga in soljudi. Če živimo 

skladno s tem Duhom, smo resnično živi, živimo v polnosti, 

sicer pa le životarimo. Bolj ko se trudimo živeti po 

Kristusovem Duhu, bolj postajamo človeški. Trditev, da 

krščanstvo človeka ponižuje, je povsem brez podlage. Človeka 

lahko ponižuje le »krščanstvo« po lastnem okusu, ki ni ne Kristusovo ne evangeljsko. 

Bog hoče, da mu služimo tako, da čim bolj izpopolnimo svojo osebnost, zato je vsakega od nas 

ustvaril edinstvenega in neponovljivega. In vsak od nas je odgovoren za sleherni korak. Če je 

pravilen, ga vodi v življenje, sicer pa v smrt. 
Po: Beseda da Besedo 

 
Jezus je rekel:  

»Odstranite kamen!« Marta, 

sestra umrlega, mu je dejala:  

»Gospod, že ima zadah,  

saj je četrti dan mrtev.«  

Jezus ji je rekel: »Ti mar nisem 

rekel, da boš videla Božje 

veličastvo, če boš verovala?«  

Odstranili so torej kamen; Jezus 

pa je vzdignil oči in rekel:  

»Oče, zahvaljujem se ti, ker si 

me uslišal. Vedel sem, da me 

vsělej uslišiš, toda zaradi 

množice, ki stoji okrog mene, 

sem rekel, da bi verovali, da si 

me ti poslal.« In ko je to izrekel,  

je zaklical z močnim glasom:  

»Lazar, pridi ven!« In umrli je 

prišel ven. Noge in roke je imel  

povezane s povôji in njegov 

obraz je bil ovit s prtom.  

Jezus jim je rekel: »Razvežite 

ga in pustíte, naj gre!« 

(Jn 11,39–44) 
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OD 5. POSTNE DO CVETNE NEDELJE 
- bo na Radiu Ognjišče potekal 15. radijski misijon z 

naslovom SI UPAŠ ŽIVETI? 
Radijski misijon bo od 29. marca do 4. aprila 2020. S svojimi razmišljanji v osrednjih 

dnevnih govorih (ob 17.00) bodo sodelovali: p. Anselm Grün, nadškof Marjan Turnšek, 

Simon Potnik, Marko Rijavec, Marjan Lampret, Peter Pučnik in Bojan Ravbar. V kratkih 

govorih, svetovalnici in pogovorih bodo sodelovali še drugi duhovniki, redovniki, 

redovnice in laiki. 

Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak večer med 22. in 

24. uro. Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu na spletni strani Radia Ognjišče. 

V času misijona bo od ponedeljka do sobote sveta maša ob 19. uri. Vsak večer ob 20.00 

bo pogovorni večer, v katerem bodo lahko sodelovali poslušalci. 

V času misijona bo vsako jutro ob 5.00 prenos rožnega venca iz kapele Marije Pomagaj 

na Brezjah. 

V ponedeljek, 30. marca, bo prenos molitve predsednika SŠK nadškofa Stanislava Zoreta 

ob 21. uri, prihodnje ponedeljke pa ponovno ob 20. uri. 

Iskreno vabljeni k poslušanju in sodelovanju. 
msgr. Franci Trstenjak, gl. urednik Radia Ognjišče 

- smo običajno imeli veroučno sveto spoved. Na 4. ali 5. 

postno nedeljo ste med sveto mašo imeli priložnost, da ste 

pristopili k sv. spovedi. Letos pa je vse drugače. Pa vendar … 
svoja srca je potrebno pripraviti na obhajanje VELIKE NOČI.  

Ne morem k sv. spovedi! Kaj naj naredim? 

Škofje vabijo vse vernike, da v letošnjem postnem in velikonočnem času, ko je zaradi 

izrednih razmer onemogočen prejem zakramenta svete spovedi, v srcu obudijo iskreno 

kesanje ter zmolijo kesanje (Moj Bog, žal mi je …). »Kesanje morajo navdihovati nagibi, 

ki izhajajo iz vere« (KKC 1492). Papež Frančišek je med jutranjo sveto mašo 20. marca 

2020 v kapeli doma sv. Marte v Vatikanu med pridigo spregovoril o odpuščanju grehov, 

ko vernik ne more prejeti zakramenta svete spovedi: Vem, da greste mnogi izmed vas ob 

veliki noči k spovedi, da bi se ponovno srečali z Bogom. Vendar pa mi bodo mnogi rekli: 

»Oče, kje lahko najdem duhovnika, spovednika, ker ne smem iti od doma? In jaz se želim 

spraviti z Gospodom, želim, da me On objame, da me moj Očka objame … Kaj naj 

storim, če ne najdem duhovnikov?« Stori to, kar pravi Katekizem. Zelo jasno je: če ne 

najdeš duhovnika, da bi se spovedal, se pogovori z Bogom, on je tvoj Oče, povej mu 

resnico: »Gospod, zakuhal sem to, to in to … Oprosti mi.« In prosi ga odpuščanja z vsem 

srcem, z molitvijo kesanja in mu obljubi: »Kasneje se bom spovedal, vendar zdaj mi 

odpusti.« In takoj se boš vrnil v Božjo milost. Če v bližini ni duhovnika, lahko sam 

pristopiš k Božjemu odpuščanju, kakor nas uči Katekizem. Pomislite: to je pravi trenutek, 

to je primeren trenutek. Dobro opravljena molitev kesanja – tako bo naša duša postala 

bela kot sneg. Kadar kesanje prihaja iz ljubezni do Boga, ljubljenega nad vse, se imenuje 

»popolno kesanje« (kesanje iz ljubezni). Takšno kesanje odpušča male grehe. Če vsebuje 

trdni sklep čim prej pristopiti k zakramentalni spovedi, doseže tudi odpuščanje smrtnih 

grehov (KKC 1452). 
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Spraševanje vesti 
Prerok Joel je vabil Izraelce, naj se vrnejo h Gospodu po daru spokorenja. »Pretrgajte 

svoja srca, ne svojih oblačil,« jih je rotil (Jl 2,13). In ko so to storili, jim je Bog odpustil, 

jih znova sprejel k sebi ter nanje razlil svojo ljubezen in jih varoval. Bog nam želi tudi na 

ta način, o katerem je govoril papež Frančiške na nas razliti milosti, zato nam naroča naj 

se z vsem srcem obrnemo k njemu. Govori nam, naj si preiščemo srce. Naj nam pri tem 

pomagajo teh nekaj vprašanj: Ali kakšno področje mojega življenja nasprotuje Bogu in 

njegovim zapovedim? Ali pred Bogom skrivam kakšne misli in dejanja? Se izogibam 

odgovornosti za krivice, ki sem jih storil ali so jih drugi storili meni?  

Sem lagal? Sem preklinjal? Sem kradel? Spoštujem vse ljudi? Sem nečistoval v mislih, 

besedah, dejanju? Sem varal? Znam potrpeti z bližnjim? V tem času preizkušnje 

obsojam nekatere ljudi, da so krivi za to epidemijo?  … .  

CVETNA NEDELJA – 5. april 
V Šempavlu vsak dan darujem dve sveti maši. Eno po namenu in drugo za farane vseh 

treh župnij, za zdravje, za bolne in trpeče, za zdravstveno osebje, za trgovke in vse, ki so 

potrebni pomoči. Tudi na Cvetno nedeljo bom imel dve sveti maši in pri obeh bom 

blagoslovil zelenje v zaprti cerkvi brez navzočnosti vernikov. Vas pa povabim, da v 

spomin na Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem pripravite doma zelenje (npr. zelenje z 

vrtov, butare) in z blagoslovljeno vodo, če jo imate blagoslovite to zelenje.  

Vse vernike lepo vabim k spremljanju svete maše vsako nedeljo po TV SLO 2 ob 10. uri, 

ter na radiu Ognjišče od ponedeljka do sobote ob 19. uri. 
*********** 

NAROČNIKE tednika DRUŽINE in mesečnika OGNJIŠČE 
obveščam, da vas bo do nadaljnjega nova številka Družine ali Ognjišče čakalo na polički 

pod zvonikom ž. cerkve. Prosim vas, da si greste sami iskat Družino ali Ognjišče. Hvala.   

PA ŠE ZA DOBRO VOLJO 
Na železniški postaji lokalne železnice potnik po dolgem čakanju vpraša postajnega  načelnika: »Kdaj 

končno pride ta vlak?« – »Mislim, da prav kmalu,« odvrne ta, »strojevodjev pes je že prišel!« 
*********** 

Neki tip uravnava svojo uro po uri na zvoniku. Človek, ki pride mimo,  mu reče: »Gospod, 

poglejte, ura na zvoniku stoji.« – Oni pa odvrne: »Nič za to. Saj stoji tudi moja ura!« 

 

Mašni  nameni 
ŽUPNIJE SV. ANDRAŽ NAD POLZELO 

5. POSTNA 

NEDELJA  
29. marec 2020 
Bertold, redovnik 

Ezk 37,12-14; Ps 130;  

Rim 8,8-11; Jn 11,1-45 

 

- za vse žive in + župljane, za zdravje, za bolne in 

zdravstveno osebje 

- za + Damjan Dušiča – dar Tominšek Antona in 

Ivice ob pogrebu (75)  
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Ponedeljek 

30. marec 
Amadej (Bogoljub) 

DanD 13,41-62; Jn 8,1-11 

 

- za zdravje, za bolne in zdravstveno osebje 

 

Torek 

31. marec 

Kornelija, mučenka 
4 Mz 21,4-9; Jn 8,21-30 

 

- za zdravje, za bolne in zdravstveno osebje 

 

Sreda 

1. april 
Irena in Agapa, mučenki 

Dan 3,14-20.91-92-95; Jn 8,31-42 

- za zdravje, za bolne in zdravstveno osebje 

- za + Ido Pajenk – obletnica (79)    

Četrtek 

2. april 
Teodozij, mučenec 

1 Mz 17,3-9; Jn 8,51-59 

 

- za zdravje, za bolne in zdravstveno osebje 

Petek 

3. april 
Sikst I., papež 

Jer 20,10-13; Jn 10,31-42  

 

- v čast Srcu Jezusovem in v zahvalo (65) 

Sobota 

4. april 
Izidor, škof, c. učitelj 

Ezk 37,21-28; Jn 11,45-57 

 

- za zdravje, za bolne in zdravstveno osebje 

6. POSTNA – 
CVETNA NEDELJA  

5. april 2020 
Vincencij, duhovnik 

Iz 50,4-7; Pss 22; Flp 2,6-11; 

Mt 26,14-75; 27,1-66 

 

- za vse žive in + župljane, za zdravje, za bolne in 

zdravstveno osebje 

- po namenu  

ZVONJENJE 
Naši škofje določajo, da se vsak ponedeljek, ob 20. uri zvoni v priprošnjo Mariji za 

konec epidemije. Z zvonjenjem smo verniki še posebej povabljeni k molitvi, ki je 

povezana z molitvijo škofov na Radiu Ognjišče. Verniki ta dan prižgemo svečo na oknih 

v znamenje solidarnosti z vsemi žrtvami epidemije.  

******** 
Zaradi epidemije se človek lahko znajde tudi v duhovni stiski. Če boste potrebovali pogovor 

ali molitev, potem me pokličite na tel. št.: 03/572 41 83 ali 041/576 012.  

 

MISEL TEDNA 
Prve sanje v zgodovini so stvariteljske sanje našega Boga Očeta in hodijo pred 

vsemi njegovimi otroki ter jih spremljajo. (papež Frančišek, Kristus živi, 194) 

Župnijsko glasilo Andrejev list izdaja župnija Andraž nad Polzelo, odgovarja Damjan Ratajc, župnik in dekan  


