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26. april 2020 

3. VEL.  

NEDELJA  
  leto A  

štev. 17 

Glasilo župnije Sv. Andraž nad Polzelo  Letnik II. 

MORALO SE JE TAKO ZGODITI 
(Lk 24,13-35) 

Razmišljanja učencev o dogajanju z Jezusom lahko razumemo tudi kot podobo svoje 

notranje resničnosti. Te besede bi iz naših ust morda zvenele tako: »Upali smo, da bo naše 

življenje uspelo, da bomo močni v besedah in dejanjih, da bomo doživeli uspeh, da bomo 

nekaj dosegli … Toda vsi načrti so padli v vodo: nismo 

uspeli, vse v nas se podira, vse je brezupno, vse skupaj 

nima več nobenega smisla …« 

Jezus nam ne očita, ker tako razmišljamo. Pomaga nam le, 

da bi svoje življenje dojeli v luči Božje besede. Ključ 

njegovega novega pogleda se glasi: »Mar ni bilo potrebno, 

da je Kristus to pretrpel in šel v svojo slavo?« (Lk 24,26). 

Prevedeno v našo situacijo bi se ta misel glasila takole: 

»Mar ni bilo potrebno, da se je z menoj to zgodilo, da bo 

zame to dobro? Mar ni bilo potrebno, da vse to prestaneš, 

da se osvobodiš iluzij, ki si si jih ustvaril o svojem 

življenju, in da se razviješ v podobo, ki si jo je Bog 

ustvaril o tebi?« 

Če si vedno znova ponavljamo to evangeljsko misel in jo 

projeciramo v svoje življenje ter z njo pogledam na svoja 

razočaranja, ranjenosti v otroštvu, v šoli, na nesporazume 

in frustracije pri delu – preneham s tarnanjem. Na svoje 

življenje pogledam z novimi očmi: vse se je moralo tako 

zgoditi, vse je bilo dobro. Vse je služilo temu, da sem se 

razvil v osebnost, kakršno si je zamislil Bog. Po vseh 

izkušnjah v življenju me je Bog oblikoval in me zgradil 

takšnega, kakršnega si me je v začetku zamislil. Zame je ta 

Jezusova misel postala ključna, pomaga mi, da se spravim 

s svojim življenje. Ta misel nam pomaga, da na življenje 

pogledamo z novimi očmi. In nenadoma odkrijemo smisel sredi nesmisla, upanje sredi 

razočaranja, zaupanje sredi obupa. 

Naj bo tudi nam v pomoč to vprašanje, ki ga Jezus danes postavlja svojim učencem. 

Vprašaj se ob vsem, kar doživljaš, ali je tvoj zorni kot edina možnost.  

Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje 

 
Ko je sédel z njima za mizo,  

je vzel kruh, ga blagoslôvil,  

razlomil in jima ga dal.  

Tedaj so se jima odprle oči  

in sta ga spoznala.  

On pa je izginil izpred njiju.  

In rekla sta drug drugemu: 

»Ali ni najino srce  

gorelo v nama,  

ko nama je po poti govóril  

in razlagal Pisma?«  

Še tisto uro sta vstala  

in se vrnila v Jeruzalem  

ter našla zbrane enajstére  

in tiste, ki so bili z njimi. 

(Lk 24,30–33) 
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MARIJA, NAŠA MATI 
Dragi bratje in sestre, dragi Marijini častilci! Z Marijo 

bomo hodili skozi ves mesec maj. Otroci, mladi, starši, 

starejši, bolni … vsi. Ob njej se bomo vedno znova učili 

živeti po Božji volji. K njej se bomo zatekali s svojimi 

življenjskimi preizkušnjami. Njo si bomo vzeli za 

učiteljico življenja v naših družinah. Ona je res Kraljica družine: kraljica naših krščanskih družin 

in Kraljica družine vseh Božjih otrok – Cerkve.  

Ker je Marija mati Jezusa Kristusa, ki je moj brat, ker je mati Cerkve, katere ud sem tudi jaz, je 

Marija tudi moja mati, naša Mati. Tako jo imenujejo verniki od najstarejših časov vse do danes, 

in ta častni naziv bo za stalno ostal na ustih vseh kristjanov, njenih otrok. 

To dejstvo, da je Marija naša mati, pa nas tudi obvezuje. Pripadamo namreč Cerkvi, njeni udje 

smo, in tudi od nas je odvisno, kako bo to Kristusovo telo v današnjem času lahko učinkovito 

delovalo. Marija, ki je Kristusu ponudila svoje telo za učlovečenje, je tudi najpopolnejše 

uresničevanje Cerkve. Zato je tudi nam najpopolnejši vzor uresničevanja našega poslanstva, 

življenja nas, kot udov Cerkve.  

V Mariji gleda Cerkev uresničevanje svojega upanja in vanjo vsak vernik postavlja svoje 

upanje. Marija je moja Mati, je naša Mati! Njeno srce je srce najboljše matere, ki uslišuje 

prošnje svojih otrok, ki še hodimo po tej solzni dolini. Nismo nemočni reveži, temveč Božji in 

Marijini otroci. Če hočemo torej biti kristjani in živeti kakor Kristus, glejmo na Marijo, ki je pot 

h Kristusu.  

Maj nas vabi, da se ob šmarnicah družimo ob Mariji. Ponesimo njen zgled preko našega 

življenja med ljudi. (povzeto po: J. Kužnik, Kraljica družine) 
************* 

Zaradi nastalih razmer, ko ne moremo skupaj obhajati šmarnične pobožnosti in skupaj 

moliti, vas še posebej povabim, da doma, v krogu družine vsak dan počastite nebeško in 

našo skupno mater Marijo. Na naši internetni strani http://www.zupnija-prebold.si boste 

lahko vsak dan prebrali šmarnično branje za otroke, kakor tudi za odrasle.  

Šmarnice za otroke z naslovom Največji dar nas povabijo v življenje slovenske družine. 

Spremljamo jo v teku cerkvenega leta, ob drobnih radostih vsakdana, pa tudi v 

družinskih preizkušnjah in njeni priprošnji Marijinemu varstvu. V šmarničnem branju za 

odrasle pa nam bo približano svetniško življenje Janeza Henrika Newmana. Po 

prebranem šmarničnem odlomku zmolite litanije Matere Božje.  

SVETNIK TEDNA 
SV. JOŽEF DELAVEC, 1. maj  

1. maja 1955 je papež Pij XII. vpeljal praznik Jožefa 

Delavca. Utemeljitev je bila, naj bo ta dan za kristjane 

posvečen dan in ne več vzrok za neslogo, sovraštvo in 

nasilje. Glavni Jožefov praznik pa je 19. marca. Na prvi maj Cerkev ne poveličuje dela samega, 

pa tudi ne kakega nedoločenega neznanega delavca. Spomin na češčenje velja tesarju svetemu 

Jožefu, ki ima prek Kristusa globoko zvezo z vsemi delovnimi ljudmi zgodovine in sveta. 

Preprostega moža je Bog poklical, da bi z delom svojih rok preživljal učlovečenega božjega 

Sina. Ob Kristusovi strani vidimo svetega Jožefa, kako ob pozabljanju samega sebe vse svoje 

http://www.zupnija-prebold.si/
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napore posveča vzdrževanju življenja, ki bo žrtvovano na križu za zveličanje sveta. 

Praznik sv. Jožefa Delavca ni praznik, ki slavi delo, temveč delavca, človeka. »Saj kočno ni 

pravega bogastva razen bogastva človeka samega,« je dajal papež Pavel VI., ki je v začetku 

junija 1969 obiskal sedež Mednarodne organizacije dela v Ženevi. »Nikoli več delo nad 

delavcem! Nikoli več delo zoper delavca, delo v službi človeka, vsakega človeka in celotnega 

človeštva!« 

Godovni dan sv. Jožefa Delavca nas glasno uči: z delom naj vsakdo na svoj način in na svojem 

mestu sodeluje pri graditvi človeku bolj prijaznega sveta, kjer bo mogel vsakdo spolnjevati 

svojo nalogo. (vir: svetniki.org) 

TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE 
V Katoliški cerkvi je 4. velikonočna nedelja imenovana tudi nedelja Dobrega pastirja. V 

Sloveniji tradicionalno pred to nedeljo, poteka teden molitve za duhovne poklice, letos 

od 26. aprila do 3. maja.  

Zaradi nastalih razmer, ko ne moremo skupaj obhajati svete maše in skupaj moliti nas 

sedanje razmere zaradi epidemije spodbujajo, da ne molimo samo za zdravje, ampak tudi 

za duhovne poklice, da bi se tudi danes mladi odločali za duhovniški ali redovniški 

poklic. Molimo! Vi doma, jaz sam v šempavski cerkvi.  

ZA RAZVEDRILO… 

 

Mašni  nameni 

3. VELIKONOČNA 

NEDELJA 
26. april 2020 

Dominik in Gregor, redovnika 
Apd 2,14.22-33; Ps 16;  

1 Pt 1,1721; Lk 24,13-35 

 

- za vse žive in + farane vseh treh župnij ter za 

zdravje, za bolne in zdravstveno osebje 

- za + Damjan Dušiča – dar družine Grajf ob 

pogrebu (81) 
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Ponedeljek 

27. april 
Hozana, devica 

Apd 6,8-15; Jn 6,22-29 

V Šempavlu za farane vseh treh župnij: za zdravje, 

za bolne in zdravstveno osebje 

Torek 

28. april 
Peter Chanel, duh. mučenec 

Apd 7,51-8,1; Jn 6,30-35 

V Šempavlu za farane vseh treh župnij: za zdravje, 

za bolne in zdravstveno osebje 

Sreda 

29. april 
Katarina Sienska, dev., c. uč.  

1 Jn 1,5-10;2,1-2; Mt 25,1-13 

V Šempavlu za farane vseh treh župnij: za zdravje, 

za bolne in zdravstveno osebje 

Četrtek 

30. april 
Jožef Cottolengo, red. ust. 

Apd 8,26-40; Jn 6,44-51 

 

V Šempavlu za farane vseh treh župnij: za zdravje, 

za bolne in zdravstveno osebje 

Petek 

1. maj 
JOŽEF DELAVEC –  

praznik dela, d.p.d. 
1 Mz 1,26-31;2,1-3 Ps 89;  

Kol 3,14-15.17.23-24; Mt 13,54-58 

 

 

Sobota 

2. maj 
Atanazij Veliki, škof, c. učitelj 

Apd 9,31-42; Jn 6,60-69 

 
 

4. VELIKONOČNA 

NEDELJA 
3. maj 2020 

Filip in Jakob, apostola 
Apd 2,14.36-41; Ps 23;  

1 Pt 2,20-25; Jn 10,1-10 

 

 

- za vse žive in + farane vseh treh župnij ter za 

zdravje, za bolne in zdravstveno osebje 

 

 

MISEL TEDNA 
»Gospod misli nate in ti želi podariti nekaj, kar te bo razveseljevalo v 

največji globini.« (papež Frančišek, Kristus živi, 288) 
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