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Letnik II.

OŽIVLJAJOČI DUH CERKVE
(Jn 20,19-23)
Binkoštni praznik je, kot smo slišali v prvem berilu iz
Apostolskih del, rojstni dan Cerkve. Kot takega ga je krščanska
skupnost obhajala v prvi polovici 3. stoletja, in sicer petdeseti
dan po veliki noči. Apostoli poročajo, da se jim je vstali Kristus
prikazoval štirideset dni, potem pa se je dvignil v nebo k
svojemu Očetu v slavo. Apostoli so se vrnili v Jeruzalem in se
tam ob Mariji, Jezusovi materi, v molitvi pripravljali na prihod
obljubljenega Tolažnika. Prejeli so ga v podobi ognjenih
jezikov. Sad tega prihoda je bil, da so prej plašni apostoli
postali pogumni oznanjevalci blagovesti o vstalem Jezusu.
Tisti dan se je dalo krstiti okoli tri tisoč ljudi. Evangelist Luka,
Tedaj jim je Jezus spet rekel:
pisatelj Apostolskih del, pravi, da so bili Judje zbrani v
»Mir vam bodi!
Jeruzalemu iz vseh delov rimskega cesarstva. Slišali govoriti
Kakor je Oče mene poslal,
apostole vsak v svojem jeziku. Jezik, ki so ga govorili apostoli,
tudi jaz vas pošiljam.«
nekdanji ribiči in delavci, nepismeni ljudje, je bil jezik ljubezni,
In ko je to izrekel,
govorica Svetega Duha. Medsebojna ljubezen Kristusovih
je dihnil vanje in jim dejal:
»Prejmíte Svetega Duha!
učencev je »oživljajoči Duh« Cerkve, ki jo gradimo vsi.
Katerim grehe odpustite,
Apostol Peter v svojem prvem pismu spodbuja vernike, naj se
so jim odpuščeni;
dajo kot »živi kamni« vzidati v duhovno stavbo, katere
katerim jih zadržite,
temeljni kamen je Jezus. V stavbi je pomemben vsak kamen.
so jim zadržani.«
Vsi skupaj sestavljamo trdne stene.
(Jn 20,21–23)
Neka zgodba pripoveduje o kristjanu, ki je redno hodil k maši,
drugače pa v župniji ni nič sodeloval, rad je le kaj »pošimfal«. Nekoč se mu je sanjalo, da je
umrl. Ko je prestopil prag večnosti, je zagledal prelep tempelj, ki so ga občudovali vsi
nebeščani. Naš kristjan je v stropu tega templja takoj odkril luknjo. »Zakaj je ta luknja?« je
vprašal najbližjega angela. Angel mu je odgovoril: »Ta luknja je nastala po tvoji krivdi. Bog je
določil tebe, da bi zadelal to luknjo, ti pa si imel vedno druge skrbi in nikoli nisi prišel do tega,
da bi izpolnil dolžnost, ki ti jo je zaupal Bog.« Mož se je prebudil in sanje so ga izučile: od tega
dne ni več stal križem rok in ni kritiziral dela drugih, temveč je pridno sodeloval povsod, kjer so
ga potrebovali.
Tudi vsakomur od nas je Bog dal posebno nalogo v življenju in pomoč Svetega Duha, modrega
graditelja Cerkve. »Kakor je Oče en, pošljem tudi jaz vas. Prejmite Svetega Duha!« To
Jezusovo naročilo ne velja samo apostolom, temveč tudi nam vsem.
Po: S. Čuk, Misli srca
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PRAZNIK SV. REŠNJEGA
TELESA IN KRVI
Praznik sv. Rešnjega telesa in krvi bomo praznovali v četrtek,
11. junija 2020.
Na ta dan obhajamo Jezusovo navzočnost v zakramentu sv.
Rešnjega telesa in krvi – evharistije, ki je središče krščanske
vere in zakramentalnega življenja vernih. Na praznik so ponekod v navadi različne oblike
procesij, s čimer verniki tudi navzven pokažejo svojo vero. Praznik je zapovedan, zato se
katoličani ta dan udeležijo bogoslužja.
Praznik nima stalnega datuma, saj je določen glede na praznik velike noči. Obhajamo ga
na prvi četrtek po nedelji Svete Trojice.
Od kdaj obhajamo ta praznik?
Za ustanovitev praznika ima največ zaslug sveta Julija Lieška, ki je imela videnja, v
katerih ji je Bog naročil, da je treba ustanoviti ta praznik. Po Julijini smrti je njeno delo
nadaljevala blažena Eva Lieška. Leta 1264 je papež Urban IV. uradno razglasil praznik
svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Da, Jezus je v hostiji resnično navzoč!
Vidiki zakramenta evharistije
Za zakrament evharistije so se v zgodovini Cerkve izoblikovali različni vidiki in imena.
Jezus je pri zadnji večerji z učenci, pri kateri je kruh spremenil v svoje telo ter vino v
svojo kri, postavil zakrament evharistije. Njegovo obhajanje je od začetkov krščanstva
razpoznavno znamenje kristjanov. Postavitve zakramenta evharistije se spominjamo pri
vsaki maši, posebej tedaj, ko duhovnik izreka posvetilne besede nad kruhom in vinom.
Pobožnosti, povezane z Najsvetejšim
V zvezi s praznovanjem svetega Rešnjega Telesa in Krvi so nastale mnoge pobožnosti:
izpostavljanje in češčenje Najsvetejšega, blagoslov z Najsvetejšim, molitev in procesija
kot izpovedovanje vere v resnično Kristusovo navzočnost v evharistiji.
V četrtek, 11. junija vas lepo vabim k sveti maši, ki bo ob 18. uri, da skupaj počastimo
praznik Sv. Rešnjega telesa in krvi. Po sveti maši je procesija z Najsvetejšim, kjer bomo
prosili: Nagle in neprevidene smrti! Treska in hudega vremena! Kuge, lakote in
vojske! … Reši nas, o Gospod.
Daj in ohrani sadove zemlje. Obilno blagoslavljaj našo zemljo. Podeli obilje milosti
našemu kraju … Prosimo te, usliši nas.

SKRB ZA CERKEV
Od 1. do 7. junija čistijo in krasijo cerkev:
Jeromel, Andraž 61, Dobnik, Andraž 60a in Satler, Andraž 59a.
Od 8. do 14. junija čistijo in krasijo cerkev:
Čremožnik, Dobrič 16 in Majhenič, Dobrič 17.
**********

Od ponedeljka, 1. junija maske niso več obvezne…
**********

V sredo, 3. junija ob 18.30 uri sestanek s starši birmancev.
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Mašni nameni
18.00 v zahvalo za zdravje v družini, za božji blagoslov in varstvo (90)
- za + Rudija Jeromel – obletnica (93)

BINKOŠTNA
NEDELJA
31. maj 2020
Marijino obiskanje
Apd 2,1-11; Ps 104;
1 Kor 12,3-7.12-13; Jn 20,19-23

Binkoštni ponedeljek
1. junij

Marija, Mati Cerkve

7.00 Sv. Pavel – Prebold: za vse žive in + farane
vseh treh župnij
8.15 Sv. Andraž: za + Otmarja Majheniča –
obletnica (87)
- za + Janka Praprotnika in + starše (95)

Ta dan ni sv. maše

Gal 4,4-7, Lk 2,16-21

Torek
2. junij
Marcelin in Peter, mučenca

Ta dan ni sv. maše

2 Pt 3,12-15.17-18; Mr 12,13-17

Sreda
3. junij
Karel Lwanga in ugandski muč.

18.00 za + Ivana in Marijo Anclin ter za + Franca
Plaskana (96)

2 Tim 1,1-3.6-12; Mr 12,18-27

Četrtek
4. junij
Frančišek Caracciolo, red. ust.

Ta dan ni sv. maše

2 Tim 2,8-15; Mr 12,28-34

Petek
5. junij
Bonifacij, škof

18.00 v čast Srcu Jezusovem in v zahvalo (69)

2 Tim 3,10-17; Mr 12,35-37

Sobota
6. junij
Norbert, škof

18.00 za + Jožeta Meklav in za + Ido Pajenk (94)

2 Tim 4,1-8; Mr 12,38-44

NEDELJA SV.
TROJICE
7. junij 2020
Robert, opat
2 Mz 34,4-6.8-9; DanD 3,52-55;
2 Kor 13,11-13; Jn 3,16-18

Ponedeljek
8. junij
Medard, škof

7.00 Sv. Pavel – Prebold: za vse žive in + farane
vseh treh župnij
8.15 Sv. Andraž: za + Ivana (obl.) in Darinko
Plaskan (88)

Ta dan ni sv. maše

1 Kr 17,1-6; Mt 5,1-12
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Torek
9. junij
Primož in Felicijan, mučenca

Ta dan ni sv. maše

1 Kr 17,7-16; Mt 5,13-16

Sreda
10. junij

Ta dan ni sv. maše

Bogumil, škof
1 Kr 18,20-39; Mt 5,17-19

Četrtek
11. junij
SV. REŠNJE TELO IN KRI
Barnaba, apostol
5 Mz 8,2-3.14-16; Ps 147;
1Kor 10,16-17; Jn 6,51-58

Petek
12. junij

18.00 za + Damjana Dušiča – dar sestre Dore ob
pogrebu (99)
Procesija s sv. Rešnjim telesom in blagoslov

Ta dan ni sv. maše

Eskil, mučenec
1 Kr 19,9.11-16; Mt 5,27-32

Sobota
13. junij
Anton Padovanski, redovnik

18.00 za + Ludvika Bršek – dar družine Grajf ob
pogrebu (100)

1 Kr 19,19-21; Mt 5,33-37

11. NAVADNA
NEDELJA
14. junij 2020
Valerij, mučenec

7.00 Sv. Pavel – Prebold: za vse žive in + farane
vseh treh župnij
8.15 Sv. Andraž: za + Nandija in Pepco Krk, za +
Silvota Ožir in za vse + Beloglavčeve (97)

2 Mz 19,2-6; Ps 100;
Rim 5,6-11; Mt 9,36-10,8

MISEL TEDNA
Dragi mladi, ne dovolite, da vašo mladost uporabljajo za
razširjanje plitkega življenja, ki zamenjuje lepoto z videzom.
(papež Frančišek, Kristus živi, 183)

Župnijsko glasilo Andrejev list izdaja župnija Andraž nad Polzelo; Tel.: 03/57 24 183, 041/576 012;
TRR: SI56 0510 0801 4844 096; elektronska pošta: damjan.ratajc@rkc.si,
Odgovarja Damjan Ratajc, župnik in dekan
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