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Letnik II.

LJUBITI BOGA
(Jn 14,15-21)
Jezus v današnjem evangeliju kar dvakrat poudarja: »Če me
ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi« in »Kdor ima moje
zapovedi in jih spolnjuje, me ljubi«. Po domače bi rekli:
ljubezen do Boga je treba pokazati z dejanji. Tudi starši se ne
zadovoljijo s tem, da jim otroci z besedami ponavljajo: »Rad
te imam.« Če ne upoštevajo njihovih želja in ukazov, njihova
ljubezen nima nobene življenjske vrednosti. Preskusni
kamen naše ljubezni do Boga, kar je dejansko naša vera, je
uresničevanje Jezusove največje zapovedi. V njej je povzet
dekalog ali deset Božjih zapovedi, ki urejajo človekov odnos
do Boga, Stvarnika in Očeta, in do soljudi, ki so zaradi
»Tisti dan boste spoznali,
skupnega Očeta naši pravi bratje in sestre. V obe smeri ima
da sem jaz v Očetu
in vi v meni in jaz v vas.
ta »največja zapoved« enako težo. Pobožen ljudomrznež je
Kdor ima moje zapovedi
od Boga bolj oddaljen kot pa tisti, ki zna ustvarjati prisrčne
in se jih drži, ta me ljubi;
medčloveške odnose, čeprav Boga z jezikom ne priznava.
kdor pa me ljubi,
Pomembno se je odpreti delovanju Svetega Duha, kot so se
tega bo ljubil moj Oče,
novokrščenci iz Samarije, ki smo jih lahko srečali v
in tudi jaz ga bom ljubil
današnjem prvem berilu. Jezus obljublja apostolom in vsem
in se mu razodél.«
svojim učencem Duha resnice. To je tista oživljajoča moč, ki
(Jn 14,20–21)
v nas, če mu ne postavljamo ovir, rodi sadove krščanskega
življenja, življenja po Božjih zapovedih. Apostol Pavel v svojem pismu Galačanom našteva
za življenje silno dragocene »sadove Duha: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost,
dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladovanje«. Roditi te sadove pomeni »imeti
Jezusove zapovedi in jih spolnjevati«. Ali z drugimi besedami – ljubiti Boga.
Naše krščanstvo se mora »učlovečiti«. To zahtevo je po pozornem branju evangelija spoznala
in v odlokih Drugega vatikanskega cerkvenega zbora izrazila Cerkev na pragu tretjega
krščanskega tisočletja. Pastoralna konstitucija o Cerkvi v sedanjem svetu se namreč začenja z
razglasom: »Veselje in upanje, žalost in tesnoba današnjih ljudi, posebno ubogih in vseh
kakorkoli trpečih, je hrkati tudi veselje in upanje, žalost in tesnoba Kristusovih učencev.«
Prošnja, s katero se obračamo k Bogu pri božični maši, velja za vse dni kristjanovega
življenja: »Vsemogočni Bog, tvoja učlovečena Beseda nas je obsijala z novo lučjo. Naj
odseva v naših delih, kar se po veri sveti v naši duši..«
Po: S. Čuk, Misli srca
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PROŠNJI DNEVI IN GOSPODOV VNEBOHOD
Trije dnevi pred Gospodovim vnebohodom so prošnji dnevi. Zelo jih potrebujemo.
Živimo v utopiji, da vse potrebno za življenje prihaja s polic trgovin in
veleblagovnic. A tam ne raste nič. Na policah ne raste nič. Tam ne raste žito, iz
katerega pečemo kruh, tam ne raste sadje in zelenjava, tam ne raste trava za krmo
živini, tam ne rastejo gozdovi in njihovi sadeži. Vse to raste iz matere zemlje, v
katero pada seme, ki mu dež in sonce dajeta rast. Ko se zavemo, da je vse to dar
zemlje in neba, se zavemo, da ni samo po sebi umevno, da bomo po setvi tudi
pobirali sadove. Zato v teh dneh z velikim zaupanjem v Božjo dobroto prosimo:
Treska in hudega vremena, reši nas, o Gospod! Daj in ohrani sad zemlje, prosimo
te usliši nas! (Stanislav Zore, Ljubljanski nadškof)
Dragi verniki!
V torek, 19. maja ob 18. uri bo v župnijski cerkvi sv. maša pri kateri bomo prosili za
blagoslov našega dela, da bi nam bilo vreme naklonjeno, da bi bili obvarovani vsega
hudega. Ob koncu svete maše se priporočimo vsem svetnikom ter molimo in
prosimo: Vsega hudega – reši nas, o Gospod; Vsega greha – reši nas, o Gospod;
Jeze, sovraštva in vse hude volje – reši nas, o Gospod… Pridite in molimo!
**************

V Katoliški cerkvi bomo v četrtek, 21. maja 2020, obhajali slovesni praznik
Gospodovega vnebohoda, ko je od mrtvih vstali
Kristus dopolnil zemeljsko delovanje in odšel v nebo.
Gospodov vnebohod je poleg velike noči in binkošti
eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov,
ki so ga zanesljivo obhajali že ob koncu 4. stoletja.
Praznik obhajamo štirideset dni po veliki noči, saj se
je Jezus po svetopisemskem izročilu po vstajenju
štirideset dni prikazoval učencem in izbranim pričam,
preden je odšel v nebo (prim. Mr 16,19–20; Lk 24,50–53 in Apd 1,9–11).
Praznik želi poudariti pomen Kristusove bližine z Bogom Očetom in Svetim Duhom.
Jezus, ki je z dušo in telesom odšel v nebesa, ostaja med nami prisoten na več
načinov. Kot je zapisano v Konstituciji o svetem bogoslužju drugega vatikanskega
cerkvenega zbora (1962–1965), je Kristus navzoč tedaj, ko skupnost verujočih
(Cerkev) moli ali poje, v Božji besedi, zapisani v Svetem pismu, v duhovnikovi
osebi, ko deluje v Jezusovem imenu, v zakramentih ter na posebej očiten in izrazit
način v zakramentu evharistije, ki predstavlja trajno Kristusovo navzočnost.
Pomen Kristusovega vstajenja in trajne navzočnosti med ljudmi je temelj, na
katerem sloni nauk Cerkve in iz katerega izhaja tudi njeno verovanje. Cerkev po
Kristusovem naročilu od zadnje večerje dalje (prim. Mt 26,26–30) ponavlja besede
posvetitve kruha in vina v Kristusovo telo in kri. (vir:https://katoliska-cerkev.si)

ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA
V ponedeljek, 18. maja gredo učenci prve triade in 25. maja učenci 9. razreda v šolo.
S strani SŠK so dana navodila, da v veroučni učilnici ni verouka. Predvideno je bilo,
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da bomo konec meseca maja ali pa v začetku junija zaključili veroučno leto. Zaradi
nastalih razmer ne bo uradnega zaključka. Veroučenci naj zvezke z domačimi
nalogami in spričevala, če še jih niso oddali prinesejo v cerkev do 31. maja.
Slovesnost birme je prestavljena na jesenski čas. Sledili bomo razmeram in kakor
hitro bo možno, bo podelitev zakramenta sv. birme. Če ni verouka, to ne pomeni, da
k sveti maši tudi ne rabite priti. Za vse je dovolj prostora. Do nadaljnjega je tudi ob
sobotah, ob 18. uri nedeljska sv. maša.

SVETNIK TEDNA
KRISPIN, 19. maj
Sveti Krispin se je rodil 13. novembra 1668 v Viterbu, enem
najstarejših mest severno od Rima. Preprosta, a zelo pobožna zakonca
Fioretti, sta mu pri krstu dala ime Peter. Pri materi se je naučil
prisrčno ljubiti Božjo mater Marijo, ki jo je imenoval ‘moja Gospa’ in
je hotel vedno biti njen najboljši otrok. Zelo rad je stregel pri maši, a
nikdar ni sprejel od duhovnikov nagrade za svojo službo. Preprosto se
je zahvalil: »Moja Gospa mi je že plačala.« Starši so ga dali v uk za
čevljarja. Ko je opravljal svoje delo, je zraven prepeval, ljudem rad
postregel in prenašal vse sitnosti svojih odjemalcev. Skrivaj se je
pokoril in si pritrgoval v jedi, da je mogel deliti vbogajme zapuščenim revežem in bolnikom.
Prav v tem je bil vir njegove vedrosti, saj je čutil, da njegovo dobroto hvalita ‘njegova Gospa’
Marija in njen Božji Sin. Pri petindvajsetih letih je prosil za sprejem v kapucinski red. Ker je
bil izučen čevljar, so mu v samostanu dali ime Krispin – svetnik tega imena je namreč
zavetnik čevljarjev. Brat Krispin pa je opravljal še razne druge službe: bil je vrtnar, strežnik
bolnikov, kuhar in zbiralec miloščine po mestih, kjer je bil, najdlje v Orvietu. Povsod so ga
imeli radi zaradi njegove vedrine. Na stara leta, ko je že težko hodil, so ga prestavili v Rim,
kjer je bil spet ministrant kot v otroških letih. Kadar je bil prost, je hodil od oltarja do oltarja,
včasih je pri katerem dlje obstal, zatopljen v molitev. Srečen smehljaj ni več izginil z njegovih
ustnic. Ko je 19. maja 1750 umrl, star 82 let, je šel z istim blaženim smehljajem Bogu naproti.

SKRB ZA CERKEV
Od 18. do 24. maja čistijo in krasijo cerkev:
Verdev, Andraž 25, Zabukovnik, Andraž 25a in Aristovnik, Andraž 23a.

Mašni nameni
6. VELIKONOČNA

NEDELJA
17. maj 2020
Jošt, puščavnik
Apd 8,5-8.14-17; Ps 66;
1 Pt 3,15-18; Jn 14,15-21

7.00 Sv. Pavel – Prebold: za vse žive in + farane
vseh treh župnij ter za zdravje, za bolne, zdravstveno
osebje in rešitev iz epidemije
8.15 Sv. Andraž: za + Venčeslava Tratnika (obl.) ter
za + Silvo in starše (82)
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Ponedeljek
18. maj
Janez I., papež - prošnji dan

Ta dan ni sv. maše

Apd 16,11-15; Jn 15,26-16,4

Torek
19. maj
Krispin, redovnik
Urban I., papež - prošnji dan
Apd 16,22-34; Jn 16,5-11

Sreda
20. maj
Teodor, škof - prošnji dan

18.00 za + Ludvika Bršek – dar brata Vinkota z
družino ob pogrebu (91)
Po sklepni mašni prošnji litanije vseh svetnikov
Ta dan ni sv. maše

Apd 15,1-6; Jn 15,1-8

Četrtek
21. maj
GOSPODOV VNEBOHOD
Teobald, škof
Apd 1,1-11; Ps 47; Ef 1,17-23;
Mt 28,16-20

Petek
22. maj

18.00 za + Kristino in Andreja Kužnika (85)
- za + Angelo Meklav (obl.) in za vse + Meklavove
(89)

Ta dan ni sv. maše

Julija, mučenka
Apd 18,9-18; Jn 16,20-23

Sobota
23. maj
Renata, spokornica

18.00 za + Damjana Dušiča – dar mame Angele ob
pogrebu (92)

Apd 18,23-28; Jn 16,23-28

7. VELIKONOČNA

NEDELJA
24. maj 2020
Marija Pomočnica kristjanov
Apd 1,12-14; Ps 27;
1 Pt 4,13-16; Jn 17,1-11

7.00 Sv. Pavel – Prebold: za vse žive in + farane
vseh treh župnij ter za zdravje, za bolne, zdravstveno
osebje in rešitev iz epidemije
8.15 Sv. Andraž: za + Antona Rebernik in za vse +
Kukemberšekove (86)
15.00 Lovče: ŠMARNICE

MISEL TEDNA
Imamo mlade, ki prosijo za Cerkev, ki bi bolj poslušala, ki ne bi kar
naprej obsojala sveta. (papež Frančišek, Kristus živi, 41)

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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