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11. NAVADNA
NEDELJA
Glasilo župnije Sv. Andraž nad Polzelo
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štev. 23
Letnik II.

DVANAJST IMEN
(Mt 9,36-10,8)
Današnji evangelij nam našteva imena dvanajsterih mož, ki
si jih je Jezus izbral za apostole. Kaj vemo o njih?
Peter bo postal skala bodoče Cerkve. Kljub zelo človeškim
potezam svojega značaja. Ko bi moral moliti, je spal; ko bi
moral misliti na nebeško, je mislil na zemeljsko; ko bi se bil
moral za Jezusa postaviti, je prisegal, da ga ne pozna.
Tedaj je rekel svojim učencem:
K Jezusu ga je privedel njegov brat Andrej. Tega imamo
»Žetev je velika, delavcev pa
lahko za predstavnika ljudi, ki drugim pomagajo naprej,
malo. Prosíte torej Gospoda
sami pa ostanejo v ozadju.
žetve, naj póšlje delavce
na svojo žetev.«
Brata Jakob in Janez sta dobila ime sinova groma, ker sta
Teh dvanajst je Jezus
klicala Božjo kazen na negostoljubno samarijsko vas. Janez
poslal in jim naročil:
bo pozneje dobrohotnejši. Stal bo pod križem, pa ne bo
»Ne
hodíte na pot k poganom
rekel žal besede čez Jezusove morilce. Oba z Jakobom
in ne vstopajte v nobeno
bosta pokazala pripravljenost piti Jezusov kelih.
samarijsko mesto! Pojdite rajši
O Filipu in Bartolu vemo, da sta pod smokvinim drevesom
k izgubljenim ovcam Izraelove
modrovala, ali je možno, da pride Mesija iz tako
hiše. Spotoma pa oznanjajte
zloglasnega gnezda, kot je Nazaret.
in govorite: ›Nebeško kraljestvo
Tomaž se je s svojim obnašanjem za vedno zapisal v
se je približalo.‹
Bolnike ozdravljajte,
društvo dvomljivcev in črnogledcev.
mrtve obujajte, gobave
Iz Matejevega poklica bi mogli sklepati, da je bil udarjen na
očiščujte,
demone izganjajte.
denar. Če bi bil res takšen, Jezusu in njegovemu spremstvu
Zastonj ste prejeli,
ne bi priredil velike gostije. Hvaležni smo mu, da si je
zastonj dajajte.
zapomnil toliko Jezusovih besed in dejanj in jih ohranil v
(Mt 9,37–38; 10,5–8)
evangeliju.
O Jakobu, Tadeju in Simonu vemo le toliko, da so spadali med Jezusovo dvanajsterico.
Juda je dobro začel, slabo nadaljeval in še slabše končal. Koliko rajši bi ga videli skesanega
pod križem kakor visečega na vrvi.
Bili so ljudje, podobni nam. Zakaj je Jezus prav nje povabil v svoj ožji krog, ne vemo. Ni
naredil iz njih nadzemeljskih bitij. Ostali so ljudje, kot so bili poprej. Prejeli pa so nalogo,
ki presega človeške moči: oznanjati Božje kraljestvo.
Storili so, kar so mogli. Česar sami niso mogli, je storil po njih tisti, ki jih je izbral in
poslal.
Po: F. Cerar
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PRIPRAVA NA SLOVESNOST SVETE BIRME
Dragi/e birmanci/ke, spoštovani starši!
Birma je zakrament, ki dopolni krst in v katerem smo obdarovani z darom Svetega
Duha. Kdor se svobodno odloči za življenje Božjega otroka in pod znamenjem
polaganja rok ter maziljenja s krizmo prosi za Božjega Duha, prejme
moč, da v besedi in dejanju pričuje za Božjo oblast in ljubezen. Zdaj je
polnopraven, odgovoren član katoliške Cerkve (YouCat 203).
Slovesnost svete birme imamo vsako tretje leto. K birmi gredo
veroučenci 7., 8. in 9. razreda. Letos je bilo predvideno, da bomo
imeli slovesnost podelitve zakramenta sv. birme 25. aprila. Zaradi
nastalih razmer je birma takrat odpadla. Sprva je bilo rečeno, da
bomo imeli birmo v jesenskem času, pa so se razmere hvala Bogu
toliko sprostile, da bomo imeli birmo že sedaj, 27. junija ob 10. uri.
Apostoli so se na prejem Svetega Duha devet dni neprekinjeno pripravljali z
molitvijo. Zato se je v Cerkvi ustalila navada, da birmanci vztrajajo v molitvi oz.
birmanski devetdnevnici. Z duhovno pripravo na prejem Sv. Duha – z
devetdnevnico k Svetemu Duhu bomo začeli v četrtek, 18. junija ob 18. uri. Vsak
večer se zbiramo k molitvi in prosimo: Pridi Sveti Duh in napolni srca svojih
vernih …
Da bi se dobro in lepo pripravili na prejem zakramenta sv. birme bo:
- v sredo, 17. junija od 14.00 do 15.30 ure spraševanje. Kot župnik sem
odgovoren tudi za pripravo birmancev na prejem zakramenta sv. birme, zato
bom nekoliko preveril tudi njihovo znanje. Veroučenci so se razdelili po
štiri v skupini. Prva skupina je ob 14., druga ob 14.30 in tretja ob 15. uri.
- v ponedeljek, 22. junija imamo birmanski popoldan. Od 14. do 15. ure je
za birmance in birmanke sv. spoved. Od 15. do 18. ure priprava na
slovesnost sv. birme.
- v torek, 23. junija ob 17.30 uri se bo birmovalec, g. škof Stanislav Lipovšek
srečal z birmanci, starši in botri. Najprej bo preveril znanje naših
birmancev in birmank, nato bo sveta maša. Po sv. maši se birmovalec v
prostorih župnišča še sreča s člani Župnijskega sveta in ključarji.
- v četrtek, 25. junija od 9. ure naprej starši in birmanci čistijo cerkev in
okolico.
- v sobota, 27. junija ob 10. uri – slovesnost sv. birme.
Na dan svete birme bodo v cerkvi rezervirane klopi za birmance/ke in botre. Pred
slovesnostjo in po njej bo uradni fotograf na razpolago za fotografiranje.

SKRB ZA CERKEV
Od 15. do 21. junija čistijo in krasijo cerkev:
Čremožnik, Dobrič 16 in Majhenič, Dobrič 17.
**********

27. junija je podelitev zakramenta sv. birme. Cerkev čistijo in krasijo starši
birmancev.
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Mašni nameni
18.00 za + Ludvika Bršek – dar družine Grajf ob pogrebu (100)

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

Ponedeljek
15. junij
Vid, mučenec

Ta dan ni sv. maše

1 Kr 21,1-16; Mt 5,38-42

Torek
16. junij
Gvido, redovnik

Ta dan ni sv. maše

1 Kr 21,17-29; Mt 5,43-48

Sreda
17. junij
Albert, duhovnik

Ta dan ni sv. maše

2 Kr 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18

Četrtek
18. junij
Marko in Marcelijan, mučenca
Sir 48,1-14; Mt 6,7-15

Petek
19. junij
SRCE JEZUSOVO
5 Mz 7,6-11; Ps 103;
1 Jn 4,7-16; Mt 11,25-30

Sobota
20. junij
SRCE MARIJINO
2 Krn 24,17-24; Ps 89; Mt 6,24-34

12. NEDELJA
med LETOM
21. junij 2020
Alojzij Gonzaga, redovnik
Jer 20,10-13; Ps 69; Rim 5,12-15;
Mt 10,26-33

18.00 za + Damjana Dušiča – dar nečaka Grega z
družino (110)
Začetek birmanske devetdnevnice
18.00 za + Ludvika Bršek – dar nečaka Jožeta z
družino ob pogrebu (111)
Birmanska devetdnevnica
18.00 za + Mileno Blagotinšek (obl.) in za + Martina
Umbreht - obl. (101)
- za + Ivano in Antona Ograjenšek, za + Srečka
Brinovšek ter za vse + Grmovšekove (103)
- za + Antona Sitar in za + stare starše Sitar –
Plaskan (102)
Birmanska devetdnevnica
7.00 Sv. Pavel – Prebold: za vse žive in + farane
vseh treh župnij
8.15 Sv. Andraž: za + Zdravkota Ježovnik in za vse
+ Bršekove (105)
- za + Kristino (obl.) in Andreja Kužnika ter za +
rodbino Učakar in za vse + Tratnikove (115)
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Ponedeljek
22. junij

18.00 po namenu
Birmanska devetdnevnica

Pavlin, škof
2 Kr 17,5-8.13-15.18; Mt 7,1-5

Torek
23. junij
Jožef Caffasso, duhovnik
2 Kr 19,9-14-21.31-36; Mt 7,6.12-14

Sreda
24. junij
Rojstvo Janeza Krstnika

18.00 za + Damjana Dušiča – dar kolektiva Polidel
ob pogrebu (112)
Birmanska devetdnevnica
18.00 po namenu
Birmanska devetdnevnica

Iz 49,1-6; Ps 139; Apd 13,22-26;
Lk 1,57-66.80

Četrtek
25. junij

18.00 po namenu
Birmanska devetdnevnica

Viljem (Vili), opat
DAN DRŽAVNOSTI
2 Kr 24,8-17; Mt 7,21-29

Petek
26. junij
Jožef M. Escriva, ust. Opus Dei

18.00 po namenu
Birmanska devetdnevnica

2 Kr 25,1-12; Mt 8,1-4

Žal 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17

10.00 slovesnost SV. BIRME
V čast Sv. Duhu: za birmance, birmanke, njihove
botre in starše
- za + Damjana Dušiča – dar Gelike z družino (113)

13. NAVADNA
NEDELJA

7.00 Sv. Pavel – Prebold: za vse žive in + farane
vseh treh župnij

Sobota
27. junij
Ema Krška, kneginja

28. junij 2020
Irenej, škof
2 Kr 4,8-11.14-16; Ps 89;
Rim 6,3-4.8-11; Mt 10,37-43

8.15 Sv. Andraž: za + Ludvika Bršek – dar hčerke
Branke z družino ob pogrebu (114)

MISEL TEDNA
Spomni vas na pregovor: »Če bi mladi znal in stari zmogel, ne bi bilo
nobene stvari, ki je ne bi mogli narediti.
(papež Frančišek, Kristus živi, 191)

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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