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28. junij 2020 

13. NAVADNA  

NEDELJA  
  leto A  

štev. 24 

Glasilo župnije Sv. Andraž nad Polzelo  Letnik II. 

JEZUSOV UČENEC NE SME BITI 

RAZDVOJEN (Mt 10,37-42) 
Današnje bogoslužje nam predstavlja zadnje stavke 

misijonarskega govora, s katerim Jezus poučuje dvanajstere v 

trenutku, ko jih prvič pošilja v misijone po vaseh Galileje in 

Judeje. V tem govoru poudari dva bistvena vidika za življenje 

učenca – misijonarja: prvi je ta, da je njegova vez z Jezusom 

močnejša kakor katera koli druga vez; drugi pa je, da misijonar 

ne prinaša sebe, temveč Jezusa in po njem ljubezen nebeškega 

Očeta. Ta dva vidika sta povezana, saj bolj ko je Jezus središče 

tako srca kot življenja učenca, toliko bolj je ta učenec 

»prozoren« za to navzočnost.  

»Kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene vreden ...« 

pravi Jezus. Ljubezen očeta, nežnost matere, lepo prijateljstvo 

med brati in sestrami, vse to, čeprav zelo dobro in upravičeno, 

ne sme nasprotovati Kristusu. Ne zato, ker bi od nas zahteval, 

da smo brez srca in brez hvaležnosti, nasprotno – ker je do 

učitelja potreben prednostni odnos. Za kateregakoli učenca, 

tako laika, laikinjo, duhovnika, škofa … mora biti to prednostni 

odnos. 

Kdor se pusti pritegniti v to vez ljubezni in življenja z 

Gospodom Jezusom, postane njegov predstavnik, njegov 

»veleposlanik«, in sicer predvsem z načinom, kakšen je in kako živi. In sicer do take mere, da 

jim Jezus sam, ko pošilja svoje učence v misijone, reče: »Kdor sprejme vas, mene sprejme; in 

kdor mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal« (Mt 10,40). Potrebno je namreč, da ljudje 

zaznajo, da je za tega učenca Jezus resnično »Gospod«, je resnično središče življenja ter vse v 

življenju. Ni pomembno, če ima, kakor vsaka človeška oseba, svoje meje, tudi svoje napake, da 

le ima ponižnost priznati jih in da nima razdvojenega srca.  

»Kristjan sem, Jezusov učenec sem, a imam razdvojeno srce« … Tako ne gre. Dvojnost ni 

krščanska. Z njo nisem pošten ne do sebe ne do drugih. Zaradi tega Jezus moli k Očetu, da 

učenci ne bi zapadli posvetnemu duhu. Ali si namreč z Jezusom, z Jezusovim duhom – ali pa te 

vodi posvetni duh. 

Devica Marija je osebno okušala, kaj pomeni ljubiti Jezusa in odtrgati se od sebe same ter dati 

nov pomen družinskim vezem, izhajajoč iz vere vanj. Naj nam s svojo materinsko priprošnjo 

pomaga, da bi bili svobodni in veseli misijonarji evangelija.  Po: papež Frančišek 

 
Kdor ne sprejme svojega križa  

in ne hodi za menoj, ni mene 

vreden. Kdor najde svoje 

življenje, ga bo izgubil,  

in kdor izgubi svoje življenje  

zaradi mene, ga bo našel.  

Kdor sprejme vas, sprejme 

mene; in kdor sprejme mene,  

sprejme tistega, ki me je poslal. 

(Mt 10,38–40) 
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OB NEDELJI SLOVENCEV PO SVETU 
(5. julij) 

»Ne moreš biti drugega kot domoljub. Kdor svojega doma in svoje domovine nima 
rad, nima ničesar in nikogar rad. Če ne bomo domoljubi, smo ob današnji 

globalizaciji zapisani odmrtju. Domoljubna vzgoja nam manjka. Ko sem pred 

davnimi leti prvič pripotoval v Švico, me je presenetilo, kako so že ob skromnem 
prazniku kantona na vseh hišah vihrale zastave. Pri nas pa je marsikdaj ravno 

obratno. Ob državnih praznikih vidiš ulice, kjer niti na eni zasebni hiši ne visi 

zastava. Domoljubno vzgojo v smislu slovenstva sem v otroških letih užival doma, v 
takratnem družinskem okolju, že v letih Kraljevine Jugoslavije. Oče me je večkrat 

prosil, naj mu ob smrti v krsto položimo trak Akademskega društva Danica z 
barvami slovenske zastave. In v takšnem domoljubju sem tudi vzgajal svoje otroke. 

Oče in mati sta prva, ki v srca svojih otrok sadita ljubezen do slovenske besede, ki je 

najmočnejše jamstvo za ohranjanje narodne zavesti in za obstoj slovenske države.« 
Prof. dr. Kajetan Gantar 

Po svetu je veliko naših ljudi, ki so iz različnih razlogov za stalno zapustili 

domovino in se naselili v tujini. Kot verni ljudje na nedeljo Slovencev po svetu še 

posebej mislimo nanje, prosimo za njihovo trdnost v veri in zvestobo svojemu 

narodu ter domačemu ognjišču. V molitvi se danes še posebej povežimo z njimi – 

naj nas povezuje skupna ljubezen do domovine ter do Jezusa in naše skupne nebeške 

matere Marije.  

PONOVNA OBVEZNA UPORABA 
ZAŠČITNIH MASK PRI SVETIH MAŠAH 

Slovenski škofje ordinariji so, v skladu z ukrepi Vlade RS za preprečevanje širjenja 

epidemije COVID-19, sprejeli odločitev, da je obvezna nošnja zaščitnih mask v 

zaprtih cerkvenih prostorih. To še posebej velja za cerkve, kapele, pisarne, 

veroučne prostore idr. Odločitev stopi v veljavo od četrtka, 25. junija 2020, do 

preklica. 

S tem odlokom se smiselno spreminjajo Navodila slovenskih škofov v slovenskih 
cerkvah v času začasne umiritve epidemije COVID-19, ki so stopila v veljavo 1. 

junija 2020. Navodila so spremenjena v naslednji točki: 

1. točka: 
b)    Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, 

tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore. Ob vstopu v cerkev si mora 

razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in v cerkvi ohranjati medosebno razdaljo 1,5 
metra (to ne velja za družine in člane skupnega gospodinjstva).  

d)    Na koru so lahko organist in pevci, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo 1,5 

metra. Pevci morajo uporabljati maske. 

g)    Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri 

obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. 
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SKRB ZA CERKEV 
Od 29. junija do 5. julija čistijo in krasijo cerkev:  

Satler, Andraž 106, Tominšek, Andraž 123 in Umbreht, Andraž 101 

********** 

V ponedeljek, 29. junija ob 18. uri je sv. maša v čast apostoloma Petru in Pavlu.  

Po sv. maši bova s katehistinjo v veroučni učilnici birmancem in birmankam 

razdelila veroučna spričevala, plakete – potrdilo o prejemu zakramenta sv. birme, 

rožne vence. Fotograf pa bo razdelil fotografije od birmanske slovesnosti. Nato je še 

skupno druženje.  

Mašni  nameni 

13. NAVADNA 

NEDELJA 
28. junij 2020 

Irenej, škof 
2 Kr 4,8-11.14-16; Ps 89; 

Rim 6,3-4.8-11; Mt 10,37-43 

 

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

vseh treh župnij  

8.15 Sv. Andraž: za + Ludvika Bršek – dar hčerke 

Branke z družino ob pogrebu (114) 

Ponedeljek 

29. junij 
PETER IN PAVEL, apostola 

Apd 12,1-11; Ps 34;  

2 Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 

 

18.00 za + Petra in Vinka Vodovnika (107) 

Torek 

30. junij 
Prvi rimski mučenci 

Am 3,1-8;4,11-12; Mt 8,23-27 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Sreda 

1. julij 
Estera, svetopisemska žena  
Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Četrtek 

2. julij 
Frančišek Regis, redovnik 

Am 7,10-17; Mt 9,1-8 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Petek 

3. julij 
Tomaž, apostol 

Ef 2,19-22; Jn 20,24-29 

 

18.00 V čast Srcu Jezusovem in zahvalo (108) 

 

Sobota 

4. julij 
Urh, škof 

Am 9,11-15; Mt 9,14-17 

14.00 zlata poroka Vinkota in Ivice Zabukovnik 

- V zahvalo za 50 let skupnega življenja, za + starše 

Franca in Marijo Zabukovnik, za + Jakoba in Angelo 

Rebernik (118) 
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14. NAVADNA 

NEDELJA  
5. julij 2020 

Ciril in Metod, slov. apostola 
Ezk 34,11-16; Ps 23;  

1 Tes 2,2-8; Jn 10,11-16 

 

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

vseh treh župnij  

8.15 Sv. Andraž: za + Pepco in Ferdota Krk ter za + 

Silvota Ožir (104) 

Ponedeljek 

6. julij 
Marija Goretti, mučenka 

Oz 2,16-18.21-22; Mt 9,18-26 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Torek 

7. julij 
Vilibald, škof 

Oz 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Sreda 

8. julij 
Gregor Grassi, škof 

Oz 10,1-3.7-8.12; Mt 10-1-7 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Četrtek 

9. julij 
Hadrijan III., papež 

Oz 11,1.3-4.8-9; Mt 10,7-15 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Petek 

10. julij 
Amalija, redovnica 

Oz 14,2-10; Mt 10,16-23 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Sobota 

11. julij 
Benedikt, opat 

Prg 2,1-9; Jn 15,1-8 

 

11.00 za + Damjana Dušiča – dar Jelevškovih ob 

pogrebu. Med mašo podelitev zakramenta sv. krsta. 

15. NAVADNA 

NEDELJA 
12. julij 2020 

Mohor in Fortunat, mučenca 
Iz 55,10-11; Ps 65;  

Rim 8,18-23; Mt 13,1-23 

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

vseh treh župnij  

8.15 Sv. Andraž: za + Srečka Brinovška (obl.), za 

vse + Raspotnikove in Grmovškove (119) 

- za + Ivano Glušič in Marijo Rezoničnik (120) 

 

MISEL TEDNA 
Današnje mlade, ki živijo svojo lastno mešanico junaških želja in 

negotovosti, lahko spomnimo, da je življenje brez ljubezni 

nerodovitno. (papež Frančišek, Kristus živi, 197) 

 

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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