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NEDELJA
Glasilo župnije Sv. Andraž nad Polzelo

leto A
štev. 29
Letnik II.

USPEŠNO UČI, KDOR ZGLEDNO ŽIVI
(Mt 18,15-20)
V današnjem evangeliju nam Jezus priporoča nalogo bratskega svarjenja. Če vidimo, da
je kdo zašel na napačno pot, je naša dolžnost, da ga
opomnimo in posvarimo. Ta naloga pa je po svoje zelo
tvegana. Če Jezusa prav razumemo, uvidimo, da nekoga
lahko opomnimo le tedaj, če se sami zvesto držimo
njegovih smernic za življenje. Bratsko svarjenje ne sme
postati farizejska hinavščina: drugim znamo dajati lepe
nauke, sami pa živimo čisto drugače od tega, kar govorimo
in priporočamo.
»Resnično, povem vam:
Naloga, kar dolžnost bratskega svarjenja je določena zlasti
Kar koli boste zavezali na
zemlji, bo zavezano v
staršem, ki jim ne sme biti vseeno za njihove otroke, zlasti
nebesih, in kar koli boste
odraščajoče. Pokojni koprski škof Janez Jenko je v svojem
razvezali na zemlji,
nagovoru med birmanjem uporabil slikovito primero iz
bo razvezano v nebesih.
otroških let, ki se mu je vtisnila v spomin. Izhajal je iz
Povem vam tudi:
kmečkega okolja na Gorenjskem. »Ko sem bil otrok,« je
Ako se na zemlji dva izmed
dejal, »smo pri nas doma vsako leto imeli kokljo s
vas zedinita v kateri koli
piščanci. Koklja se je s svojimi piščanci sprehajala okoli
prošnji, jima bo vse storil
hiše. Ko se je na nebu prikazal orel, je svareče zapiskala in
moj Oče, ki je v nebesih.
piščanci so prihiteli v zavetje njenih peruti. Tako je skrbela Kajti, kjer sta dva ali so trije
zbrani v mojem imenu,
zanje. Danes pa se mnogi starši ne zmenijo, kje je njihov
tam sem jaz sredi med njimi.«
otrok, ki je morda v nevarnosti.«
(Mt 18,19–20)
Seveda to svarjenje v družinah ne sme postati nekakšna
policijska kontrola, ampak mora biti ljubezniva odprtost za
pogovor. Prav tega je po naših družinah premalo. Družine so razbite zaradi dela in le
malo časa so vsi njeni člani skupaj. Morda le ob večerih in ob koncu tedna, dokler otroci
ne odrastejo. Zapoved posvečevati nedeljo med prvimi dolžnostmi dandanes vključuje to,
da bi bili člani družine več časa skupaj, da bi se med seboj kaj pogovorili; pa tudi, da bi v
krščanskih družinah navezali skupen pogovor z Bogom, družinsko molitev. Krivda, da je
pogovora v družinah premalo, je pri starših in pri otrocih. Otroci, zlasti odraščajoči,
mislijo, da so starši »nemogoči tečneži«, ki ničesar ne razumejo, starši pa si morda
prevečkrat predstavljajo, da otroci niso sposobni zrelega pogovora. Do njih se obnašajo
vzvišeno in zahtevajo stvari, za katere se sami ne zmenijo.
Po: S. Čuk, Misli srca
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8. september - ROJSTOV DEVICE MARIJE
Praznik Marijinega rojstva so začeli obhajati v Jeruzalemu, kamor je apokrifni (od
Cerkve nepriznani) ‘Jakobov protoevangelij’ ali ‘prvotni evangelij’ postavil spomine na
Marijino otroštvo. Ta spis, katerega najstarejše prvine segajo v začetek 2. stoletja, pravi,
da je bila hiša Marijinih staršev Joahima in Ane v jeruzalemski
mestni četrti, kjer se pri Ovčjih vratih nahaja vodnjak z imenom
‘Probatika’ in je prav blizu kopeli Bethezda, kjer je, kot vemo iz
Janezovega evangelija, Jezus ozdravil moža, ki je bil bolan
osemintrideset let. Prvi kristjani so oboje, Probatiko in Bethezdo,
istovetili. V bližini zdaj stoji cerkev sv. Ane, ki ji pravijo tudi
cerkev Marijinega rojstva. Prva cerkev je bila sezidana med
letoma 422 in 438, sedanja je iz križarskih časov, grajena v
romanskem slogu. V tej cerkvi je bila procesija na praznik
Marijinega rojstva, ki so ga v Jeruzalemu od vsega začetka obhajali na današnji dan.
Ta datum je sprejela tudi zahodna Cerkev. Praznik Marijinega rojstva je prešel v rimsko
bogoslužje v drugi polovici 7. stoletja in postal praznik veselja: na svet prihaja tista, ki
naj postane Odrešenikova in naša mati. Marijino rojstvo je prvo vidno dejanje drame
odrešenja. (Po: S. Čuk, Svetnik za vsak dan II.)

Letos STIČNA MLADIH prihaja v PREBOLD,
v ŠEMPAV! Prijavi se do 13. septembra.
19. septembra bo potekala 39. Stična mladih, tokrat v prilagojeni izvedbi na 34
lokacijah po Sloveniji. V naši dekaniji bo srečanje gostila župnija Sv. Pavel Prebold. Mladi, od 9. razreda dalje, ste povabljeni, da
sodelujete pri
soustvarjanju dogodka. Del programa bo skupen in
posnet vnaprej, nekatere aktivnosti pa bodo
organizirane na lokalni ravni.
Geslo letošnje Stične mladih v vseh razsežnostih sovpada z
odlomkom,
ki ga je papež Frančišek izbral za poslanico ob Svetovnem dnevu mladih 2020.
Vzeto je iz odlomka o mladeniču iz Naina (Lk 7,11-17), ki ga je Jezus obudil od
mrtvih. Jezus je tisti, ki vsakemu mlademu daje smisel življenja.
Dogodek se bo odvijal pred Aninem domu, v soboto 19. septembra, od 15. do 21.
ure. Udeleženci si s seboj prinesite malico. Več o letošnji vsebini in programu
najdete na Facebooku in Instagramu Stične mladih ter na zgoraj omenjeni spletni
strani dogodka.
Zaradi vzdrževanja ustreznih ukrepov je letos za vse udeležence srečanja obvezna
spletna prijava. Prijavnica je dosegljiva do 13. septembra 2020 na sticna.net.
Mark A. Ramšak, koordinator dogodka

PASTORALNO LETO 2020/21
Ko se končuje mesec avgust, postaja po naših župnijskih pisarnah in veroučnih
učilnicah vse bolj živo. Začetek novega pastoralnega leta, nadaljevanja in
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posodabljanje raznih programov, začetek verouka …
Letos spomladi nas je močno zadela epidemija Covid 19, ki je spremenila našo
pastoralno, liturgično in katehetsko prakso. Marsikaj je odnesla ali onemogočila, a je
odpirala tudi možnosti novih pristopov in iskanj. Kako bo letos? Ne vemo …
Upamo, da bo situacija vedno tako dobra, da bomo lahko imeli redno verouk.
Z veroukom bomo začeli v ponedeljek, 14. septembra. Predvideno je, da bo verouk
ob ponedeljkih za 1. razred od 15. do 15.45; 2. razred od 13. do 13.45 in 3. razred od
13.50 do 14.35 ure. Ob sredah pa 5. razred od 13.15 do 14.00; 6. razred od 14.15. do
15.00 in 7. razred od 15.15 do 16.00.
Vpis v 1. razred bo v soboto, 12. septembra pred večerno sv. mašo od 17.30 do 18.
ure, ali pa v ponedeljek, 14. septembra v času verouka.
Učbenike boste lahko zamenjali staro za staro ali pa kupili nove. Več v prihodnji
številki Andrejevega lista.

SVETNIK TEDNA
PETER KLAVER, 9. september
Peter Klaver je skoraj štirideset let deloval med črnskimi sužnji
v pristaniškem mestu Cartagena de Indias (v današnji
Kolumbiji), kamor so jih dovažali iz Afrike, vklenjene in
sestradane, do konca ponižane. Bil je njihov prijatelj, tolažnik in
pomočnik ter duhovni oče. V teh letih je krstil okoli 300.000 teh
nesrečnih ljudi. Sicer pa se je rodil 1580 v preprosti kmečki
družini na severu Španije. Pri krstu je dobil ime Juan Pedro.
Nadarjeni deček je šel v šole in kmalu se je posvetil
bogoslovnemu študiju. Ko mu je bilo 22 let, je zaprosil za sprejem v jezuitski red. Med
pripravo na redovno življenje je bil nekaj časa na otoku Mallorca, kjer je spoznal
svetniškega osemdesetletnega redovnika, zavodskega vratarja brata Alfonza Rodrigueza.
Pri tridesetih letih je odpotoval v Ameriko, da bi deloval kot misijonar med črnskimi
sužnji. Na ta svoj apostolat se je pripravljal z bogatim duhovnim življenjem in z vso
ponižnostjo. Na prigovarjanje očeta Alonsa Sandovala, apostola črnskih sužnjev, se je
leta 1616 dal posvetiti v duhovnika, da bi lahko svojim varovancem nudil tudi duhovno
pomoč. Od prvega dne, ko se je na lastne oči prepričal o strašni bedi črncev, se je dela
lotil s tako požrtvovalnostjo, da so se mu prijatelji čudili, črnci pa so ga vzljubili in
spoštovali. Zanje je dobil cerkev v mestu in belce, ki so ugovarjali, da že ne bodo v
cerkvi skupaj z »umazanimi črnci«, zavrnil, da imajo črnci v cerkvi enake pravice kot
njihovi gospodarji. Umrl je 8. septembra 1654. Za svetnika je bil razglašen leta 1888.

SKRB ZA CERKEV
V sredo, 9. septembra ob 19. uri sestanek Župnijskega pastoralnega sveta.
********
Od 7. do 13. septembra čistijo in krasijo naše svetišče družine:
Zidarn, Andraž 57b, Koper, Andraž 26 in Praprotnik, Andraž 57d.
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Mašni nameni
23. NAVADNA
NEDELJA angelska
6. september 2020
Zaharija, prerok

7.00 Sv. Pavel – Prebold: za vse žive in + farane
vseh treh župnij
8.15 Sv. Andraž: za + Ivana, Janija Kranjc ter za vse
+ Repinove in Tajnšekove (141)
- za + Marijo in Franca Rezoničnika (142)

Ezk 33,7-9; Ps 95;
Rim 13,8-10; Mt 18,15-20

Ponedeljek
7. avgust
Regina, mučenka

Ta dan ni sv. maše

1 Kor 5,1-8; Lk 6,6-11

Torek
8. september
ROJSTVO DEVICE MARIJE
Mih 5,1-4; Ps 87; Rim 89,28-30;
Mt 1,1-16.18-23

Sreda
9. september
Peter Klaver, redovnik

18.00 za vse + Sevčnikarjeve (157)
- za + Marijo in Valentina Vodovnika ter za vse +
sorodnike (161)
Po sv. maši oz. ob 19. uri blagoslov obnovljene
Kukemberšekove kapele
Ta dan ni sv. maše

1 Kor 7,25-31; Lk 6,20-26

Četrtek
10. september
Nikolaj Tolentinski, spokornik

Ta dan ni sv. maše

1 Kor 8,1-7.10-13; Lk 6,27-38

Petek
11. september
Helga, spokornica

Ta dan ni sv. maše

1 Kor 9,16-19.22-27; Lk 6,39-42

Sobota
12. september
Marijino ime

18.00 za + Zvoneta Ožir in za vse + Bajhtove (158)
- za + Klavž Franca in za vse pozabljene duše (160)

1 Kor 10,14-22; Lk 6,43-49

24. NAVADNA
NEDELJA
13. september 2020
Janez Zlatousti, škof, c. učitelj
Sir 27,30-28,7; Ps 103;
Rim 14,7-9; Mt 18,21-35

7.00 Sv. Pavel – Prebold: za vse žive in + farane
vseh treh župnij
8.15 Sv. Andraž: za + starše Menih in za vse rajne
Močnikove (146)
- za + Ivano (obl.) in Antona Ograjenšek ter za +
Antona (obl.), Ivanko in Srečka Brinovšek (153)

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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