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13. september 2020 

24. NAVADNA  

NEDELJA  
  leto A  

štev. 30 

Glasilo župnije Sv. Andraž nad Polzelo  Letnik II. 

DOLGOVI 
 (Mt 18,21-35) 

V današnjem evangeliju se marsičemu čudimo. Čudimo se velikanskemu dolgu 

enega od služabnikov. Kako sploh more človek narediti tak dolg? Ko pa pomislimo 

na dolgove, v katere so nekateri posamezniki spravili podjetja ali celo svoje družine 

…, se lahko le čudimo. 

Čudimo se gospodarju, da je služabniku velik dolgo 

odpustil. A kaj je mogel drugega? Dolg je bil 

neplačljiv. Takšne dolgove more poravnati le 

neizčrpna blagajna Božjega usmiljenja.  

Čudimo se hlapcu, ki je zaradi malenkostnega dolga 

svojega sohlapca zgrabil, ga davil in celo vrgel v ječo. 

Naše čudenje pojema, ko pomislimo na primere iz 

življenja, ki dokazujejo, kako znamo biti ljudje 

malenkostni. Nekateri se do smrti sovražijo zaradi 

drobnarij, ki se nam zdijo naravnost smešne. 

S pripovedjo zgodbe o dveh hlapcih je verjetno imel 

Jezus še neko drugo namero. Poslušalcem je hotel 

nakazati razliko med pravičnostjo, kot so jo naglašali 

razlagalci postave, in pravičnostjo, ki je lastna 

evangeliju.  

Učitelji postave so videli pravičnost predvsem v 

izpolnjevanju predpisov. Spoštovati je bilo treba 

sobotni počitek, določene dneve se je bilo treba postiti, 

vzdržati se je bilo treba nečistih jedi, po določenem 

obredu si je bilo potrebno umivati roke in prati posode … Kdor je tem predpisom 

zadostil, je veljal za pravičnega. 

Jezus preusmerja pojmovanje pravičnosti od mrtve črke k živemu človeku. Gospodar 
ob polaganju računov ne bo gledal na umazanijo tvojih rok, temveč na 

omadeževanost tvojega srca. Ne bo ga zanimal tvoj odnos do predpisov, temveč tvoj 

odnos do ljudi. Vrat v nebeško kraljestvo si ne boš odprl z izpolnjevanjem obredov, 

temveč s poravnavanjem računov med brati. 
Po: Beseda da Besedo 

 
Tisti čas je Peter pristopil  

k Jezusu in mu rekel: 

»Gospod, kólikokrat  

naj odpustim svojemu bratu, 

če greši zoper mene?  

Do sedemkrat?«  

Jezus mu je dejal:  

»Ne pravim ti do sedemkrat,  

ampak do sedemdesetkrat  

sedemkrat.« 

(Mt 18,19–20) 
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SREČANJA ZA ŽENSKE 

OBDARJENA -DRUGA DRUGI DAR 
Si želiš doživeti leto osebnega in duhovnega razcveta 

ter pustolovščine? 

Se želiš enkrat mesečno srečati še z drugimi 

ženskami, si podeliti izkušnje, se med seboj povezati 

in obogatiti? 

Vabljena na dinamičen in vsebinsko bogat program, razdeljen na deset sklopov, ki 

ga bo vodila Mojca Giacomelli (ŽENSKA NA POLNO)! Več o Ženska na polno: 

https://zenskanapolno.si 

KDAJ: vsak 3. ponedeljek v mesecu od oktobra do julija ob 19. uri. 

KJE: Anin dom, Trg 5, Prebold 

CENA: 65€/osebo 

PRIJAVE IN INFORMACIJE: mpk.marija@gmail.com (Marija Petra) 

Za vse, ki boste obiskovale skupino za ženske, ki bo delala po tem programu, bo v 

naslednjem letu organiziran brezplačen poldnevni seminar.  
Marija Petra 

VEROUČNO LETO 2020/21 
Dragi starši, otroci,…  
Pred nami je novo pastoralno katehetsko leto 2020-21, ki je zavito v 

skrivnost. Ne vemo namreč natančno, kaj vse nas pravzaprav čaka 

v prihodnjem letu, čeprav kljub temu skrbno načrtujemo izvedbo 

veroučnega leta. Skupaj se lahko sprašujemo: Ali bomo lahko končno bolj svobodno 

zadihali in se vrnili nazaj k sv. mašam brez omejitev in k rednemu verouku …? Nihče v 

tem trenutku ne more dati odgovora na to vprašanje. (več na https://zupnija-

prebold.si/delujoci-v-zupniji/veroucni-koticek/)  

Naj pastoralno leto spremlja Božji blagoslov, da bo prepoznano po naših sadovih in ne 

le po naših besedah. Združimo se v molitvi, da zaupanje v Gospodovo moč premagamo 

situacijo v kateri smo se znašli! 

************** 

Z veroukom bomo začeli v ponedeljek, 14. septembra. Pri prvi uri verouka boste lahko 

nabavili učbenike, delovne zvezke, liturgične zvezke in prispevali prispevek za verouk - 

ogrevanje. Učbenike lahko zamenjate staro za staro ali pa staro za novo. Pri menjavi staro za 

novo je novi učbenik po polovični ceni (4€). Letni prispevek za enega otroka 15€, za drugega 

12€, za tretjega pa 0€.  

Kdor zaradi stiske ne more poravnati stroškov, naj se oglasi pri župniku. Finančna stiska ne 

more in ne sme biti ovira, da otrok ne bi obiskoval verouka.  
************** 

CENIK UČBENIKOV: 

1 R – prispevek za fotokopije … 5€;  

2 R – PRAZNUJEMO Z JEZUSOM … 10,50€;  

3 R – KRISTJANI PRAZNUJEMO SKUPAJ… 10,50€;  

mailto:mpk.marija@gmail.com
https://zupnija-prebold.si/delujoci-v-zupniji/veroucni-koticek/
https://zupnija-prebold.si/delujoci-v-zupniji/veroucni-koticek/
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5 R – ZNAMENJA NA POTI K BOGU … učbenik 8,5€,  delovni zvezek 6€; 

6 R – SKUPAJ V NOVI SVET … učbenik 8,5€,   delovni zvezek  6€;  

7 R – KDO JE TA? … učbenik 8,5€,     delovni zvezek 6€;  

URNIK VEROUKA   2020/21 
PONEDELJEK SREDA 

2 R  - od 13. do 13.45 5 R – od 13.15 do 14.00 

3 R  - od 13.50 do 14.35 6 R – od 14.15 do 15.00 

1 R – od 15. do 15.45 7 R – od 15.15 do 16.00 

SVETNIK TEDNA  
LJUDMILA, 16. september  

Živela je v dobi svetih bratov Cirila in Metoda. Vzgojena je bila strogo 

v veri svojih poganskih prednikov. Krščanstvo je ni privlačilo, dokler 

so ga v njeni domovini širili nemški misijonarji in so mnogi od njih 

skušali širiti tudi nemški vpliv nad Čehi. Zelo mlada se je poročila s 

češkim knezom Borivojem. Ta je stopil  osebno v stik s svetima 

bratoma Cirilom in Metodom, ki sta takrat oznanjala evangelij na 

Moravskem v domačem jeziku. Ko je Borivoj spoznal krščanstvo v 

pravi luči in videl, da nima nič skupnega z nemško nasilnostjo, se je ga 

je oklenil. Najverjetneje ga je krstil sam sv. Metodleta 874. Ko je Ljudmila videla, kako 

blagodejno vpliva krščanstvo na njenega moža, se je tudi sama dala krstiti. Odtlej je z 

vsem srcem podpirala delo svetih slovanskih apostolov. Leta 889 ji je umrl mož, star 

komaj 36 let. Kot mlada vdova je morala za nekaj časa prevzeti še vladarske posle, kajti 

najstarejši sin je imel tedaj šele 14 let. Češki narod je vodila s široko razgledanostjo in 

krščansko modrostjo. V družini je skrbela za temeljito izobrazbo svojih otrok in pozneje 

svojih vnukov. Svojemu narodu je s tem vzgojila modre, odločne in spretne vladarje. 

Med ljudstvom je bila izredno priljubljena. Nadvse ljubosumna snaha Drahomira tega ni 

mogla prenašati, zato je proti njej skrbno kovala zaroto. V njen dom je tako poslala dva 

najeta morilca, ki sta jo ponoči v spalnici zadavila. To se je zgodilo 15. septembra 921.  

 

SKRB ZA CERKEV 
V soboto, 19. septembra od 15. do 21. ure bo v Preboldu – Anin dom za dekaniji 

Braslovče in Žalec potekala 39. Stična mladih. Geslo letošnje Stične mladih v vseh 

razsežnostih sovpada z odlomkom, ki ga je papež Frančišek izbral za poslanico o 

mladeniču iz Naina (Lk 7,11-17), ki ga je Jezus obudil od mrtvih.  

Zaradi vzdrževanja ustreznih ukrepov je letos za vse udeležence srečanja obvezna spletna 

prijava.  Če se še nisi prijavil, stori še to danes na https://sticna.net/. Se vidimo.  

******** 
Od 14. do 20. septembra čistijo in krasijo naše svetišče družine: 

Zabukovnik, Dobrič 36, Pižorn, Dobrič 37 in Ježovnik, Dobrič 33. 

https://sticna.net/
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Mašni  nameni 
18.00 za + Zvoneta Ožir in za vse + Bajhtove (158) 

- za + Klavž Franca in za vse pozabljene duše (160) 
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) 

Ponedeljek 

14. september 
Povišanje sv. križa 

4 Mz 21,4-9; Ps 78; Flp 2,6-11;  

Jn 3,13-17 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Torek 

15. september 
Žalostna Mati Božja (Dolores) 
1 Kor 12,12-14.27-31; Lk 7,11-17 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Sreda 

16. september 
Ljudmila, kneginja 

1 Kor 12,31-13,13; Lk 7,31-35 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Četrtek 

17. september  
Robert Bellarmino, škof, c. uč. 

1 Kor 15,1-11; Lk 7,36-50 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Petek 

18. september  
Jožef Kupertinski, duhovnik 

1 Kor 15,12-20; Lk 8,1-3 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Sobota 

19. september 
Januarij, škof, mučenec 

1 Kor 15,35-37.42-49; Lk 8,4-15 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

25. NAVADNA 

NEDELJA  
20. september 2020 

Andrej Kim in korejski mučenci 
Iz 55,6-9; Ps 145; Flp 1,20-24.27;  

Mt 20,1-16 

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

vseh treh župnij  

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

Marije Bršek (148) 

- za + Ferdinanda Jelen – obletnica (159) 

 
 
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  

mailto:damjan.ratajc@rkc.si

