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20. september 2020 

25. NAVADNA  

NEDELJA  
  leto A  

štev. 31 

Glasilo župnije Sv. Andraž nad Polzelo  Letnik II. 

BOŽJA PRAVIČNOST 
 (Mt 20,1-16a) 

Mislim, da med nami ni nikogar, ki bi bil pripravljen delati za takega gospodarja, ki 

daje enako plačo za eno uro dela kot za cel dan 

garanja. Po naši pameti so imeli čisto prav tisti, ki so 

pri obračunu zvečer protestirali: »Kje je pravica? 

Enako plačuješ tiste, ki so prišli delat pod noč, kot nas, 

ki smo prenašali težo dneva in vročino!« Pravim – po 

naši pameti. Jezus je imel namen s tole zgodbo 

povedati nekaj zelo pomembnega za naše življenje. 

Resnico, ki smo jo slišali že v prvem berilu iz ust 

preroka Izaija: »Moje misli niso vaše misli, in moja 

pota niso vaša pota, govori Gospod!« Jezus je hotel 

poudariti, da je Božja pravičnost čisto drugačna od 

človeške. Naša pravičnost nosi pečat naše omejenosti, 

ker nujno sodimo po tem, kar vidimo, Božja pa se 

ravna po namenih srca, po ljubezni, ki jo vsakdo od 

nas premore. 

Krivice Bog ne dela prav nikomur. Vsakemu daje 

dovolj možnosti, da bi bil srečen tu in potem vso 

večnost, v kateri se bo nadaljevalo naše življenje, 

kakršnega smo sejali na tem svetu. Vsaka nevoščljivost 

je čisto odveč. Gospodar v današnjem evangeliju 

protestnika sprašuje: »Ali je tvoje oko hudobno, ker 

sem jaz dober?« Slovenski pregovor ve povedati, da je 

na tem svetu nevoščljivosti toliko, da ne bi bilo treba 

drv, če bi gorela, in ugasnila ne bi do konca sveta. 

Ljudje smo čudna bitja: če se komu dobro godi, se brž zaleže v naše srce črv 

nevoščljivosti in privoščimo mu, če ne gre vse po sreči. Nevoščljivost in 

privoščljivost razodevata strašno pomanjkanje ljubezni do bližnjega, ki je prva in 

temeljna zapoved Jezusovih učencev, kar pa želimo biti vsi mi.  

Prosimo Gospoda, da nas obvaruje nevoščljivosti. Naj svoje poslanstvo opravimo 

dobro. Bog nam obljublja pravično plačilo. 
Po: S. Čuk 

 
Odgovóril je  

enemu izmed njih:  

»Prijatelj, ne delam ti 

krivice.  

Ali se nisi pogodil z menoj  

za en denarij?  

Vzemi, kar je tvojega,  

in pojdi!  

Hočem pa tudi temu 

zadnjemu dati kakor tebi.  

Ali ne smem storiti s svojim,  

kar hočem?  

Ali je tvoje oko hudobno,  

ker sem jaz dober?«  

Tako bodo poslednji prvi in 

prvi poslednji. 

(Mt 20,13–16) 
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Poročilo s seje PASTORALNEGA SVETA 
V sredo, 9. septembra ob 19. uri je bila v prostorih župnišča seja Župnijskega 

pastoralnega sveta. Na začetku seje so člani ŽPS prejeli priročnik Vrata k Bogu, 

ki govori o zakramentih. Po krajšem pogovoru o zakramentih sem člane ŽPS 

seznanil z razporedom svetih maš. Tudi v prihodnje ne bo bistvenih sprememb 

glede ure sv. maše, vendar so spremembe. Največja sprememba glede ure svete 

maše bo na praznik Vseh svetih – 1. november. Ker upravljam tri župnije – trije 

blagoslovi pokopališ. Blagoslov je vedno po sv. maši. Na ta dan bo v Andražu 

sv. maša ob 8.15 uri in nato blagoslov pokopališča (do sedaj popoldan ob 13. 

uri), V Mariji Reki ob 10.45 in nato blagoslov pokopališča. V Preboldu pa je sv. 

maša samo ob 14. uri in nato blagoslov pokopališča (do sedaj je bila tudi 

dopoldan ob 9. uri). Na zadnjo nedeljo v Cerkvenem letu (nedelja Kristusa kralja 

vesoljstva) je slovesnost zakonskih jubilejev. Na prvo adventno nedeljo ob 10. 

uri je slovesna sv. maša na čast sv. Andreju. V Preboldu je na ta dan sv. maša 

samo zjutraj ob 7. uri. Na prvo soboto v decembru bodo rudarji ob 15. uri 

počastili god sv. Barbare. Na veliko soboto je blagoslov ognja ob 7.30 uri, 

blagoslov velikonočnih jedil pa ob 11. in 14. uri. Velikonočna vigilija ob 18. uri, 

vstajenjska sv. maša pa ob 7.30 uri.  Slovesnost prvega sv. obhajila je 3. nedeljo 

v maju ob 10. uri.  

Na seji je bilo sprejeto, da je celoletni prispevek za ogrevanje – verouk za prvega 

otroka 15€, za drugega 12€ in za tretjega 0€.  

V petek, 9. oktobra bomo v prostorih župnišča ob 19. uri začeli z mladinskimi 

srečanji. K tem srečanjem so vabljeni vsi, ki so že prejeli zakrament sv. birme. 

Za začetek se bi dobivali enkrat na mesec, vsak drugi petek v mesecu.  

Pri zadnji točki dnevnega reda pa smo se ustavili ob stoji pri sv. maši. V 

pastirskem pismu slovenskih škofov iz leta 2003 je zapisano: »V vsakdanjem 

življenju je stoja znamenje spoštovanja, saj na primer vsi vstanemo, kadar pride 

v našo družbo imeniten človek. Stojimo, ko se pozdravljamo ob prihodu in ob 

slovesu, ko kaj povemo, obljubimo ali prisežemo na slovesen način ... Stoja je 

najstarejša drža pri bogoslužju. Je znamenje spoštovanja, pozornega poslušanja 

in svobode Božjih otrok. Podobno kot stoja je tudi sedenje nekaj zelo pogostnega 

v našem življenju. Sedimo običajno pri poslušanju, pri branju, pri delu z raznimi 

aparati pa tudi pri počitku. Jezus je na primer velikokrat sede učil, kar je 

pomenilo, da uči kakor tisti, ki ima oblast, ljudje pa so ga pogosto sede poslušali. 

V evangeliju imamo čudovit primer takega poslušanja: Marija, Lazarjeva sestra, 

je sedla k Jezusovim nogam, ga poslušala in Gospod jo je zato pohvalil (prim. Lk 

10, 39).« Tukaj v Andražu se zelo veliko stoji. Predlagam nekaj sprememb. 

Odslej naprej bi stali od znamenja zakristijskega zvonca do pozdrava: Gospod z 

vami! In s tvojim duhom. Nato se usedemo. Pri slavi in glavni mašni prošnji 

stojimo. Med berili in psalmom sedimo. Med alelujo, vrstico in evangelijem 

stojimo. Med homilijo (pridigo) sedimo. Med izpovedjo vere 
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stojimo, pri prošnjah pa sedimo. Od hvalospeva pa do »skrivnost vere« se vedno 

stoji, ker ni klečalnikov.  

Sobotne večerne sv. maše, ki so že nedeljske bodo samo takrat, kadar bodo 

naročene.  

Sejo smo zaključili ob 20.25 uri.    župnik Damjan 

SVETNIK TEDNA  
SERGIJ RADONEŠKI, 25. september  

Rodil se je pred letom 1319 v kneževini Rostov v Rusiji. Pri 

krstu je dobil ime Jernej. Ko je bila rostovska kneževina 

priključena Moskvi, se je njegova družina preselila v Radoneš. 

Jernej je že od mladih let gojil željo, da bi šel v samoto ali 

»puščavo«. Pregovoril je starejšega brata Štefana, ki je že prej 

vstopil v samostan, naj gre z njim. Res sta brata šla kakšnih deset kilometrov 

globoko v gozd, skozi katerega se je vil potok s čisto vodo. Postavila sta dve 

leseni celici s cerkvico v čast Sveti Trojici. To je bil začetek kasnejše čudovite 

lavre (samostana). Brat Štefan ni dolgo vzdržal v tej samoti in je odšel v 

samostan v Moskvo, Jernej pa je vztrajal. Od časa do časa ga je obiskal star 

menih duhovnik z imenom Mitrofan, ki je za samotnega puščavnika opravil 

bogoslužje. Ob nekem takem obisku je mladega puščavnika oblekel v meniško 

haljo in mu dal redovniško ime Sergij. Mnogi so tega Božjega moža iskali. 

Puščavnik je vsakogar z ljubeznijo sprejel, nič rad pa se ni odločil, da bi prevzel 

duhovno vodstvo prišlekov, ki so razširili gozdno jaso, povečali cerkvico in ob 

njej postavili nekaj celic za brate. Na mnoge prošnje bratov so Sergija posvetili v 

duhovnika in ga imenovali za predstojnika. Vsi prebivalci puščavniške naselbine 

so se od začetka udeleževali skupne molitve, sicer pa živeli vsak v svoji celici po 

strogih meniških pravilih. Sergij je umrl 25. septembra 1392.  

VABILO 
Skavti stega Zeleno zlatih kobulic, Prebold Polzela 1, vabimo vse otroke in 

mlade, ki si želijo novih prijateljstev, veščin za življenje in veščin življenja z 

naravo, da se nam pridružite na uvodnem srečanju in pobližje spoznate kaj 

počnemo. 

Starši, če želite, da Vaš otrok kvalitetno preživlja prosti čas v naravi, med 

vrstniki, daleč stran od računalnika in telefona, so skavti prava izbira. 

Vidimo se v nedeljo, 4. oktobra ob 15. uri pred Aninim domom. Vabljeni! 

SKRB ZA CERKEV 
Od 21. do 27. septembra čistijo in krasijo naše svetišče družine: 

Jelen, Andraž 10a, Majhenič, Andraž 12 
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Mašni  nameni 
ŽUPNIJE SV. ANDRAŽ NAD POLZELO 

 

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) 

Ponedeljek 

21. september 
Matej 

Ef 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Torek 

22. september 
Mavricij, mučenec 

Prg 21,1-6.10-13; Lk 8,19-21 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Sreda 

23. september 
Pij iz Pietrelcine, duhovnik 

Prg 30,5-9; Lk 9,1-6 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Četrtek 

24. september  
Anton Martin Slomšek, škof 

Sir 44,1-7.13-15; Ps 40;  

2 tim 4,6-8.17-18; Jn 15,1-8 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Petek 

25. september  
Sergij, menih 

Prd 3,1-11; Lk 9,18-22 

 

17.00 za + Martina Smrekarja, za + starše Smrekar 

in Albina Janca (163) 

 

Sobota 

26. september 
Kozma in Damijan, mučenca 

Prd 11,9-12,8; Lk 9,44-45 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

26. NAVADNA 

NEDELJA  
27. september 2020 

Vincencij Pavelski, ust. lazarist. 
Ezk 18,25-28; Ps 125; Flp 2,1-11;  

Mt 21, 28-32 

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

vseh treh župnij  

8.15 Sv. Andraž: za + Rafkota Umbreht (obl.) in za 

vse + Urajekove (162) 

- za + rodbine Gril (+ Roman – obl.) Hrustel in 

Sedovšek(166) 

   
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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