11. oktober 2020
28. NAVADNA
NEDELJA
Glasilo župnije Sv. Andraž nad Polzelo

leto A
štev. 34
Letnik II.

POVABLJENI SMO NA GOSTIJO
(Mt 22,1-14)
V evangeliju je povedano, da so bili najprej na gostijo povabljeni domači. Še vedno smo in
so vabljeni. Ker pa se niso odzvali, so bili povabljeni drugi. To seveda najprej leti na
judovski narod, ki jim je Bog najprej govoril in jih tudi najprej povabil na ''svojo gostijo.''
Ker se na Jezusov nauk niso odzvali v zadostni meri, pa so bili povabljeni še drugi. Vse
lahko pripomore k dobremu, pravi sv. Pavel. Lahko
pripomore tudi ljubosumje, da drugi, tujci, bolj sprejemajo
''vabilo na gostijo'' kot pa ''domači''.
Veselo oznanilo je, da nas Bog sam vabi v svojo družbo,
na gostijo obilja v prijateljstvu z Njim. Gre za to, da vabilo
vsak dan znova sprejmemo in hodimo po poti, ki nam jo
Gospod sproti odpira. Na gostijo se je potrebno primerno
pripraviti, tudi obleči. O tem govori zadnji del odlomka,
kjer nekdo ni imel svatovskega oblačila. Prispodobo
svatovskega oblačila lahko razumemo kot svarilo, naj se
obnašamo primerno dostojanstvu, ki ga imamo kot
kristjani, kot Božji otroci. Lahko ga razumemo tudi kot
svarilo, naj hodimo k maši notranje in zunanje pripravljeni.
Ne gre toliko za zunanjo obleko, čeprav je tudi ta lahko
odraz notranjega razpoloženja. Predvsem gre za ''notranjo
obleko'' srca, duha.

Nato je rekel
svojim služabnikom:
›Svatba je pripravljena,
toda povabljeni
je niso bili vredni.
Pojdite torej na križišča
in povabite na svatbo,
kogar koli najdete.‹
Služabniki so odšli na potí
in zbrali vse, ki so jih našli,
hudobne in dobre,
in svatovska dvorana
se je napolnila z gosti.
(Mt 22,8–10)

Znam biti reven in znam biti v obilju, pravi sv. Pavel. Na
vse mogoče sem se navadil ... Vse premorem v njem, ki mi daje moč. V vsakem človeškem
življenju so vzponi in so padci. V Njem, ki nam daje moč, tolažbo, pogum, nas vabi živeti
apostol. Vse lahko razumemo kot del Božje šole, priprave na ''gostijo z izbornimi jedili''.
Vse ima svoj smisel in cilj. Nič ni kar tja v en dan.
V življenju pogosto ni tako preprosto in lahko prepoznati Božje skrbi za človeka, veselo
oznanilo današnje nedelje pa zagotavlja, da smo osebno izbrani in povabljeni na Božjo
gostijo in nujno naj odgovorimo s tem, da se povabilu odzovemo, pa tudi da začnemo in
nadaljujemo s pripravo primernega oblačila za tako izbrano gostijo in Gostitelja!
Povzeto po: www.lemont-svs.org/
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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?
Potem si lepo vabljena na mesečna srečanja, kjer se bomo skupaj povezale v molitvi
in se poglabljale v različne teme. Cilj srečanj je globlje srečanje z Bogom in
spoznati, da smo ljubljene, lepe, dragocene, svobodne, da smo lahko drzne in polne
življenja. Vse to z Njim, ki nam daje moč.
KDAJ: vsak 3. ponedeljek v mesecu od
oktobra do julija ob 19. uri (skupno 10
srečanj). Prvo srečanje v ponedeljek, 19.
oktobra.
KJE: Anin dom, Trg 5, Prebold
CENA: 65€/osebo
PRIJAVE IN INFORMACIJE: mpk.marija@gmail.com (Marija Petra)
Informacije glede vsebine: zenskanapolno@gmail.com (Mojca Giacomeli).
Marija Petra

POROKA IZVEN CERKVE
Škofijski ordinariat v Celju v zadnjih letih prejema vedno več prošenj za dovoljenje
poroke izven cerkve oziroma bogoslužnega prostora, predvsem na raznih gostinskoturističnih lokacijah, kjer k temu spodbujajo. Zakonik cerkvenega prava predpisuje,
da naj se zakon med katoličanoma ali med katoličanom in krščenim nekatoličanom
sklene v župnijski cerkvi, v drugi cerkvi ali kapeli ga je mogoče skleniti z
dovoljenjem krajevnega ordinarija ali župnika (prim. kan. 1118,§1), poroko na
drugem primernem kraju pa lahko dovoli krajevni ordinarij (prim. kan. 1118,§2).
Kraji, kjer želijo imeti poročni obred zaročenci, ki prosijo za dovoljenje poroke
izven cerkve oziroma bogoslužnega prostora, večinoma niso »primeren kraj«, o
katerem govori Zakonik cerkvenega prava, saj se na njih odvijajo tudi dogodki, ki so
tuji krčanskemu čutu. Leta 2009 je bilo v 10. številki Sporočil slovenskih škofij (str.
192-193) objavljeno navodilo Škofije Celje glede obreda cerkvene poroke, kjer med
drugim piše: »V zadnjem času je vedno več primerov, ko bi se pari radi tudi
cerkveno poročili zunaj cerkvenega objekta: na gradu, v naravi, v jami ipd. To
spodbujajo kot posebno ponudbo tudi različne turistične agencije, hoteli ipd. Glede
tega je treba reči, naj si župniki močno prizadevajo, da bo cerkveni obred opravljen
v cerkvi, in naj ne popuščajo modnih muham zaročencev. Pri pripravi na poroko naj
zaročence pravočasno opozorijo na svetost trenutka cerkvene poroke, ki je
zakrament in je zato najprimerneje, da je obred opravljen v cerkvi. Kajti 'bogoslužna
opravila niso zasebna dejanja, marveč opravila Cerkve' (prim. kan. 837,§1), 'zato jih
morajo posvečeni služabniki in drugi verniki čim bolj spoštljivo in s primerno
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skrbnostjo obhajati' (kan. 840). Poroka zunaj cerkve naj bo zgolj izjema, za katero
pa je treba dobiti dovoljenje krajevnega ordinarija!« V drugih škofijah v Sloveniji
načeloma ne dajejo dovoljenj za poroko izven cerkve oziroma bogoslužnega
prostora, razen v primeru izrednih okoliščin.
Škofijski upravitelj in Zbor svetovalcev Škofije Celje je zato na svoji 11. seji 16.
julija 2020 sklenil, da se v Škofiji Celje odslej v skladu s predpisi Zakonika
cerkvenega prava, navodilom Škofije Celje glede obreda cerkvene poroke (Sporočila
slovenskih škofij 10/2009, str. 192-193) ter prakso drugih škofij v Sloveniji
dovoljenja za poroko izven cerkva oziroma bogoslužnega prostora ne izdajo več,
razen v primeru izrednih okoliščin.
V času, ko zaradi epidemioloških razmer Slovenska škofovska konferenca priporoča
svete maše na prostem (prim. Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v
času krepitve epidemije COVID-19 (stanje: 21. julij 2020), I./4.), je na tistih krajih,
kjer se na prostem obhaja sveta maša, mogoče obhajati tudi obred poroke.
vir: Sporočila slovenskih škofij 9/2020, Celjska škofija, str. 192-193.

SVETNIK TEDNA

GERALD IZ AURILLACA, 13. oktober
Ta francoski plemič je živel v času, ko se je enotno cesarstvo
Karla Velikega začelo drobiti in so se njegovi nasledniki
vojskovali za dediščino. Vojske so rodile nasilje, revščino in
moralno bedo. Škofje so se na svojih sinodah pritoževali, da tudi
v samostanih ni več reda in discipline. Odgovor na to žalostno
stanje je bilo prenovitveno gibanje, ki se je rodilo v samostanu
Cluny, ustanovljenem leta 909. Skoraj dve stoletji so ga vodili
opati, ki so bili svetniki: možje znanja in dela, spokornosti, premišljevanja in molitve.
Posredno je s tem gibanjem povezan tudi Gerald. Ta se je rodil okoli leta 850 v plemiški
družini. Bil je deležen najboljše tedaj dosegljive izobrazbe. Po očetovi smrti je mladi grof
Gerald d'Aurillac »sredi sveta« zaživel po vzoru redovnikov. Ljudje so ga ljubili in
spoštovali, ker so v njem odkrili plemiča, popolnoma različnega od drugih. Ubogim ni le
pomagal, ampak je tudi živel z njimi. Spodbujal jih je k molitvi in dobroti, pa ne z
besedami, ampak s svojim zgledom. Vedno in povsod se je potegoval za pravico in
pravičnost, zavračal je nasilje in nikoli ni nosil orožja. Bil je tudi neutruden romar, zlasti
ga je privlačil Rim, kamor je poromal kar sedemkrat. 894 je na svojem posestvu v
Aurillacu postavil benediktinski samostan. Gerald je sicer vedno ostal laik, vendar se je
vselej držal strogih meniških pravil življenja, ki narekujejo molk, molitve, ročno delo,
javno priznavanje svojih napak, pomoč bolnikom in romarjem. Leta 902 je popolnoma
oslepel, 909 pa umrl.

SKRB ZA CERKEV
Od 12. do 18. oktobra čistijo in krasijo naše svetišče družine:
Brezovnik, Dobrič 13, Meklav, Dobrič 20 in Ježovnik, Dobrič 19c.

stran 3

Mašni nameni
ŽUPNIJE SV. ANDRAŽ NAD POLZELO

28. NAVADNA
NEDELJA
11. oktober 2020
Filip, diakon
Iz 25,6-10; Ps 23;
Flp 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14

Ponedeljek
12. oktober
Maksimiljan Celjski, mučenec

7.00 Sv. Pavel – Prebold: za vse žive in + farane
vseh treh župnij
8.15 Sv. Andraž: za + Ivana Jelen – obletnica (177)
- za + Damjana Dušiča – dar družine Turnšek ob
pogrebu (179)
Ta dan ni sv. maše

Gal 4,22-24.26-27.31; Lk 11,29-31

Torek
13. oktober
Gerald iz Aurillaca

17.00 za + Ljudmilo Ježovnik (obl.) in vse rajne
Bršekove (170)

Gal 5,1-6; Lk 11,37-41

Sreda
14. oktober
Kalist I., papež

Ta dan ni sv. maše

Gal 5,18-25; Lk 11,42-46

Četrtek
15. oktober
Terezija Avilska, c. učiteljica

Ta dan ni sv. maše

Ef 1,1-10; Lk 11,47-54

Petek
16. oktober
Jadviga (Hedvika), kneginja
Ef 1,11-14; Lk 12,1-7

Sobota
17. oktober
Ignacij Antiohijski, škof in muč.

Ta dan ni sv. maše

Ta dan ni sv. maše

Ef 1,15-23; Lk 12,8-12

29. NAV. NED. misijonska
18. oktober 2020
Luka, diakon
Iz 45,1.4-6; Ps 96;
1 Tes 1,1-5; Mt 22,15-21

7.00 Sv. Pavel – Prebold: za vse žive in + farane
vseh treh župnij
8.15 Sv. Andraž: za + Janija, Ivana Krajnc, za vse +
Repinove in Tajnšekove (144)
- za + Ludvika Bršek – dar Jaka in Zofke Satler ob
pogrebu (182)

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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