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DODATEN TRUD ŠTEJE
(Mt 25,14-30)
Večkrat se sliši očitek, da se kristjani gremo z Bogom neko
trgovino: jaz dam tebi molitev, mašo, romanje, žrtvice – ti mi
daš srečo, zdravje, uspeh pri izpitu … Nedvomno je ta očitek
včasih upravičen, saj se do Boga pogosto tako obnašamo.
Vendar pa ne drži načelno, saj Kristus ni nikoli učil, da bo
Bog Oče stregel našim muham. Marsikaj, kar bi od Boga
radi dosegli, je za nas kot Božje otroke prej škodljivo kot
koristno, zato je razumljivo, da nam Bog tega ne more dati.
V določenem pomenu pa je življenje z Bogom vendarle neke
vrste trgovina, kakor nam govori jezus v zgodbi današnjega
evangelija. Trgovini se pravi življenje, trgovsko blago pa so
darovi, ki smo jih prejeli od Boga, od katerega prihaja vsak
dober dar. Ti darovi so številni in se nam vsak dan množijo:
življenje samo, ki smo ga prejeli po posredovanju staršev,
vzgoja, ki so nam jo nudili starši, učitelji, duhovnik in drugi
vzgojitelji, dar družinskega okolja, značaj, nadarjenost –
lahko bi naštevali v nedogled. To so darovi, ki se z našim
sodelovanjem lahko množijo, po naši nemarnosti pa lahko
tudi izgubljajo vrednost. Z darovi je treba »trgovati«. Če tega
ne delamo, bo tudi nas zadel očitek, ki ga je bil deležen tretji
služabnik – lastnik enega talenta. Namesto da bi se ravnal po
zgledu svojih sodelavcev, je prejeti zaklad zakopal. Mislil je,
kako zvit in pameten je: »Zdaj sem brez skrbi, nič ne morem
izgubiti!« Pa je izgubil vse!

Tisti čas je Jezus povedal
svojim učencem tole priliko:
»Neki človek se je odpravljal
na potovanje in je sklical
svoje služabnike ter jim
izróčil svoje premoženje.
Enemu je dal pet talentov,
drugemu dva in tretjemu
enega, vsakemu po njegovi
zmožnosti, in odpotoval.
Ta, ki je prejel pet talentov,
je šel takoj z njimi trgovat
in je pridóbil pet drugih.
Prav tako je tisti, ki je prejel
dva, pridóbil dva druga.
Oni pa, ki je prejel enega,
je šel, skôpal jamo in skril
denar svojega gospodarja.
(Mt 25,14–18)

Tretjemu služabniku smo kristjani podobni, če se v svojem verskem življenju oklepamo
samo obredov, starih navad in izročil, tistega, kar je bilo »v naših mladih letih«, ne
prizadevamo pa si, da bi evangeljsko oznanilo tako zaživeli, da bi postalo kvas našega
življenja v današnjem svetu in razmerah. Svet se spreminja z neverjetno naglico. Vrti se
tako, da se vedno bolj oddaljuje od Boga. Zaradi tega se oddaljuje tudi od človeka, saj je
njegovo dostojanstvo utemeljeno na resnici, da je sleherni od nas Božji otrok.
Po: F. Cerar
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TEDEN ZAPOROV 2020
V tednu od 15. do 21. novembra bomo tudi letos obhajali teden zaporov. Vsako leto ga
pripravimo v okviru Katoliške cerkve in tudi drugih krščanskih cerkva ter skupnosti.
Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani v večji meri zavedali potreb vseh tistih, ki se
jih dotika beseda zapor.
Naslov letošnjega tedna zaporov je »Združeni
v zaporu«. Zaprte osebe vedo vse o zaporu, ki
je precej bolj neusmiljena izkušnja kot »ostati
doma«, ki so jo številni izkusili med virusno
pandemijo/epidemijo. Vendar so se zunaj
zaporskih zidov ljudje vseh starosti morali
naučiti, kako se prebijati skozi negotovost,
mnogi so občutili strah, zbeganost in
pomanjkanje nadzora. V preteklih mesecih
smo izgubili svobodno bližino svojih najbližjih, celo vse do točke smrti. Nekateri
ljudje so v tem času občutili neznosno breme bolečine in žalosti. Nekateri so bili
osamljeni in izolirani, spet drugi so si želeli več prostora, biti stran od ljudi. Vse to se
občuti za zaporskimi zidovi 365 dni na leto.
Ko med letošnjim tednom zaporov molimo za vse kakor koli vpletene v kazensko
pravosodje, za zaporsko osebje, svojce zaprtih, žrtve kaznivih dejanj in za same zaprte
osebe, ne govorimo o socialni distanci, ampak o fizičnem distanciranju. Molimo za
družbeno povezanost in obnovljene odnose ter odprtost za velikodušno ljubezen Boga,
ki hrepeni po bližini z vsako posamezno osebo, ki jo ceni in pozna po imenu.
Naj nas letošnji teden zaporov med seboj poveže v molitvi in skrbi za vse brate in
sestre, ki v sebi doživljajo zapor in težo življenja v različnih dimenzijah.
Robert Friškovec, zaporniški vikar
**************

»Mnogo stvari jemljemo za samoumevne in šele ko jih izgubimo, spoznamo njihovo
vrednost. Zaradi Covid-19 mnogi ljudje sedaj izkušajo izgubo službe in istočasno tudi
izgubo svobode. Že ta dva dejavnika sta dovolj slaba, njuna kombinacija pa predstavlja
veliko tveganje za slabitev naše samopodobe. Mnogi ljudje lahko danes lažje
razumejo, kjer sem se nahajal sam. na enak način sem lahko sam sočuten z njihovimi
strahovi in negotovostmi.«
Nekdanji zapornik, marec 2020

MOLITEV TEDNA ZAPOROV
Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem.
Molimo za vse ljudi v zaporih.
Razlomi vse obstoječe vezi strahu in osamljenosti.
S svojo ljubeznijo podpiraj zaprte, njihove družine in prijatelje,
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zaposlene v zaporih in vse, ki zanje skrbijo.
Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj.
Pomagaj nam, da si bomo odpuščali, ravnali pravično,
ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom
v njegovi moči in z njegovim Duhom danes in vsak dan. Amen.

SVETNIK TEDNA
MATILDA, 19. november
Današnja svetnica je bila globoka mistična duša, ki je
čutila navzočnost Jezusa kot Ženina. Pogosto ji je
govoril in ta razodetja so zapisana v delu z naslovom
Knjiga posebnih milosti. Njena življenjska pot malce
spominja na sv. Terezijo Deteta Jezusa: v rosni
mladosti je zahrepenela po samostanskem življenju in zelo zgodaj je dejansko
postala redovnica. Matilda se je rodila leta 1241 v plemiški rodbini Hackeborn
na Saškem, večji del svojega življenja pa je prebila v samostanu cistercijank v
Helfti, zato jo pogosto imenujejo tudi Matilda iz Helfte. V tem samostanu je
postala učiteljica, nato pa voditeljica samostanske šole. Svoji sestri opatinji je
pomagala pri vodenju samostana. Imela je čudovit glas, zato je bila prva pevska
in voditeljica petja v samostanskem koru. Zaradi njenega poduhovljenega petja
so ji vsi pravili »Kristusov slavček«. Izžarevala je radost in veselje, vsem se je
priljubila s svojo ponižnostjo in preprostostjo. Sestre, pa tudi svetni ljudje, so se
ji zaupali in so se zatekali k njej po nasvet v raznih zadevah. Sama je morala
prestajati hudo duševno in telesno trpljenje. Kadar ni čutila osrečujoče Božje
bližine, se je morala bojevati z veliko žalostjo in pobitostjo. Pogosto so jo mučile
težke bolezni, ki so bile zanjo trajno mučeništvo. Zadnjih osem let življenja je
prebila v glavnem v bolniški postelji, kjer pa jo je mučila zavest, da ni za
nobeno rabo. Umrla je 19. novembra 1298 v Helfti.

ZA DOBRO VOLJO ….
»Draga moram ti priznati, da odkar si začela pogosteje kuhati, je tvoja
hrana na jedilniku resnično raznolika. Vsako jed ti uspe prismoditi na
svoj način.«

*********
SANJE – Pacient reče psihiatru: »Vsako noč imam iste sanje.« –
Psihiater: »Pripovedujte, kaj se dogaja.« – Pacient: »Vedno stojim
pred vrati, kjer je obešen list. Potiskam in potiskam vrata, pa se ne odprejo.« – Psihiater:
»Zanimive sanje. In kaj piše na listu?« Pacient: »Vleci!«

*********
DVOJNO – »Zakaj moški v prisotnosti tašče odklanja pitje alkohola?« – »Boji se, da bi
videl dvojno.«
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Mašni nameni
ŽUPNIJE SV. ANDRAŽ NAD POLZELO

33. NAVADNA
NEDELJA
15. november 2020
Albert Veliki, škof in c. uč.
Prg 31,10-13.19-20.30-31; Ps 128;
1Tes 5,1-6; Mt 25,14-30

Sv. Pavel – Prebold: za vse žive in + farane vseh
treh župnij
Sv. Andraž: za + Ivana in Silvo Draksler ter za +
Janeza Sternada (186)

Ponedeljek
16. november
Marjeta Škotska, kraljica

Ta dan ni sv. maše

Raz 1,1-4;2,1-5; Lk 18,35-43

Torek
17. november
Elizabeta Ogrska, redovnica

Ta dan ni sv. maše

Raz 3,1-6.14-22; Lk 19,1-10

Sreda
18. november
Posvetitev bazilik sv. Petra in
Pavla

- za + starše Andreja in Kristino Kužnik (187)

Raz 4,1-11; Lk 19,11-28

Četrtek
19. november
Matilda, redovnica

Ta dan ni sv. maše

Raz 5,1-10; Lk 19,41-44

Petek
20. november
Edmund, kralj
Raz 10,8-11; Lk 19,45-48

Sobota
21. november
Darovanje Device Marije

Ta dan ni sv. maše

- za + Ivanko Skaza (obl.) in za + sestro Betko (154)

Raz 11,4-12; Lk 20,27-40

KRISTUS
KRALJ
22. november 2020
Cecilija, mučenka

Sv. Pavel – Prebold: za vse žive in + farane vseh
treh župnij
Sv. Andraž: po namenu

Ezk 34,11-12.15-17; Ps 23;
1Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
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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