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22. november 2020 

34. NAVADNA  

NEDELJA 
  leto A  

štev. 40 

Glasilo župnije Sv. Andraž nad Polzelo  Letnik II. 

TVOJE ROKE SO ČISTE, A PRAZNE  
(Mt 25,31-46) 

Če hočemo biti pravični učenci Jezusa Kristusa, 

učlovečene Božje Besede, se mora naša vera »učlovečiti«: 

naučiti se moramo prepoznavati obličje Boga v obrazih 

ljudi okoli sebe. To pa nam z živimi slikami, vrednimi 

znamenitih fresk v Sikstinski kapeli, dopoveduje današnji 

evangeljski odlomek o poteku vesoljne sodbe. Bogu 

pravilno služimo samo tedaj, če imamo odprto srce, oči in 

roke za ljudi, ki so v kakršnikoli potrebi ali stiski. 

»Resnično, povem vam: Karkoli ste storili enemu od teh  

mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« (Mt 25,40) 

»Ali nas bo Jezus sodil samo po naši ljubezni do bližnjega, 

po telesnih delih usmiljenja?« se sprašuje p. Albin Šrkinjar 

v premišljevanju o sodnem dnevu. »Kje je ljubezen do 

Boga, kje naše dolžnost do njega? Brez dvoma bo vse to 

tudi predmet Božje sodbe, a Jezus se hoče v svojem opisu 

omejiti na poglavitno: na ljubezen. Tudi hoče poudariti, da 

brez ljubezni do bližnjega ni ljubezni do Boga. Povedati 

hoče, da je ljubezen prva … Kdor ne ljubi brata, ne ljubi 

Jezusa. Naš brat je Jezusov brat. Tudi v najmanjšem bratu 

moramo gledati Jezusa. Jezus, od katerega smo dobili 

neizmerne zaklade, je v osebi našega brata hvaležen za kos 

kruha, za čašo vode, za kratek obisk. To je dejstvo, to je 

gola resnica, ki se bo razglasila kot najvažnejša na edini 

»generalni skupščini« vsega človeštva. Ali sploh kaj vemo 

o Jezusu, če se še nismo naučili bratske ljubezni, kakšno 

od nas zahteva?« 

Katekizem Katoliške cerkve pravi: »Ravnanje z bližnjim bo razodelo sprejetje ali 

odklonitev milosti in Božje ljubezni … Z odklonitvijo milosti v tem življenju se vsakdo 

že sam sodi, prejme po svojih delih in se more celo za večno pogubiti, če zavrača duha 

ljubezni.« V skladu s tem lahko mirno rečemo, da je vsak človek, ki nam je poslan na pot 

življenja, dejansko od Boga ponujena milost, da mu izkažemo dejavno ljubezen. 

Po: F. Cerar 

 
Tisti čas je Jezus  

rekel svojim učencem:  

»Ko pride Sin človekov  

v svojem veličastvu  

in vsi angeli z njim,  

takrat bo sédel na prestol  

svojega veličastva.  

Pred njim bodo zbrani  

vsi narodi in ločil bo  

ene od drugih, kakor pastir  

loči ovce od kozlov.  

Ovce bo postavil  

na svojo desnico,  

kozle pa na levico. 

Tedaj bo kralj rekel tistim,  

ki bodo na desnici: Pridite,  

blagoslovljeni mojega Očeta!  

Prejmite v posest kraljestvo, 

ki vam je pripravljeno  

od začetka sveta!« 

(Mt 25,31–34) 
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TEDEN KARITAS  
Letošnji Teden KARITAS bo potekal od    ponedeljka 23. do nedelje 29. novembra 2020.  

V tem tednu obeležujemo 30. obletnico organizirane 

Karitas v Sloveniji. Nagovarjalo nas bo geslo: »Slišim 

te«, ki še posebej nagovarja v teh težkih časih.  

Nadškof msgr. Alojzij Cvikl je ob tem povedal: 

»Letošnji teden Karitas bo drugačen , kot so bili 

dosedanji. Manj prazničen, bolj delaven. Vedno bolj se 

kaže, da ljudje v tem času negotovosti, strahu in nenehne grožnje potrebujejo psihosocialno 

pomoč. Z drugo besedo: iščejo nekoga, ki jih bo slišal in komur bodo lahko zaupali svoje težave. 

Malo je potrebno za povrnitev upanja: človeka je treba opaziti, ga sprejeti, mu prisluhniti, samo 

tako se bo počutil sprejetega, razumljenega in spoštovanega …« 

Tako je za vse nas vabilo, da se ustavimo in prisluhnemo drug drugemu. 

Zaradi epidemije Covid-19 letos tradicionalno romanje sodelavcev Karitas na Slomškovo 

Ponikvo odpade. Sveta maša za sodelavce Karitas bo v nedeljo, 29. novembra ob 10-ih v 

mariborski stolnici, kjer bo maševal mariborski nadškof in predsednik Slovenske karitas msgr. 

Alojzij Cvikl. Sveto mašo bo mogoče spremljati preko neposrednega prenosa na RTV SLO, 1. 

programu.  

V sredo, 25. novembra , bo potekal že 30. dobrodelni koncert Klic dobrote za pomoč družinam 

v stiski. Zaradi epidemije bo izvedba koncerta v studio 1, RTV Slovenije. Spremljamo ga laho v 

neposrednem prenosu na 1. programu RTV Slovenije, Radia Slovenije in Radia Ognjišče, od 

20.05 dalje.  

V času koncerta in tudi še ves december bomo zbirali sredstva za pomoč slovenskim družinam 

v stiski. Vabljeni, da se nam pridružite na enem izmed naštetih medijev.  
Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas 

Odlomki iz poslanice svetega očeta 
Frančiška za 4. svetovni dan revnih. 

»Ponudi svojo roko siromaku« (prim. Sir 7,32). Antična 

modrost je te besede postavila za sveti kodeks, ki ga je v 

življenju treba spolnjevati. … 

Vzemimo v roke Siraha, eno od knjig Stare zaveze. V njej 

srečamo učitelja modrosti, ki je živel približno dvesto let pred Kristusom. Šel je iskat modrost, 

ki ljudi dela boljše in sposobne temeljito preiskovati dogodke življenja. To je počel v času hude 

preizkušnje za izraelsko ljudstvo, času bolečine, žalovanja in bede zaradi oblasti tujih sil. Ker 

gre za človeka močne vere, zakoreninjenega v izročilih očetov, je bila njegova prva misel, da se 

obrne na Boga, da bi pri Njem prosil za dar modrosti. In Gospod mu ni odtegnil svoje pomoči.  

Od prvih strani knjige Sirah izpostavi svoje nasvete glede številnih konkretnih položajev v 

življenju, in revščina je eden od njih. Vztraja pri dejstvu, da je v stiski treba zaupati v Boga. … 

Molitev k Bogu in solidarnost z ubogimi in trpečimi sta neločljivi. … 

Srečanje s človekom, ki je ubog, nas izziva in sprašuje. Kako lahko prispevamo k odpravljanju 

ali vsaj lajšanju njegove odrinjenosti in trpljenja? Na kak način mu lahko pomagamo v njegovi 

duhovni revščini? Krščanska skupnost je poklicana, da se vključi v to izkušnjo medsebojne 
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podelitve, v zavedanju, da ga ni dopustno, da bi jo prenašali na druge. Da bi bili v oporo 

ubogim, je temeljnega pomena živeti evangeljsko uboštvo v prvi osebi. Ne moremo se počutiti 

»v redu«, kadar je nek član človeške družine odrinjen v ozadje in postane senca. … 

Ponujena roka odkrije, najprej tistemu, ki jo ponudi, da je v nas sposobnost za dejanja, ki 

življenju dajejo smisel. … 

Ponuditi roko je znamenje: znamenje, ki neposredno spominja na bližino, na solidarnost, na 

ljubezen. V teh mesecih, v katerih je svet preplavil virus, ki je prinašal bolečino in smrt, obup in 

zmedo – koliko ponujenih rok smo lahko videli! Ponujeno roko zdravnika, ki skrbi za vsakega 

bolnika in skuša najti pravo zdravilo. Ponujeno roko bolniške sestre, ki ostaja preko svojega 

delovnega časa, da bi negovala bolnika. Ponujeno roko tistega, ki dela v administraciji in skrbi 

za sredstva za rešitev čim večjega števila življenja. Ponujeno roko farmacevta, ki je izpostavljen 

tolikim zahtevam v tveganju stiku z ljudmi. Ponujeno roko duhovnika, ki blagoslavlja z muko v 

srcu. Ponujeno roko prostovoljca, ki pomaga tistemu, ki živi na cesti, in tistim, ki imajo streho, 

nimajo pa hrane. Ponujeno roko moških in žensk, ki delajo, da bi poskrbeli za osnovne storitve 

in varnost. Vse te roke so kljubovale okužbi in strahu, samo da bi nudile oporo in tolažbo. … 

Dokler se roke, ki sejejo smrt, ne bodo spremenile v orodje pravičnosti in miru za cel svet, ne 

bomo mogli biti zadovoljni. … 

Naj molitev k Materi ubogih združi te njene ljubljene otroke in tiste, ki jim služijo v 

Kristusovem imenu. Molitev naj ponujeno roko spremeni v objem medsebojne podelitve in 

ponovno odkritega bratstva.  

SVETNIK TEDNA  
LEONARD PORTOMAVRIŠKI, 26. nov. 

Rodil se je 1676 v mestu Porto Maurizio ob ligurski obali, ki se danes 

imenuje Imperia. Njegovo krstno ime je bilo Paolo Casanuova. Bil je 

zelo nadarjen fant in oče, pomorski kapitan, ga je poslal v Rim 

študirat medicino. Paolo pa se je natihoma pripravljal na redovniški 

poklic. Ko mu je bilo enaindvajset let, je vstopil k frančiškanom in 

dobil ime Leonardoda Proto Maurizio. Po mašniškem posvečenju je 

bil nekaj časa profesor modroslovja v samostanski šoli, a je s tridesetimi leti nastopil 

naporno in odgovorno poslanstvu ljudskega misijonarja v domovini, ki ga je z veliko 

gorečnostjo opravljal do konca svojega življenja. Še tako zakrknjene grešnike je znal 

ganiti, da so se spreobrnili. Na vso moč je pospeševal pobožnost križevega pota: 

blagoslovil je 576 novih križevih potov. Dajal je pobudo za opravljanje večerne molitve, 

ki se je ukoreninila marsikje, tudi pri nas. Po njegovi zaslugi se je pobožnost križevega 

pota tako razširila, da danes skoraj ni katoliške cerkve, v kateri ne bi imeli podob 14 

postaj križevega pota. Kot ljudski misijonar je v štiridesetih letih prekrižaril Italijo in 

Korziko. Nikoli ni mislil nase, na svoj počitek, na zdravje ali kakšno udobje. Umrl je 26. 

novembra 1751 v samostanu San Bonaventura v Rimu.  

OBVESTILO 
V nedeljo, 29. novembra se začetne adventni čas. Na adventnem vencu bomo prižgali 

prvo svečo. Poskrbimo, da bo tudi v našem domu navzoč adventni venček, ki nas bo v 

tem času pričakovanja vabil k družinski molitvi.  
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Mašni  nameni 
ŽUPNIJE SV. ANDRAŽ NAD POLZELO 

 

KRISTUS 

KRALJ  
22. november 2020 

Cecilija, mučenka  
Ezk 34,11-12.15-17; Ps 23;  

1Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

 

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

treh župnij  

 

Sv. Andraž: po namenu 

Ponedeljek 

23. november 
Klemen I., papež 

Raz 14,1-3.4-5; Lk 21,1-4 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Torek 

24. november 
Andrej Dung in vietnamski muč. 

Raz 14,14-19; Lk 21,5-11 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Sreda 

25. november  
Katarina Sinajska, mučenka 

Raz 15,1-4; Lk 21,12-19 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Četrtek 

26. november 
Leonard Portomavriški, red. 

Raz 18,21-23;19,1-3; Lk 21,20-28 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Petek 

27. november 
Virgil in Modest, škofa 

Raz 20,1-4.11-15; Lk 21,29-33 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Sobota 

28. november  
Katarina Labouré, red. 
Raz 22,1-7; Lk 21,34-36 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

1. ADVENTNA 

NEDELJA  
29. november 2020 

Saturnin, mučenec  
Iz 63,16-17.19;64,2-7; Ps 80; 

1 Kor 1,3-9; Mr 13,33-37 

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

treh župnij  

Sv. Andraž: za + Andreja in Ano Mesič ter za + 

Sebastjana Jelen (178) 

- za + Andreja in Marijo Vašl ter za vse + 

Zagorčnikove (189)   

 

 

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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