10. januar 2021
JEZUSOV
KRST
Glasilo župnije Sv. Andraž nad Polzelo

leto B
štev. 2
Letnik III.

ORODJE V BOŽJIH ROKAH
(Mr 1,7-11)
Če ste kdaj reševali križanke, ste zagotovo naleteli na geslo »podelitev imena« in vpisati je
bilo potrebno besedo »krst«. Kristjani vemo, da je krst veliko več kot zgolj podelitev
imena, to je prvi zakrament, zakrament novega rojstva, prerojenja.
Mnogi krsta ne znamo dovolj ceniti, ker smo ga povečini
prejeli kot majhni otroci, brez posebnega napora in brez
priprave. Krščeni smo bili v veri staršev in občestva
župnije. Vera naših bližnjih naj bi nam pomagala, da milost
krsta v nas zaživi, da vera, ki je bila položena v našo dušo
kot seme v zemljo, začne poganjati. »O bratje, bratje, prišel
je čas,« pravi naš pesnik Oton Župančič. »O bratje, bratje,
kako je v vas? So li vaše njive zorane?«
To vprašanje je zelo na mestu danes, ko se na praznik
Jezusovega krsta spominjamo svojega lastnega. Ali je naša
duša dovolj negovana, da lahko seme Božjega življenja, ki
je bilo takrat položeno vanjo, požene, raste in rodi sadove
za vsakdanje življenje? Kako smo držali besedo, dano
Bogu po ustih staršev in botrov? Krstitelj postavi staršem
vprašanje: »Želite, da bi vaši otroci prejeli sveti krst? Ali se
zavedate dolžnosti, ki jo sprejemate, da jih boste vzgajali v
veri, da bodo spolnjevali Božje zapovedi in da bodo ljubili
Boga in svojega bližnjega, kakor nas je učil Jezus Kristus?«
To vprašanje ni samo zaradi lepšega, ampak je čisto resno.
Žal ga zelo veliko staršev ne jemlje tako. Po krstu nastopi v
številnih družinah zelo dolga pavza v verski vzgoji. Trajalo
bo kar nekaj let, ko bodo otroke spet pripeljali k duhovniku,
da jih pripravi na prejem prvega svetega obhajila.

Tiste dni je prišel Jezus
iz Nazareta v Galileji in
Janez ga je krstil v Jordanu.
Brž ko je stopil iz vode,
je zagledal nebesa odprta
in Duha, ki se je
spuščal nadenj kakor golob.
In zaslišal se je
glas iz nebes:
»Ti si moj ljubljeni Sin,
nad teboj imam veselje.«
(Mr 1,9–11)

Bog hoče, da so starši njegovi prvi sodelavci – ne samo pri posredovanju naravnega,
telesnega življenja, temveč tudi nadnaravnega, duhovnega. To je običajna pot. Bog hoče
delovati po nas. Bog je odličen mojster, vendar hoče, da smo mi njegovo orodje. Tudi
najboljši mojster brez orodja ali s slabim orodjem ne more narediti veliko.
Po: S. Čuk
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LETNO POROČILO
KATOLIŠKE CERKVE V
SLOVENIJI
Leta 2018 je imela Slovenija 2.095.861 prebivalcev, od teh je
bilo 1.509.986 katoličanov (72,11 %). Lokalna Cerkev je razdeljena v dve metropoliji s
sedežema v Ljubljani in v Mariboru ter ima šest škofij: Koper, Ljubljana, Novo mesto,
Celje, Maribor in Murska Sobota. V Sloveniji je 697 teritorialnih župnij in dve
personalni (bolniška v Ljubljani in univerzitetna v Mariboru). V Katoliški cerkvi v
Sloveniji je leta 2019 delovalo 14 nadškofov in škofov, 1.014 duhovnikov
(745 škofijskih in 271redovnikov), 37 stalnih diakonov, 443 redovnic in 647 katehistinj
in katehistov. V Sloveniji je 2.901 cerkva in kapel.
Osebe v Cerkvi na Slovenskem:
14 škofov, 745 škofijskih duhovnikov, 271 redovnih duhovnikov, 1014 vseh
duhovnikov, 37 stalnih diakonov, 443 redovnic, 647 laiških katehistinj in katehistov,
9.809 ključarjev oz. članov ŽPS ter 11.500 prostovoljk in prostovoljcev Karitas.
Redovništvo
V šestih škofijah deluje 12 moških in 15 ženskih redovnih skupnosti ter 7 svetnih
ustanov oziroma novih oblik Bogu posvečenega življenja skupnosti. V letu 2019 je bilo v
Sloveniji 756 redovnic in redovnikov (649 z večnimi zaobljubami). Najstarejša redovna
skupnost, prisotna na slovenskem ozemlju, so cistercijani, saj je bil njihov prvi samostan
pri nas ustanovljen leta 1136. Sledijo kartuzijani (1160), frančiškani (1229), minoriti
(1239), klarise (1300), karmeličanke (1650) in uršulinke (1702). Po dostopnih podatkih
slovenski redovi imajo v lasti 81 objektov s statusom kulturnega spomenika, pri čemer so
nekateri celo državnega pomena. Največ jih imajo frančiškani (35), sledijo minoriti (24),
uršulinke (4), benediktinci (3) in jezuiti (3).
Zakramenti
V letu 2019 je bilo v Sloveniji podeljenih: 10.455 krstov, 9.388 prvih obhajil,
8.110 svetih birm, 2.488 cerkvenih porok ter posvečenih 6 novomašnikov.
Sakralna kulturna dediščina:
3 (nad)škofijski arhivi, 1 muzej krščanstva na Slovenskem, v letu 2019 je v štirih
slovenskih škofijah na področju sakralne glasbe delovalo 22.974 oseb.
Po stanju registra Ministrstva za kulturo o vpisani sakralni kulturni dediščini iz januarja
2009 je v Sloveniji 6.157 sakralnih enot (cerkve, kapele, zidana znamenja in križi). Po
dostopnih podatkih škofij Celje, Koper, Murska Sobota, Novo mesto in Nadškofije
Ljubljana je v letu 2019 v petih slovenskih (nad)škofijah na področju sakralne glasbe
delovalo 23.703 oseb.
Katoliške izobraževalne in socialne ustanove v Cerkvi na Slovenskem:
31 vzgojno-izobraževalnih zavodov, v katoliških vrtcih 1.661 vpisanih otrok,
1.823 učencev obiskovalo katoliške osnovne in srednje šole, 350 študentov bilo vpisanih
v katoliške visokošolske ustanove ter v 15 domovih za ostarele bivalo
1.264 oskrbovancev.
V okviru Katoliške cerkve v Sloveniji in po njenih pravnih osebah (škofijah, župnijah,
redovnih skupnostih ipd.) deluje:

stran 2

Na področju visokega šolstva: Katoliški inštitut, Teološka fakulteta, 12 študent. domov,
Na področju srednjega šolstva: 4 katoliške gimnazije, 4 dijaški domovi
Na področju osnovnega šolstva: 2 katoliški osnovni šoli
Na področju predšolske vzgoje: 20 vrtcev
Na področju glasbenega šolstva: 5 zasebnih katoliških glasbenih šol, 4 orglarske šole,
Konservatorij Jurija Slatkonje v Novem mestu.
V 20 katoliških vrtcev je bilo vpisanih 1.661 otrok, kar na tej ravni izobraževanja
predstavlja 2,02 % vseh vključenih v programe. V Sloveniji imamo le dve katoliški
osnovni šoli, ki ju obiskuje 0,29 % vseh šolajočih se otrok v osnovnih šolah. Delež
mladih, ki obiskuje katoliške gimnazije, predstavlja 2,1 % populacije v posamezni
generaciji. Štiri katoliške gimnazije dosegajo odlične rezultate na različnih področjih ter
tako nadaljujejo bogato tradicijo katoliških izobraževalnih ustanov.
Dobrodelnost Katoliške cerkve v Sloveniji
Slovenski verniki na različne načine podpirajo dobrodelno dejavnost Cerkve.
V letu 2019 je v Sloveniji v okviru mreže Karitas:
bilo razdeljenih 3.380 ton hrane; 13.070 oseb je prejelo pomoč v obliki plačila položnic;
11.961 otrok je prejelo šolske potrebščine v obliki paketa ali bonov za delovne zvezke;
1.565 osnovnošolcev in dijakov je bilo deležnih pomoči pri plačilu kosila, prevoza in
obšolskih dejavnosti; 107 otrok je bilo vključenih v botrstvo in posvojitev na razdaljo,
otroci pa so bili deležni tudi obdarovanj ob praznikih in učne pomoči; v letovanja družin,
otrok in starejših je bilo vključenih 621 oseb.
(vir:https://katoliska-cerkev.si)

SVETNIK TEDNA
ODON (OTON), 14. JANUAR
Pred več kot 900 leti je Nemec sv. Bruno v Franciji ustanovil kartuzijanski
red, katerega člani v samoti služijo Bogu in ljudem z molitvijo in delom.
Njihovo življenje je zelo strogo: sredi noči vstajajo k molitvi, nikdar ne jedo
mesa, ob petkih in drugih postnih dnevih živijo ob kruhu in vodi. Na enak
način je živel prizadevni kartuzijan Oton ali Odon, ki je bil doma iz
italijanskega mesta Novara, kjer se je rodil leta 1100. Že kot mlad fant je bil
sprejet v kartuzijanski samostan Casotta blizu rodnega mesta. Bil je vzoren
redovnik: živel je strogo, ljubil je molk in premišljevanje. V samostan, kjer je
živel Oton, so prišle govorice o mlačnosti bratov v kartuziji Jurklošter.
Predstojniki so ga poslali tja, da bi menihe pripeljal k prvotni gorečnosti. Ni zanesljivo znano,
kdaj je prišel na slovenska tla. Najbrž je najprej živel nekaj let v Žičah in tam je bil leta 1189
torej že kot častitljiv starček izvoljen za priorja kartuzije v Jurkloštru. Tam je ostal le dve leti.
Zaradi težav s sobrati je šel osebno v Rim in papeža Klemena III. prosil, naj ga razreši službe
predstojnika v tem samostanu. Papež mu je ustregel in mu dovolil, da si sam izbere samostan,
kjer bo mogel živeti v miru in nemoteni bogoljubnosti. Na povratku iz Rima je zbolel in prosil je
za zavetje benediktince v Markah. Živel je po kartuzijanskih pravilih in na gostitelje tako
vplival, da so svoj samostan spremenili v kartuzijo. Zadnjih osem let je živel ob molitvi in
pridiganju. Imel je že devetdeset let in 14. januarja leta 1198 je ob svoji bolniški postelji
duhovnikom napovedal svojo smrt za naslednji dan, ko je res umrl.
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Mašni nameni
ŽUPNIJE SV. ANDRAŽ NAD POLZELO
16.00 za + Antona Tominšek in za vse + Tominškove (213)

JEZUSOV KRST
10. januar 2021
Gregor Niški, škof
Iz 55,1-11; Iz 12,2-6; 1
Jn 5,1-9; Mr 1,7-11

Ponedeljek
11. januar
Pavlin Oglejski, škof

7.00 Sv. Pavel – Prebold: za vse žive in + farane
vseh treh župnij
8.15 Sv. Andraž: za + Antonijo in Janeza Drobež
(208)
za + Ano in Otmarja Majhenič (209)
Ta dan ni sv. maše

Heb 1,1-6; Mr 1,14-20

Torek
12. januar
Tatjana (Tanja), mučenka

16.00 za + Jožico Sitar – 8. dan, dar sina Toneta z
družino ob pogrebu (215)

Heb 2,5-12; Mr 1,21-28

Sreda
13. januar
Hilarij, škof

Ta dan ni sv. maše

Heb 2,14-18; Mr 1,29-39

Četrtek
14. januar
Oton (Odon), opat

Ta dan ni sv. maše

Heb 3,7-14; Mr 1,40-45

Petek
15. januar
Absalom, škof
Heb 4,1-5.11; Mr 2,1-12

Sobota
16. januar
Marcel, papež

Ta dan ni sv. maše

Ta dan ni sv. maše

Heb 4,12-16; Mr 2,13-17

2. NEDELJA
MED LETOM
17. januar 2021
Anton, puščavnik
1 Sam 3,3-10.19; Ps 40;
1 Kor 6,13-15.17-20; Jn 1,35-42

7.00 Sv. Pavel – Prebold: za vse žive in + farane
vseh treh župnij
8.15 Sv. Andraž: za + dva Meklav Konrada in
Angelo, + Marijo Krk ter za + Ferdinanda in Pepco
Krk (197)

MISEL TEDNA
Strah je velik, a ljubezen je močnejša in premaga vse.
Župnijsko glasilo Andrejev list izdaja župnija Andraž nad Polzelo; Tel.: 03/57 24 183, 041/576 012;
TRR: SI56 0400 1004 7460 537; elektronska pošta: damjan.ratajc@rkc.si, Odgovarja Damjan Ratajc, župnik in dekan
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