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21. februar 2021 

1. POSTNA 

NEDELJA  
  leto B  

štev. 8 

Glasilo župnije Sv. Andraž nad Polzelo   Letnik III. 

PREČIŠČENI PROTI VELIKI NOČI 
(Mr 1,12-15) 

Berilo iz Stare zaveze poroča o potopu in zavezi, ki jo je pravični Bog sklenil s preživelimi 

– zvesto Noetovo rodbino in vsemi živimi bitji. Svetemu pisatelju ne gre za to, da bi nas 

kratkočasil z zanimivim pripovedovanjem, temveč nam 

hoče povedati: »Bog je pravičen in usmiljen, hoče nas rešiti 

– ne vsakega posamezno, ampak v skupnosti, na ladji.« 

Pogosto primerjamo življenje posameznika in skupnosti s 

čolničem in ladjo. Valovi življenja so razburkani, čolnič le 

po čudežu ostane na površju, ladja pa valovom lahko 

kljubuje. Bog hoče, da drug drugemu z molitvijo, žrtvijo in 

dobrim zgledom pomagamo do končne rešitve, do srečnega 

prihoda v pristan. 

Sveti Peter se v drugem berilu sklicuje na Noetovo ladjo in 

pravi o njej, da je bila le podoba krsta. Po njem smo vsi 

odločeni za končno rešenje. Izmije nam madeže, toda ne na 

telesu, ne prinaša nam nobenih zunanjih prednosti za lažje 

življenje, ampak očiščuje naše duše po moči Kristusove 

krvi, ki je bila za nas prelita. 

V postnem času naj bi obnovili milost krsta, ki je v nas 

morda zakrnela. Kako naj to storimo? Evangelij nam 

postavlja pred oči Božjega Sina. Po krstu v Jordanu se je za 

štirideset dni umaknil v puščavo. Z molitvijo in postom se 

je pripravljal na nastop svojega poslanstva: oznanjati 

blagovest odrešenja. Te njegove »duhovne vaje« so Cerkev 

spodbudile, da je v bogoslužno leto uvedla štiridesetdnevni 

postni čas. V njem naj bi se verniki z večjo vnemo 

posvečali molitvi in delom ljubezni do bližnjega ter tako 

napolnili »baterije« svojega srca z lučjo Božje milosti. Iz 

lastne izkušnje vemo, da se včasih iskreno trudimo, da bi bili dobri kristjani z vsem srcem, 

pravi Jezusovi učenci, pa nam kmalu zmanjka moči. Kdor nima srca odprtega za Božjo 

milost, se hitro izprazni. Kdor pa je prazen, tudi drugim ne more ničesar dati. 

Po: S. Čuk 

 

 
Ko pa so Janeza  

zaprli v ječo,  

je šel Jezus v Galilejo. 

Oznanjal je Božji evangelij  

in govóril:  

»Čas se je dopólnil  

in Božje kraljestvo  

se je približalo.  

Spreobrnite se  

in vérujte evangeliju!« 

(Mr 1,14–15) 
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POSTNI ČAS – KORAK NAPREJ 
Lahko bi rekli, da letošnji postni čas v okoliščinah, v katerih živimo ta trenutek zaradi 

epidemije, sploh ni potreben. Tako ali tako smo omejeni in se marsičemu 

odpovedujemo že od lanskega posta. Kaj si bomo torej nalagali še dodatne odpovedi? 

Več smo skupaj in kot družina lahko skupaj 

molimo. Vsak dan lahko spremljamo mašo kar iz 

fotelja.  

Seveda pa namen posta ni, da se vrtimo okrog 

sebe, trpinčimo, se ukvarjamo s svojim telesom 

in štejemo molitvice. Post ni čas za akcijo, 

ampak čas za premislek in umiritev. Kam naj 

skrene naša ladja življenja in kaj je veter za naša 

jadra, za naš pogum, za naše veselje nad 

življenjem, za rast v ljubezni in razdajanju? Kaj je resničen korak naprej v smeri 

Očetove volje? Kaj se je skoraj posušilo v odnosu do bližnjih in Boga? In potem se iz 

molitve začnejo majhni koraki, počasno dviganje in napenjanje jader, da se kaj ne 

polomi. In tako vse bolj svobodno proti velikonočnemu jutru s svetlobo Vstalega v 

jadrih.  

Sedaj sem na potezi jaz, kot sin, starš, zakonec, župljan, sodelavec in na prvem mestu 

kot Božji otrok. Na potezi sem, da prisluhnem Bogu, stopim naproti sočloveku, da se 

poskušam vanj vživeti, mu pomagati, se z njim povezati. Na potezi sem, da opustim 

razvade, ki povzročajo trpljenje meni in okolici. Gotovo je ena izmed večjih razvad v 

naši deželi prevelika razširjenost alkohola, ki povzroča veliko trpljenja. Druga velika 

skupina je nevoščljivost, opravljanje, privoščljivost, napuh in požrešnost. In kot tretja 

zelo nevarna je tehnologija ekranov, ki se vrašča v nas in nam jemlje osredotočenost. 

Vredno je prepoznati v sebi te hude skušnjave.  

Izstopimo iz kroga samovšečnosti in kaj naredimo za skupno dobro. Pri tem ni strahu, 

da bomo izgubili svojo celovitost in posebnost. Za skupno dobro je dovolj že to, da 

nosimo masko, spoštujemo ukrepe in se cepimo. Predvsem pa, da ne kritiziramo in 

jamramo vse povprek, ampak iščemo rešitve in nove boljše poti. Papež Frančišek nas 

še posebej vabi, da iščemo skupne rešitve in nove boljše poti, ki kljub osebnim 

razlikam vodijo k edinosti.  
Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas 

**************** 
Post nas nagovarja k odpovedi in poglobitvi našega odnosa z Bogom ter sočutja z ljudmi v 

stiskah. Slovenska karitas je tudi za letošnji post pripravila: 

1. Preventivna spodbuda 40 dni brez alkohola 
Odpoved je namenjena predvsem izrazu solidarnosti in sočutja z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola 

v družinah, prometu in zdravju. Letos spodbuda nosi podnaslov »Moja poteza«. Vsak izmed nas 

je povabljen, da izbere pravo potezo bodisi doma, na cesti, pri delu v službi in v družbi 
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odgovorno brez alkohola in drugih drog. Želimo si, da bi bile naše poteze predvsem dobre in 

zdrave za varno ter polno življenje v domačem, družinskem okolju.  

2. Dobrodelna akcija za pomoč JV Evropi 
Z akcijo Ne pozabimo škofijske Karitas namenjajo pomoč ljudem v stiski v JV Evropi (BiH, 

Srbija, Makedonija in Albanija). Z akcijo podpiramo ljudske kuhinje, pomoč s paketi hrane, 

šolskimi potrebščinami in higienskimi pripomočki ter nego na domu za starejše invalidne in 

bolne.  

KORAK NAPREJ. 

ZA EDINOST CERKVE IN NARODA 

Gospod, naredi me za orodje svojega miru. 

Kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen. 

Kjer je žalitev, naj prinašam odpuščanje. 

Kjer je nesloga, naj prinašam edinost. 

Kjer je dvom, naj prinašam vero. 

Kjer je zmota, naj prinašam resnico. 

Kjer je obup, naj prinašam upanje. 

Kjer je žalost, naj prinašam veselje. 

Kjer je tema, naj prinašam luč. 

Učitelj, naj se ne utrudim, da bi me drugi tolažili, ampak naj sam tolažim; 

da bi me drugi razumeli, ampak naj sam razumem; 

da bi me drugi ljubili, ampak naj sam ljubim. 

Kajti ko dajemo, prejemamo; ko odpuščamo, nam je odpuščeno; 

in ko umremo, vstanemo v večno življenje. Amen.  

(sv. Frančišek Asiški) 

SVETNIK TEDNA 

Aleksander, 26. februar  

Rodil se je okoli leta 250 in za časa patriarha Petra je zaradi bistrine 

duha in pobožnosti spadal med ugledne duhovnike Cerkve v 

Aleksandriji. Za patriarha je bil izvoljen leta 313. Nauk, ki se je začel 

širiti okoli leta 315 in se imenuje arijanizem (zavrača Kristusovo 

božanstvo), mu je povzročal velike skrbi. Širil ga je duhovnik Arij. 

Patriarh Aleksander ga je od njegovih zmot skušal odvrniti s 

pogovorom in očetovskim opominjanjem, vendar je bilo vse zaman. Zato je leta 320 sklical v 

Aleksandrijo kakšnih sto škofov iz Egipta in Libije, ki so enodušno obsodili Arijevo zmoto. 

Arij ni odnehal. Pridobil si je številne pristaše. Za razrešitev verskega spora, ki se je vedno 

bolj poglabljal in širil, je bil pod papežem Silvestrom I. sklican prvi vesoljni cerkveni zbor, ki 

je zasedal v Niceji v Mali Aziji od 20. maja do 25. julija 325. Udeležilo se ga je 250 škofov, 

med njimi tudi Aleksander. Soglasno so obsodili Arijevo zmoto in razglasili versko resnico, 

ki jo še danes izpovedujemo v veri: da je namreč Sin iz Očeta rojen, ne ustvarjen, in da je 

enega bistva z Očetom. Iz Niceje se je Aleksander zmagoslavno vrnil v Aleksandrijo in se 

lotil verske obnove, toda že čez pet mesecev, v začetku leta 328, je bil njegov uspešen 

življenjski boj končan. V Zahodni Cerkvi se njegov spomin obhaja 26. februarja. 
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Mašni  nameni 
ŽUPNIJE SV. ANDRAŽ NAD POLZELO 

16.00 za + Antona (obl.) in Ivano Ograjenšek ter za + Srečka Brinovšek (235) 

1. POSTNA 

NEDELJA  
21. februar 2021 

Peter Damiani, škof, c. učitelj  
1 Mz 9,8-15; Ps 25; 

1 Pt 3,18-22; Mr 1,12-15 

 

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

vseh treh župnij  

8.15 Sv. Andraž: za + Ferdinanda Bršek – obletnica 

(211)      

Ponedeljek 

22. februar 
Sedež apostola Petra  
1 Pt 5,1-4; Mt 16,13-19 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Torek 

23. februar 
Polikarp, škof in mučenec 

Iz 55,10-11; Mt 6,7-15 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Sreda 

24. februar 
Matija, apostol 

Apd 1,15-17.20-26; Jn 15,9-17 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Četrtek 

25. februar 
Valburga, opatinja 

Est 14,1.3-5.12-14; Mt 7,7-12 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Petek 

26. februar 
Aleksander, mučenec 

Ezk 18,21-28; Mt 5,20-26 

16.00 križev pot svete evharistije nato sv. maša za + 

Terezijo Umbreht – dar sestre Ivice Tominšek ob 

pogrebu  (239)   

Sobota 

27. februar 
Baldomir, spokornik 

5 Mz 26,16-19; Mt 5,43-38 

16.00 za + Milana Ožirja – dar sina Slavkota z 

družino ob pogrebu (237) 

- za + Antona, Angelo in Franca Tominška (243) 

2. POSTNA 

NEDELJA  
28. februar 2021 

Ožbolt, škof  
1 Mz 22,1-2.9.10-13.15-18; Ps 116; 

Rim 8,31-34; Mr 9,2-10 

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

vseh treh župnij  

8.15 Sv. Andraž: za + Marijo in Franca ter za vse + 

Smrečnikove (241)  

- za + Marjano Ožir – 30. dan, dar brata Jožeta z 

ženo Ireno ob pogrebu (244)    

VEROUK V TEM TEDNU ŠE NAPREJ POTEKA NA DALJAVO – PREKO SPLETA! 

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  

mailto:damjan.ratajc@rkc.si

