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28. februar 2021 

2. POSTNA 

NEDELJA  
  leto B  

štev. 9 

Glasilo župnije Sv. Andraž nad Polzelo   Letnik III. 

LASTNEMU SINU NI PRIZANESEL 
(Mr 9,2-10) 

V odlomku iz prve Mojzesove knjige smo slišali, kako je Bog od očaka Abrahama zahteval 

nekaj hudega, nečloveškega. Zahteval je, da naj mu po tedanji poganski navadi daruje svojega 

sina, edinca Izaka. V tega otroka, ki se mu je rodil v starosti, so 

bili položeni vsi očetovi upi, Izak je bil nosilec Božje obljube. 

Abraham je ubogal Boga, čeprav s težkim srcem. Bog je 

njegovo vdanost nagradil z napovedjo, da se bo njegov zarod 

silno pomnožil. Podobno se dogaja tudi z nami. Bog včasih 

zahteva od nas kaj takega, kar nam je posebno pri srcu. Morda 

je to tudi zdravje, naše ali naših dragih. Čeprav smo bolj 

poučeni, kot je bil Abraham, imamo manj pripravljenosti 

sprejeti Božji klic. Bogu bi radi služili, kadar vse gladko teče, 

če pa pridejo težave in preizkušnje, postanemo tožniki Boga. 

Tudi drugo berilo nam veliko pove. Predvsem nam pokaže, 

kako je Bog do nas velikodušen: za našo srečo je daroval 

svojega lastnega Sina. Sveti Pavel, ves prevzet od te 

nedopovedljive Božje ljubezni, vzklika: »Če je Bog za nas, 

kdo je zoper nas? Kdo bo obtoževal Božje izvoljence?« 

Ljudomilost Boga, njegova očetovska ljubezen do nas ljudi, ki 

se je razodela z učlovečenjem Sina, je šla tako daleč, da smo 

po smrti tega Sina opravičeni.  

Božji Sin je odrešil svet s trpljenjem. Temu načinu odrešenja 

sebe in drugih se tudi mi ne moremo odtegniti. Sprejeti 

moramo svoj delež trpljenja. Na to je Jezus pripravljal tudi 

svoje učence. Dobro je vedel, kako zelo jih bo potlačilo, ko 

bodo videli njegovo trpljenje in ponižanje na veliki petek, zato 

je tremi izbranim na gori spremenjenja pokazal svoj poveličani 

obraz. Apostol Peter je bil tako prevzet od njegovega sijaja, da 

je predlagal, naj bi tam postavili tri šotore. Kmalu pa bo na dvorišču velikega duhovnika pred 

pričami tajil, da Kristusa sploh ne pozna. Tudi mi smo taki: radi bi bili s Kristusom v slavi, 

odtegujemo pa se mu, kadar je treba zanj trpeti.  

Po: S. Čuk 

 
Tisti čas je Jezus vzel Petra,  

Jakoba in Janeza  

in jih same zase  

peljal na visoko goro.  

Vpričo njih se je spreménil.  

Njegova oblačila so  

postala bleščeča,  

nadvse bela,  

da jih tako ne more pobeliti  

noben belivec na svetu.« 

In iz oblaka  

se je zaslišal glas:  

»Ta je moj ljubljeni Sin,  

njega poslušajte!« 

(Mr 9,2–3.7) 
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ŠTEVILO IN STAROST 

DUHOVNIKOV V ŠKOFIJI CELJE 
Župnije: na dan 1. januarja 2021 je bilo v Škofiji Celje 112 župnij, zasedenih je bilo 

74, v soupravi 38. Za 14 župnij skrbijo redovniki, od teh so 3 v soupravi. 

Škofijski duhovniki in diakoni: v Škofiji Celje je bilo na dan 1. januarja 2021 

inkardiniranih: 1 upokojeni škof, 93 škofijskih duhovnikov in 3 stalni diakoni. 11 

duhovnikov zaradi bolezni in starosti ni več aktivnih. 3 duhovniki bivajo in delujejo v 

drugih slovenskih škofijah, 3 v tujini, 1 stalni diakon deluje v tujini. 

Na ozemlju škofije biva 5 duhovnikov iz mariborske nadškofije.  

Redovniki: na dan 1. januarja 2021 je v Škofiji Celje delovalo in bivalo 31 redovnikov 

– 10 salezijancev, 9 lazaristov, 3 kapucini, 4 minoriti (od teh 1 redovni brat), 2 

frančiškana, 2 dominikanca in 1 klaretinec. 11 jih upravlja službo žunikov in 5 službo 

kaplanov.  

Starost duhovnikov: povprečna starost inkardiniranih duhovnikov in diakonov je 

62,8 leta, samo duhovnikov 62,6 leta.  

Starost inkardiniranih duhovnikov:  

26 do 35 let so stari  3 

36 do 45 je starih  13 

46 do 55 je starih  15 

56 do 65 je starih  12 

66 do 75 je starih  32 

76 do 85 je starih  17 

86 in več sta stara                                  2 duhovnika 

Starost v škofiji delujočih redovnikov: 

26 do 35 let je star  1 

36 do 45 so stari  3 

46 do 55 je starih  5 

56 do 65 je starih  7 

66 do 75 je starih  7 

76 do 85 je starih  7 

86 in več je star                                      1 redovnik. 

Povprečna starost redovnikov v Škofiji Celje je 63,2 leta.  

Bogoslovcev celjska škofija v tem letu nima. 

Umrli duhovniki: v letu 2020 sta umrla 2 škofijska duhovnika: Ferdinand Luknar in 

Franc Brecl.  
vir: Sporočila slovenskih škofij, 2/2021, str. 30, Pastoralna služba celjske škofije. 
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Spoštovani verniki! 

Ti podatki so zelo zaskrbljujoči. Povabim vas, da pomnožimo svoje molitve in prošnje 

za nove duhovniške poklice. Molimo in prosimo, da se tudi iz naših župnij kdo odloči 

za duhovniški ali redovniški poklic. Biti duhovnik je izjemno lepo.  

SVETNIK TEDNA  

Albin, 1. marec 
Rodil se je 469 v mestu Vannes (Bretanija) bogatim in 

uglednim staršem. Bili so odlični kristjani in so tudi njemu 

posredovali vero, ki je usmerjala njihovo življenje. Albin je 

kmalu zapustil dom in odšel v samostansko samoto, kjer se je 

vzgajala tedanja krščanska elita. Redovništvo v tedanjem času 

še ni imelo enotnih pravil, zato se je vsaka samostanska družba 

razvijala dokaj samostojno in se držala pobud preskušenih 

asketskih voditeljev. V samostanu, kjer je živel Albin, so se 

ravnali po svetem Martinu iz Toursa. Kmalu je postal vodilna osebnost svoje 

okolice in v meniškem življenju je bil vsem zgled. Leta 504 je bil izvoljen za opata 

v Tehilaku, kjer je službo predstojnika opravljal petindvajset let. Leta 529 je bil 

izbran za škofa v mestu Angers. Nerad je zapustil samostan, a je sredi sveta kljub 

vsemu pokazalo enako odločnost in junaštvo, s kakršnim je svoj voljo podrejal 

ljubezni do Kristusa kot menih. Kot škof se je posebej zavzel za oznanjevanje 

evangelija versko zanemarjenim množicam staroselcev in mlademu rodu Frankov, 

ki so se po nedavno sprejetem krstu šele uvajali v krščanske navade. Trudil se je, 

da olajša bedo siromakom in da odstrani polovičarstvo in zanikrnost v verskem 

življenju tistih, ki so bili kristjani zgolj po imenu, po dejanjih pa so ostali pogani. 

Preganjal je tudi tedaj aktualno ženitev med najbližjimi sorodniki. Vse ljudstvo mu 

je zelo zaupalo in se rado zatekalo k njemu po pomoč. Umrl je 1. marca 550, star 

80 let. 

Papeževa Svetovna Mreža Molitve 
Apostolat molitve od vsega začetka, danes pa kot Papeževa svetovna mreža 

molitve, ki se posebej hrani z nameni, ki jih predlaga Sveti oče, ohranja in širi 

pobožnost Srca Jezusovega. Vabim vas, da se vsi, posebno starejši in bolni, 

pridružite tej molitvi.  

Molitveni namen za marec 2021 je za evangelizacijo:  
ZAKRAMENT SPRAVE. Molimo, da bi z bolj poglobljenim doživljanjem 

zakramenta sprave okusili neskončno Božje usmiljenje. 

»Spoved je prehod od tega, da smo potrebni usmiljenja, k usmiljenju, je pisanje 

Boga na srce. V njej vsakič beremo, da smo dragoceni v očeh Boga, da je On 

Oče in nas ljubi bolj, kot mi ljubimo sami sebe.« 
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Mašni  nameni 
ŽUPNIJE SV. ANDRAŽ NAD POLZELO 

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)    

Ponedeljek 

1. marec 
Albin (Zorko), škof  

Dan 9,4-10; Lk 6,36-38 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Torek 

2. marec 
Neža Praška, devica 

Iz 1,10.16-20; Mt 23,1-12 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Sreda 

3. marec  
Kunigunda, cesarica 

Jer 18,18-20; Mt 20,17-28 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Četrtek 

4. marec 
Kazimir, kralj 

Jer 17,5-10; Lk 16,19-31 

16.00 za + Avgusta, Leopoldino, Gustija in Mirana 

Plaskana – dar sestre Martine z družino ob pogrebu 

(234) 

Petek 

5. marec 
Hadrijan, mučenec 

1 Mz 37, 12-13.17-28; Mt 21,33-46 

 

16.00 križev pot mladih nato sv. maša za + Jožico 

Sitar – dar sina Toneta z družino ob pogrebu (246)   

Sobota 

6. marec  
Fridolin (Miroslav), opat 

Mih 7,14-15.18-20; Lk 15,1-3.11-32 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

3. POSTNA 

NEDELJA  
7. marec 2021 

Perpetua in Felicita, mučenki  
2 Mz 20,1-17; Ps 19 

1 Kor 1,22-25; Jn 2,13-25 

 

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

vseh treh župnij  

8.15 Sv. Andraž: za + Franca Ožirja – dar Igorja 

Jezernika z družino ob pogrebu (202)    

 

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

