28. marec 2021
CVETNA
NEDELJA
Glasilo župnije Sv. Andraž nad Polzelo

leto B
štev. 13
Letnik III.

KRIŽ – DOKONČNA
ZMAGA LJUBEZNI
(Mr 14,1-15,47)
Po branju pasijona je nemogoče, da človeka ne bi pretreslo,
razen če morda v njegovem srcu nečesa manjka. Evangelij nam
danes poroča o tako neznosnih grozodejstvih, krvoločnosti,
krivicah in okrutnosti, ki so jih zmožni povzročiti nizkotni
ljudje. Ko se te stvari vsaj ne bi znova in znova ponavljale.
Tako pa žal ne mine dan, ko mediji ne bi prinesli podobnih
novih o trpljenju nedolžnih, o njihovih mukah. Ljudje namreč
kar naprej neizprosno nadaljujejo z enakimi zločini.
Jezus je vedel za vse, kar se bo z njim zgodilo. Celo hote je šel v
to trpljenje. Koliko bolj se sprašujemo, zakaj je zavzel takšno
stališče, toliko bolj smo prisiljeni razumeti, da je to zares sam
hotel in da je pravzaprav bilo vse nekako že vnaprej določeno.
Vse teče kot vnaprej zrežirano. Prvi se zoper Jezusa združijo
farizeji, pridruži se jim še Juda. Kasneje organizirajo zasedo,
sodišče s stražo pa potem vse ostale stvari vse do Golgote. Vse
stvari so v logičnem zaporedju. Zadostuje stvari prepustiti
sadistični ozkosrčnosti ljudi in stvari kar same tečejo naprej.

Ko je bil v Betaniji,
v hiši Simona Gobavca,
in je sedél pri mizi,
je prišla žena z
alabastrno posodico
dragocenega dišavnega olja
iz pristne narde.
Strla je posodico in ga izlila
na njegovo glavo.
Nekateri pa so bili nejevoljni
in so govorili med seboj:
»Čemú ta potrata olja?
Saj bi ga lahko prodali
za več kot tristo denarijev
in denar dali ubogim!«
In jezili so se nanjo.
Jezus pa jim je rekel:
»Pustite jo!
Kaj ji delate težave?«
(Mr 14,3–8)

V vsej tej zgodbi pa imajo tako Jezusove besede kot tudi njegov
molk enak cilj: da bi samega sebe izničil, da bi ljudje tako lažje
spoznali Očeta in bi bil s tem Bog proslavljen. Ne moremo si
predstavljati še kakšnega globljega ponižanja, kot je bilo to
Jezusovo. Prav tako nema je nepredstavljiva njegova
vsesplošna ubogljivost in tako očitno (v človeških očeh)
»sovraštvo do samega sebe«. V resnici gre za zaupanje in
vrtoglavo darovanje Očetu; o tem končno priča Jezus sam s svojo zadnjo molitvijo iz psalma, ki
mu jo je položil na usta evangelist.
Po Jezusovem trpljenju se v resnici pričenja nov svet, v katerem vlada mir. V strašni preprostosti
in v vsej čistosti se namreč pokaže dokončna zmaga ljubezni. V izničenju in ponižanju se
pretresljivo pokaže, kako se iz tega rodi neuklonljiva zvestoba Bogu.
Po: T. Kompare, Bogoslužno leto B – Cvetna nedelja
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31. marec – dan češčenja SV.
REŠNJEGA TELESA
Na ta dan je v naši župniji dan celodnevnega češčenja Jezusa v sv. Rešnjem telesu. Biti
pred Najsvetejšim je milost. To je blagoslovljeni čas. To ni zapravljen čas. To je čas, ki ga
posvetimo Jezusu, torej Bogu. To je čas druženja in pogovora z našim Odrešenikom, ki
nam je izkazal ljubezen do konca.

URE MOLITVE NA DAN ČEŠČENJA SV. REŠNJEGA TELESA
- 8.15 sv. maša;
- od 9. do 11. ure izpostavljeno Sv. Rešnje Telo. Priložnost za osebno
in skupno molitev. V tem času tudi priložnost za sveto spoved.
- od 16. do 18. ure izpostavljeno Sv. Rešnje Telo. Vabljeni k molitvi ŽPS,
Karitas, ŽGS in vsi ostali. V tem času tudi priložnost za sveto spoved.
- ob 18. uri sv. maša z litanijami in blagoslovom z Najsvetejšim.

PRIDITE IN MOLIMO!

VELIKI TEDEN 2021
Spoštovani bratje in sestre v Kristusu!
Že dobro leto smo zaznamovani z življenjem, ki je obdano z raznimi omejitvami. Lani se je
prvič zgodilo, da so bile cerkve za velikonočne praznike zaprte in zaklenjene. Verniki ste
ostali doma. Blagoslov velikonočnih jedil ter sveto mašo ste spremljali po raznih
elektronskih medijih. Upam, da letos ne bo tako. Zaradi epidemije imamo tudi na prostem
pred cerkvijo maske in se držimo medsebojne razdalje.
Zadnji teden postnega časa se imenuje VELIKI TEDEN. Začenja se s cvetno nedeljo, ko
blagoslavljamo butare, oljčne vejice in drugo zelenje. S tem ponazarjamo Kristusov
slovesni prihod v Jeruzalem in vstop v velikonočno skrivnost, kar naznanja branje pasijona.

VELIKI ČETRTEK, 1. april
Sveta maša na ta dan je še posebej spomin zadnje večerje, pri kateri je Jezus
postavil zakrament evharistije in mašniškega posvečenja, apostolom umil
noge in dal novo zapoved ljubezni. S to mašo se začenja veliko tridnevje.
Na veliki četrtek pred nas stopata zlasti dva simbola, dve znamenji, brez
katerih ni nobene od svetih maš, to sta kruh in vino. Povabljeni smo, da se na ta
dan še posebej poglobimo v to skrivnost, po kateri Jezus še danes pri vsaki sveti
maši stopa med nas. Sv. maša je ob 15.30 uri. Na radio Ognjišču je prenos
večerne svete maše iz ljubljanske stolnice ob 18.30 uri.

VELIKI PETEK, 2. april je edini dan v življenju Cerkve, ko ni
maše, pač pa je namesto nje obred češčenja križa. Pri tem obredu
poslušamo pasijon, molimo slovesne prošnje za vse potrebe in z
globoko hvaležnostjo stopimo pred križ in ga s poklekom
počastimo. Na ta način se Križanemu zahvalimo, da je sprejel
trpljenje in smrt ter nas tako rešil večne pogube. Ob 17. uri je obred velikega petka.
Zvonovi ne zvonijo.
VELIKA SOBOTA, 3. april je dan, ko se mudimo pri Jezusovem grobu in v molku
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žalosti podoživljamo skrivnost smrt, pri velikonočni vigiliji pa to preide v vstajenjsko
veselje. Po stari navadi je ta dan blagoslov velikonočnih jedil kot
zahvala za vse velike Božje darove, ki izhajajo iz velike noči.
Tukaj, v Andražu je BLAGOSLOV OGNJA ob 7.30 uri, v Šempavlu
ob 6.45 uri in v Mariji Reki ob 8.30 uri.
Imejmo maske in držimo se medsebojne razdalje.

ČEŠČENJE SV. REŠNJEGA TELESA PRI BOŽJEM GROBU:
Po blagoslovu ognja se izpostavi Sv. Rešnje Telo. K češčenju ste vabljeni skozi ves dan.
Pridite in molimo.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL:
Zaradi epidemije so omejitve, zato prosim, da samo en
predstavnik družine prinese velikonočne jedi k blagoslovu.
BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDI bo v župnijski cerkvi
dopoldan ob 11. in popoldan ob 14. uri.
Če bo v župnijski cerkvi premalo prostora – upoštevati je potrebno medsebojno razdaljo,
ostanite zunaj. Za blagoslov bom prišel ven in z blagoslovljeno vodo pokropil
velikonočne jedi. Tudi na prostem nosimo maske in upoštevamo medsebojno razdaljo.
Blagoslov velikonočnih jedil na veliko soboto naj v nas zbudi misel in hvaležnost za
milosti, ki izhajajo iz velike noči, in nas opozori na Božjo bližino v teh dneh.
Verniki, ki se zaradi epidemioloških ukrepov ne bodo mogli udeležiti blagoslova
velikonočnih jedi lahko spremljate ob 15. uri prenos blagoslova iz mariborske stolnice
(TV SLO 1).
Na veliko soboto zvečer v Cerkvi obhajamo t. i. velikonočno vigilijo. Ta ima štiri del: slavje
luči, besedno, krstno in evharistično bogoslužje.
Veselimo se torej ta večer v velikonočni skrivnosti. Vigilija je namreč radostno slavje, polna
velikonočnega vriskanja in prekipevajočega veselja.

VELIKONOČNA VIGILIJA ob 18.00 uri. Sveče so na razpolago in
jih dobite pred vigilijo pred cerkvijo pod zvonikom. Priporočeni dar 1€.

VELIKA NOČ, 4. april
Kristusova velika noč je tudi naša velika noč, dan nepopisnega veselja,
saj je Kristus s svojo smrtjo uničil našo smrt in s svojim vstajenjem
zagotovil naše vstajenje. V kolikor ne bo dovolj prostora v cerkvi
ostanete zunaj in sodelujete. Upoštevajmo, da je potrebno imeti maske in medsebojno
razdaljo. Letos ne bo slovesne procesije z Najsvetejšim. Sv. maša je ob 7.45. Prenos
Najsvetejšega iz Božjega groba k oltarju je v tihoti ob spremljavi zvonjenja zvonov.
Verniki, ki se ne boste mogli udeležiti velikonočnega bogoslužja v cerkvi lahko
spremljate ob 10. uri prenos sv. maše iz mariborske stolnice (TV SLO 1).

Če bomo lahko skupaj praznovali in obhajali praznike pa bomo še »videli«!!!

SKRB ZA CERKEV
Za veliko noč čistijo naše svetišče družine:
Jelen - Andraž 56, Pižorn - Andraž 53 in Tomašek – Andraž 59
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Mašni nameni
ŽUPNIJE SV. ANDRAŽ NAD POLZELO

CVETNA
NEDELJA
28. marec 2021
Bojan, knez
Iz 50,4-7; Ps 22;
Flp 2,6-11; Mr 14,1-15,47

Ponedeljek
29. marec
Bertold, redovnik

7.45 Sv. Andraž: za + Antona Rebernika ter za vse +
Kukemberšekove (245)
- za + Ivana Glušiča in za vse + Domnetove, za +
Vinkota in Danico Ušen ter za vse + Sredenškove
(251)
Ta dan ni sv. maše

Iz 42,1-7; Jn 12,1-11

Torek
30. marec
Amadej (Bogoljub)

Ta dan ni sv. maše

Iz 49,1-6; Jn 13,21-33.36-38

Sreda
28. marec
Kornelija, mučenka
Iz 50,4-9; Mt 26,14-25

VELIKI ČETRTEK
1. april
2 Mz 12,1-8.11-14; Ps 116;
1 Kor 11,23-26; Jn 13,1-15

8.15 Sv. Andraž: za + Angelo Dušič (265)
18.00 za + Antona (obl.) in Jožico Sitar – dar hčerke
Simone z Danijem (248)
Dan češčenja SV. REŠNJEGA TELESA
15.30 za + Vilija Čremožnika – dar Marjane Meklav
ob pogrebu (271)

VELIKI PETEK
2. april
Iz 52,13-53,12; Ps 31;
Heb 4,14-16;5,7-9; Jn 18,1-19,42

VELIKA SOBOTA
3. april
1 Mz, 1,1-2,2; 1 Mz 22,1-18, 2 Mz
14,15-15,1; Iz 54,5-14; Iz 55,1-11;
Bar 3,9-15;3,32-4,4; Ezk 36,16-28;
Rim 6,3-11, Ps 118; Mr 16,1-7

VELIKA
NOČ
4. april 2021

17.00 obredi VELIKEGA PETKA
7.30 – Blagoslov ognja, nato čaščenje pri božjem
grobu
11.00 – blagoslov velikonočnih jedil
14.00 – blagoslov velikonočnih jedil
18.00 VELIKONOČNA VIGILIJA: za + Alojza
(obl.) in Slavko Pižorn (269)

7.45 Sv. Andraž: za + Srečka in Jožico Pižorn (258)
- za + Janka Praprotnika in + starše (268)

Apd 10,34.37-43; Ps 118;
Kol 3,1-4; Jn 20,1-9
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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