30. maj 2021
NEDELJA
SV. TROJICE
Glasilo župnije Sv. Andraž nad Polzelo

leto B
štev. 21
Letnik III.

PRESVETE TRI BOŽJE OSEBE,
VODITE ME! (Mt 28,16-20)
Bog Oče je v svoji brezmejni dobroti od vekomaj mislil na nas. Sklenil je, da nas enkrat v
času pokliče v življenje po sodelovanju dveh, ki ju je
povezal z darom stvariteljske ljubezni. Večkrat slišimo iz
ust ljudi: »Ko bi živel sto let prej, bi živel lepše, bolj
krčansko!« A prav v tem času, v katerega nas je postavil
najmodrejši Bog Oče, moramo izpolniti tisto zamisel, ki jo
ima o nas. Nihče drug ne bo tega storil namesto nas.
V velikonočni hvalnici na veliko soboto Cerkev poje:
»Nič nam ne bi koristilo, da smo se rodili, ko bi ne imeli
Jezus je pristopil
sreče, da smo odrešeni.« Odrešenje je na poseben način
in jim spregovóril:
»Dana mi je vsa oblast
delo druge Božje osebe, ki je postala človek. Jezus je naš
v nebesih in na zemlji.
brat in prijatelj. Pokazal nam je smisel življenja in ga
Pojdite
torej in poučujte vse
povzel v eni sami besedi: LJUBITE! Z medsebojno
narode. Krščujte jih
ljubeznijo postanemo pričevalci tiste odrešilne ljubezni, ki
v imenu Očeta in Sina
jo je do nas pokazal Božji Sin. Samo žrtev, samo
in Svetega Duha in učite jih
darovanje samega sebe odrešuje. S tem nas je odrešil in
izpolnjevati vse,
nam pokazal pot. Po velikem petku in velikonočnem jutru kar koli sem vam zapovedal!
In glejte: jaz sem z vami
ni več nobenega trpljenja, zapuščenosti ali žalosti, ki bi ne
vse dni do konca sveta.«
bila del odrešenja.
(Mt 28,18–20)
Namen Jezusovega prihoda na svet je bil, »da bi imeli
življenje v izobilju«. Obilje življenja in Božje milosti v nas je delo Svetega Duha, tolažnika
in posvečevalca naših duš. Jezus ga je obljubil žalostnim apostolom ob odhodu s tega sveta
in ga poslal na binkoštni dan v podobi ognjenih jezikov. Sveti Duh je Božji ogenj. Ogenj
uničuje vse, kar je lahkega: slamo, papir, les …; kar pa je plemenitega, se v ognju prečisti.
Ogenj Svetega Duha hoče v naših srcih použiti vse, kar je slabega, Boga nevrednega.
Tistemu, kar je v nas plemenitega in dobrega, pa hoče dati še večjo vrednost.
Resnica o Sveti Trojici, ki se s krstom naseli v duši vsakega kristjana, je temeljna resnica
naše vere. Cerkev vse dela v imenu te Svete Trojice. Po njej v nas prihaja dobrota Očeta,
ljubezen Sina in moč Svetega Duha.
Po: S. Čuk, Misli srca
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SVETO REŠNJE TELO IN KRI
Evangelist Marko nam na praznik svetega Rešnje telesa in krvi pripoveduje, na kakšen
način je Jezus s svojimi apostoli praznoval svojo zadnjo veliko noč. Začuda se precej mudi
ob podrobnostih, ki na videz niso kaj prida pomembne. Tisto pa, kar se nam zdi
pomembno, je povedano v nekaj besedah. Med Jezusom in
apostoli se je v resnici razvil kar dolg dialog glede vse
priprave do najmanjših podrobnosti. Sicer bi se seveda
velikonočno večerjo dalo opisati tudi le v nekaj stavkih.
S tistimi nekaj besedami: »To je moja kri, kri zaveze …« je
Jezus priklical v spomin vse tiste dogodke iz Stare zaveze,
ko so se opravljale daritve vseh izraelskih generacij. S tem
ko je to storil, je dokončno odpravil vse prejšnje daritve,
kajti edinstvena in dokončan daritev, v kateri je žrtvoval sam sebe, je vse ostale daritve
napravila za nekoristne. Jezus preko daritve svoje krvi in odhoda k Očetu da jasno vedeti,
da se s tem odpira večno kraljestvo za vse.
V četrtek, 3. junija vas lepo vabim k sveti maši, ki bo ob 18. uri, da skupaj
počastimo praznik Sv. Rešnjega telesa in krvi. Po sveti maši je »Telovska«
procesija, kjer bomo prosili: Nagle in neprevidene smrti! Treska in hudega vremena!
Kuge, lakote in vojske! … Reši nas, o Gospod. Daj in ohrani sadove zemlje. Obilno
blagoslavljaj našo zemljo. Podeli obilje milosti našemu kraju … Prosimo te, usliši
nas.

SRCE JEZUSOVO
Osem dni po prazniku svetega Rešnjega telesa in Rešnje krvi pa
obhajamo praznik srca Jezusovega, letos 11. junija. Pri češčenju
Jezusovega srca jemljemo njegovo telesno srce kot naravni
simbol ali znamenje nečesa globljega in obenem obsežnejšega,
kakor pa le del Kristusovega telesa – kot simbol, ki nam postavlja
pred oči vso ljubezen, s katero nas je Kristus ljubil zlasti v urah
svojega trpljenja in darovanja do konca. Še danes je njegova
ljubezen do nas enaka.
Častiti srce Jezusovo se torej pravi častiti Jezusovo osebo pod vidikom njegove odrešenjske
ljubezni. To pobožnost je priporočil Jezus sam v tistem obdobju zgodovine Cerkve, ko je
bila preveč poudarjena razumska vera, zanemarjena pa ljubezenska povezanost človeka z
Bogom.
Po: Molimo s Cerkvijo, leto B

ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA
Letošnje veroučno in šolsko leto je bilo polno zahtevnih izzivov. Zaradi epidemije se je
šolanje od sredine mesece oktobra do začetka meseca marca popolnoma obrnilo na glavo.
Ostali smo doma. Verouk smo imeli preko zooma. Z Božjo pomočjo in s pomočjo staršev
smo uspeli tudi ta razred pripeljati do konca. Dobri Bog! Hvala ti, ker si nam stal ob strani.
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Pred nami so počitniški dnevi. Spremljaj nas s svojim blagoslovom.
V četrtek, 3. junija, na praznik Sv. Rešnjega telesa in krvi bodo veroučenci po sveti maši
prejeli veroučna spričevala.

SKRB ZA CERKEV
Od 31. maja do 6. junija čistijo in krasijo cerkev:
Maver, Andraž 109, Maver, Andraž 129 in Atelšek, Andraž 134.
Od 7. do 13. junija čistijo in krasijo cerkev:
Verdev, Andraž110, Melanšek, Andraž 114 in Melanšek, Andraž 122.

Mašni nameni
ŽUPNIJE SV. ANDRAŽ NAD POLZELO

NEDELJA
SV. TROJICE
30. maj 2021
Kancija in oglejski mučenci
5 Mz 4,32-34.39-40; Ps 33;
Rim 8,14-17; Mt 28,16-20

Ponedeljek
31. maj
Marijino obiskanje

7.00 Sv. Pavel – Prebold: za vse žive in + farane vseh treh
župnij
10.00 Sv. Andraž: SLOVESNOST
OBHAJILA
- za + Rudija Jeromel – obletnica (282)
- za + Jožeta Meklav – obletnica (294)

PRVEGA

Ta dan ni sv. maše

Sof 3,14-18; Lk 1,39-56

Torek
1. junij
Justin, mučenec

Ta dan ni sv. maše

Tob 2,10-23; Mr 12,13-17

Sreda
2. junij
Marcelin in Peter, mučenca

Ta dan ni sv. maše

Tob 3,1-11.24-25; Mr 12,18-27

Četrtek
3. junij
SV. REŠNJE TELO IN KRI
2 Mz 24,3-8; Ps 116;
Heb 9,11-15; Mr 14,12-16.22-26

Petek
4. junij
Krista, mučenka

18.00 za + Angelo Dušič – dar Stanke in Jožeta
Kužnika ob pogrebu (302)
Po maši Telovska procesija
18.00 Na čast Srcu Jezusovem in za + Antona
Tominšek ter za vse + Petelinškove (298)

Tob 11,5-17; Mr 12,35-37

stran 3

SV.

Sobota
5. junij
Igor, knez

Ta dan ni sv. maše

Tob 12,1.5-15.20; Mr 12,38-44

10. NAVADNA
NEDELJA

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

6. junij 2021

8.15 Sv. Andraž:

Norbert, škof

- za + Ivana (obl.) in Darinko Plaskan (288)

1 Mz 3,9-15; Ps 130;
2 Kor 4,13-5,1; Mr 3,20-35

Ponedeljek
7. junij
Robert, opat

Ta dan ni sv. maše

2 Kor 1,1-7; Mt 5,1-12

Torek
8. junij
Medard, škof

Ta dan ni sv. maše

2 Kor 1,18-22; Mt 5,13-16

Sreda
9. junij
Primož in Felicijan, mučenca

Ta dan ni sv. maše

2 Kor 3,4-11; Mt 5,17-19

Četrtek
10. junij
Bogomil, škof

Ta dan ni sv. maše

2 Kor 3,15-4,1.3-6; Mt 5,20-26

Petek
11. junij
SRCE JEZUSOVO

Ta dan ni sv. maše

Oz 11,1.3-4.8-9; Jn 19,31-37

Sobota
12. junij
SRCE MARIJINO

Ta dan ni sv. maše

2 Kor 4,7-15; Mt 5,27-32

11. NAVADNA
NEDELJA
13. junij 2021
Anton Padovanski, c. učitelj
Ezk 17,22-24; Ps 92;
2 Kor 5,6-10; Mr 4,26-34

7.00 Sv. Pavel – Prebold: za vse žive in + farane vseh treh
župnij
8.15 Sv. Andraž:
- za + Antona Tominšek in za vse + iz rodbine Tominšek
(275)
- za + Mileno Blagotinšek (obl.) in + Martina Umbreht –
obl. (300)

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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