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27. junij 2021 

13. NAVADNA  

NEDELJA     
  leto B  

štev. 23 

Glasilo župnije Sv. Andraž nad Polzelo   Letnik III. 

JEZUS DAJE ŽIVLJENJE  
(Mr 5,21-43) 

Apostol Pavel nas v svojem pismu Korinčanom (v odlomku, ki smo mu na današnjo nedeljo 

prisluhnili) spomni na mano, ki jo je Bog dal v puščavi. Naj si 

je je kdo nabral veliko ali malo, nihče je ni imel več kot ostali. 

Vsak je imel toliko, kot je potreboval. S tem nam vera končno 

daje pristop k enemu samemu življenju, ki se v vsej polnosti 

bohoti v vseh, ki so je deležni. To je vznemirljivo bogastvo 

vere in njena neverjetna skrivnost. Ali nam ni kar težko 

pristati na takšno globino vere, ki jo dosegata Jair in tista 

žena? Izgleda tudi, kot bi mi takšno spoznanje slabo razumeli. 

In še, ali ni Jezus prav zaradi vsesplošnega slabega 

razumevanja hotel tako zadržanost in celo molk glede teh 

ozdravljenj? Razen njega samega in bolnice nihče okrog njiju 

ni ničesar vedel. Tudi k deklici Jezus spet ni vzel s seboj 

nikogar razen treh apostolov, to je tistih, ki jih bo izbral 

kasneje tudi v vrtu Getsemani in bodo priče njegovega 

smrtnega boja. Ti trije so tudi priče Jezusovega spremenjenja 

na gori. Pole teh ne prenese ob sebi nikogar več kot le 

otrokovega očeta in matere, pa še njima »ostro zabiča, naj 

tega nihče ne izve«. Množice je, kot tudi nas, verjetno 

pritegnila samo zunanjost vseh teh stvari. Pravega, globokega 

pomena pa pri vsem skupaj niso bili sposobni odkriti. Taka 

znamenja ozdravljenja, ki bi pravzaprav morala kar kričati o 

zmagi nad smrtjo, niso pripomogla k ničemur drugemu, kot 

da so pri ljudeh še povečala tisto zgrešeno željo, da bi pač čim 

dlje ostali na zemlji in po možnosti v čim večjemu udobju. 

No, in tudi vse to je možno samo po moči tiste energije 

večnega življenja, ki ga daje Jezus. 

Sedaj naj bi se ne vpraševali, če bomo v svoji veri znali 

posnemati Jaira ali bolno ženo. S tem bi se pravzaprav vmešavali v načrt, ki ga ima Bog z nami 

– in je vse odvisno samo od njega. Z druge strani je namreč nujno potrebno, da se odločimo, 

kako v tisti veri, ki nam jo Gospod že daje, resnično zaživeti.  

Povzeto po: T. Kompare, Bogoslužno leto B 

 Vstopil je in jim rekel:  

»Kaj se razburjate in jokate?  

Deklica ni umrla, ampak 

spi.« In posmehovali so se 

mu. On pa je vse odslôvil  

in vzel s seboj očeta  

in mater deklice ter tiste,  

ki so bili z njim, in stopil tja, 

kjer je bila deklica.  

Prijel jo je za roko in ji rekel:  

»Talíta kum,« kar pomeni: 

Deklica, rečem ti, vstani! 

Deklica je takoj vstala in 

hodila; imela je namreč 

dvanajst let. Od začudenja  

so bili vsi iz sebe. 

(Mr 5,39–42) 
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NOVOMAŠNIKI V ŠTEVILKAH 
V zadnji številki tednika Družina sem prebral: »Za nekatere je duhovnik duhovni pastir in 

posrednik Kristusovega evangelija, za druge cerkveni uradnik in birokrat. Spoznati bi se 

moral tako rekoč na vse: poleg pastorale in teologije tudi na psihologijo in pedagogiko, 
gospodarstvo in gospodinjstvo, kulturno dediščino in cerkveno glasbo, zakonodajo in 

računovodstvo. Ne, duhovnik ni superman, še več, njegova povprečna starost v Sloveniji je 

62 let in je sredi precej turbulentnega časa za slovensko Cerkev in družbo.«  Letos na pot 

duhovništva tako kot lani stopa sedem novomašnikov.  

LJUBLJANSKA NADŠKOFIJA 

Peter Čemažar, roj. 5. junija 1996, iz župnije Ljubljana – Ježica 

Boštjan Dolinšek, roj. 1. januarja 1996, iz župnije Stranje 

br. Jurij Slamnik, kapucin, roj. 6. januarja 1983, iz župnije Breznica 

Mašniško posvečenje bo v ljubljanski stolnici 29. junija 2021 ob 9. uri.  

MARIBORSKA NADŠKOFIJA  

Simon Lampreht, roj. 28. aprila 1992, iz župnije Svičina 

Mašniško posvečenje bo v mariborski stolnici 27. junija 2021 ob 16. uri. 

KOPRSKA ŠKOFIJA 

Tilen Kocjančič, roj. 8. marca 1996, iz župnije Bertoki 

Mašniško posvečenje bo v koprski stolnici 29. junija 2021 ob 17. uri.  

NOVOMEŠKA ŠKOFIJA 

Jakob Piletič, roj. 31. julija 1996, iz župnije Kostanjevica na Krki 

Mašniško posvečenje bo v novomeški stolnici 29. junija 2021 ob 16. uri.  

CELJSKA ŠKOFIJA 

br. Klemen Slapšak, minorit, roj. 11. oktobra 1983, iz nadžupnije Laško 

Mašniško posvečenje bo na Ptujski Gori 1. julija 2021 ob 18. uri.  

Letošnji novomašniki, njihova povprečna starost je 29 let, prihajajo iz različnih družin. 

Največ, šest otrok, je v družini Čemažar, pet pri Slapšakovih, po trije otroci so pri 

Dolinškovih, Kocjančičevih in Slamnikovih, edinca pa sta novomašnika v družinah 

Lampreht in Piletič. Izračun povprečnega števila tako letos nanese kar matematično 

vrednost števila Pi: 3,14 otroka na družino.  

Odločitev za duhovniški poklic je pri nekaterih dozorela že ob koncu srednje šole; trije so 

obiskovali škofijske gimnazije, eden pa državno. Trije pa so klic v duhovništvo začutili 

nekoliko pozneje, ko so po končani srednji šoli in fakulteti že imeli svoj poklic. 

Na osebno in duhovno rast je pomembno vplivala vključenost v župnijsko življenje. 

Večina je opravljala službo ministranta, sodelovali pa so tudi kot animatorji, voditelji 

mladinskih skupin, člani ŽPS in pevci. Posebej pomemben pa je bil zgled in molitev 

domačega duhovnika/župnika, redovnice, staršev in starih staršev. V času študija in 

duhovne formacije pa je bila pomembna tudi molitev spremljevalcev in molitvenih skupin.  

Spoštovani verniki! Molimo za vse letošnje novomašnike, da bi bili dobri in sveti 

duhovniki. Molimo tudi za to, da se iz naše župnije kdo odloči in stopi na pot duhovništva.  
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SKRB ZA CERKEV 
Od 28. junija do 4. julija čistijo in krasijo cerkev: 

Blagotinšek, Dobrič 24, Zajc, Dobrič 30 in Toman Čremožnik, Dobrič 23. 

Od 5. do 11. julija čistijo in krasijo cerkev: 

Mešič, Andraž 62, Pižorn, Andraž 67 in Verdev, Andraž 69. 

************ 

V ponedeljek, 28. junija začne gradbeno podjetje PROFI-TIM z gradnjo nove škarpe 

pri župnišču.  

Mašni  nameni 
ŽUPNIJE SV. ANDRAŽ NAD POLZELO 

13. NAVADNA 

NEDELJA  
27. junij 2021 

Ema Krška 
Mdr 1,13-15;2,23-24; Ps 30; 

2 Kor 8,7.9.13-15; Mr 5,21-43 

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

župnij  

8.15 Sv. Andraž: 

- za + Ivana in Frančiško Zabukovnik, Frančiško 

Kasestnik, Triglav Ferdinanda, Tajnšek Rudolfa in 

Antonijo Gerčer (295) 

 

Ponedeljek 

28. junij 
Irenej (Hotimir), škof, mučenec 

1 Mz 18,16-33; Mt 8,18-22 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Torek 

29. junij 
PETER IN PAVEL, apostola 

Apd 12,1-11; Ps 34;  

2 Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 

 

18.00 za + Petra in Vinka Vodovnika (313) 

 

Sreda 

30. junij 
Prvi rimski mučenci 

1 Mz 21,5.8-20; Mt 8,28-34 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Četrtek 

1. julij 
Estera, sp. žena 

1 Mz 22,1-19; Mt 9,1-8 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Petek 

2. julij 
Frančišek Regis, red. 

1 Mz23,1-4;24,1-8.62-67; Mt 9,9-13 

18.00 Na čast Srcu Jezusovem ter za + Brankota 

(obl.) in Martino Blagotinšek ter za vse ostale + 

Bizjakove (314) 

Sobota 

3. julij 
Tomaž, apostol 

Ef 2,19-22; Jn 20,24-29 

 

Ta dan ni sv. maše 
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14. NAVADNA 

NEDELJA  
4. julij 2021 

Urh (Uroš), škof 
Ezk 2,2-5; Ps 123;  

2 Kor 12,7-10; Mr 6,1-6 

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

župnij  

8.15 Sv. Andraž:  

- za + starše Ladota in Tončko ter za + brata Joškota Sitar 

(307) 

- za + Rudolfa Blagotinšek ter za + Mileno in Jožefo 

Blagotinšek (316) 

Ponedeljek 

5. julij 
Ciril in Metod, slov. apostola 

Ezk 34,11-16; Ps 23;  

1 Tes 2,2-8; Jn 10,11-16 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Torek 

6. julij 
Marija Goretti, mučenka 
1 Mz 32,23-32; Mt 9,32-38 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Sreda 

7. julij 
Vilibald, škof 

1 Mz 41,55-57;42,5-7.17-24;  

Mt 10,1-7 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Četrtek 

8. julij 
Prokopij, mučenec 

1 Mz 44,18-21.23-29;45,1-5; 

Mt 10,7-15 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Petek 

9. julij 
Avguštin Rong in kitajski muč. 
1 Mz 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Sobota 

10. julij 
Amalija, redovnica  

1 Mz 49,29-33;50,15-25;  

Mt 10,24-33 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

15. NAVADNA 

NEDELJA  
11. julij 2021 
Benedikt, opat 

Am 7,12-15; Ps 85;  

Ef 1,3-14; Mr 6,7-13 

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

župnij  

8.15 Sv. Andraž: 

- za + Milana Ožirja – dar družine Sitar ob pogrebu (310) 

- za + Srečka (obl.) in starše Brinovšek, Ivano in Antona 

Ograjenšek (315) 

- za + Ivana in Marijo Jelen – Janezova, za + Marijo 

Mrhart ter za + Štefana in Heleno Brunšek (318) 
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