
 

Radost ljubezni 

98. Pomembno je, da kristjani to živijo tako, 

kakor obravnavajo domače, ki so manj 

poučeni v veri, krhki ali manj trdni v svojem 

prepričanju. Včasih se dogaja prav 

nasprotno: tisti, ki naj bi bili v svojih 

družinah najbolj zgledni, so najbolj 

domišljavi in neznosni. Drža ponižnosti se tu 

zdi nekaj, kar je del ljubezni, kajti da bi 

druge lahko iz srca razumeli, jim oprostili in 

jim služili, je neizogibno premagati ošabnost 

in gojiti ponižnost. Jezus je spomnil svoje 

učence, da si v svetu moči vsak prizadeva za 

to, da bi drugega nadvladal, in zato jim pravi: »Med vami pa naj ne bo tako« 

(Mt 20,26). Logika krščanske ljubezni ni značilna za tistega, ki se čuti 

večjega od drugih, in jim mora dati čutiti svojo moč, temveč »kdor hoče biti 

med vami prvi, naj bo vaš služabnik« (Mt 20,27). V družinskem življenju ne 

sme vladati logika prevlade enega nad drugim ali tekmovalnost, da bi videli, 

kdo je najpametnejši ali najmočnejši, kajti ta logika naredi konec ljubezni. 

Tudi za družino velja ta nasvet: »V medsebojnih odnosih se vsi oblecite v 

ponižnost, ker Bog se prevzetnim upira, ponižnim pa daje milost« (1 Pt 5,5). 

 

Ljubeznivost 

 

99. Ljubiti pomeni tudi biti ljubezniv, in tu dobi beseda aschemoneî svoj 

smisel. Hoče pokazati, da ljubezen ne ravna surovo, se ne obnaša nevljudno 

in v odnosih ni osorna. Njeni načini, njene besede, njene kretnje so prijetne, 

ne trde in toge. Drugim noče povzročati trpljenja. Vljudnost »je šola 

rahločutnosti in nesebičnosti«, ki od človeka zahteva, »da razvija svoje 

mišljenje in čutenje, se uči poslušati, govoriti in v določenih trenutkih 

molčati«.
 
Biti ljubezniv ni slog, ki ga kristjan lahko izbere ali zavrne. To, da 

»je vsak človek dolžan biti prijazen do tistih, ki ga obkrožajo«, je nujni 

sestavni del ljubezni. Dan za dnem »vstopati v življenje drugega, čeprav je 

del našega življenja, zahteva taktnost nevsiljive drže, ki obnavlja zaupanje 

in spoštovanje. (...) Kolikor srčnejša in globlja je ljubezen, toliko več 

spoštovanja svobode in sposobnosti za čakanje zahteva, da drugi odpre vrata 

svojega srca«.  

 

   

Leto XXXI, št. 14 – Nazarje, 1.7.2018, nedelje v mescu juliju 

Tudi če se dotaknem le njegove obleke, bom rešena. 

V današnjem evangeljskem odlomku sta opisana dva čudeža. Pri enem dogodku 

gre za ozdravljenje, pri drugem za obujenje od mrtvih. Kot kaže besedilo 

evangelija je bilo za čudež ozdravljenja bistvenega pomena, da je žena, ki se je 

zatekla k Jezusu, to storila z vero. Jezus je očitno zaznal, da je to dotik na 

drugačen način. Nanj so namreč pritiskali poslušalci, ki so se ga verjetno želeli 

dotakniti ali pa se ga dotikali. Verjetno z drugačno notranjo držo kot jo je imela 

žena. Učenci Jezusu poočitajo, kaj da sprašuje, kdo se ga je dotaknil, saj je 

vendar očitno, da je precejšnja gneča. Za naš napredek si približajmo ženino 

notranjo držo. Ne pravi si, da če se ga dotakne, ne more škoditi ali kaj 

podobnega. V sebi nosi trdno prepričanje o tem, da bo ozdravljena, če se 

dotakne le njegove obleke. Ker v sebi nosi to prepričanje, pristopi k njemu z 

notranjo čudovito držo, pristopi z vero in zaupanjem. Živo verjame, da bo 

ozdravljena. Čaka le še na trenutek, ko se bo to zgodilo. Zato ženo ni več 

drugih izhodov, imetje je potrošila za zdravnike, torej lahko le še čaka, da se 

počasi poslovi… Toda sliši za Jezusa in se mu približa z vero. Ni osramočena, 

je uslišana in ozdravljena, Jezus pohvali njeno držo in ji pove, da jo je ravno ta 

drža rešila. Ko bomo šli naslednjič k maši in k obhajilu, se Jezusu približajmo z 

vero in zaupanjem, torej z odprtim in upanja polnim srcem. Njegov dotik 

ozdravlja našo notranjost in nam ponovno pove, da nas ljubi.

  



OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami 

 V mesecih julij in avgust bodo Oznanila izšla enkrat ne 
mesec, razporedi za maše pa bodo objavljeni pri vhodu v 
cerkev in na internetu.  

 V mesecih julij in avgust bo ob delovnikih od ponedeljka 
do sobote ena jutranja sveta maša, in sicer pri sestrah 
klarisah ob 7.00. Pred mašo bo ob 6.30 rožni venec, pri 
maši pa hvalnice. Pred začetkom maše se bo prebralo oba 
mašna namena za določen dan. Če bo doma le eden od 
naju, bo maša za namen, ki bo napisan kot drugi po vrsti, 
odmaševana drugje, a gotovo tisti dan. Hvala za 
razumevanje! 

 V petek 6. julija ob 20.00 zvečer bo Ljudski pevski večer z 
gosti. Organizira ga Martinov zbor. Vabljeni! 

 V nedeljo 22. julija bo Krištofova nedelja, po vseh mašah 
bo blagoslov vozil in drugih prevoznih sredstev. Lahko 
boste namenili dar za misijonska prevozna sredstva. 

 Od 15. do 21 julija bo letovanje v Strunjanu. Še 
sprejemamo prijave. 

 V nedeljo 29. julija bo Anino romanje (pohod) na Čreto. 
Odhod iz Laz. 

Še pogled malo dlje naprej. Župnijski dan bo 16. septembra 
2018. Letos pod naslovom Po čem smo prepoznavni? 
Sodelujejo zaselki: Nazarje, Prihova in industrijska cona, 
Dobletina, Kokarje, Sp. Rečica, Žlabor, Zavodice, Zagradišče in 
Dobrovlje. Ekipa iz vsakega zaselka (najmanj pet članov) 
pripravi predstavitev zaselka na temo »Po čem smo 
prepoznavni?« Predstavitev naj traja največ 5 minut. 
Svojo prepoznavnost zaselek predstavi na zabaven način, 
ki si ga sam izbere. Za prepoznavnost lahko služijo različni 
načini: zanimiv dogodek, anekdota, vaški posebnež, dejavnost 
v zaselku, pevska zasedba, pesem, kratek skeč…  
Vsak zaselek poskrbi tudi za peko peciva. Tole je napisano v 
spodbudo, da med poletjem zbiramo dobre pobude in ideje in  
jeseni obogatimo drug drugega. 
 

Čiščenje in krašenje naše cerkve  

 od 2. do 7. julija – Prihova in ind. cona 

 od 9. do 14. julija – Nazarje 

 od 16. do 21. julija – Dobletina 

 od 23. do 28. julija – Sp. Rečica in Kokarje 

Priporočamo se za domače cvetje. Če sta ga pripravljeni 

darovati, prosim, obvestite ekipo, ki krasi cerkev. Hvala! 

PONEDELJEK 
2. julij 

Sv. Frančišek 
Regis 

KL 7.00  
– za + Martina in Angelo Cajner, 
Martinova obl. 
– po namenu 
               
 

PONEDELJEK 
9. julij 

Sv. Nikolaj Pick, 
Wilibald in tovariši, 
holandski mučenci 

 

KL 7.00  
– za + Matevževe, očetova obl. 
– po namenu (Brezovnik) 

TOREK 
3. julij 

Sv. Tomaž 

KL 7.00 
– za + Miheličeve in Celinšekove 
– za + Franca in Terezijo Grojzdek 

TOREK 
10. julij 

Sv. Veronika 
Giuliani 

KL 7.00  
– za + Antona Pečnika 
– za Jureta 
 

SREDA 
4. julij 

Sv. Elizabeta 
Portugalska 

KL 7.00  
– po namenu 
– po namenu (Suzana) 

SREDA 
11. julij 

Sv. Benedikt 

KL 7.00  
– po namenu 
– za redovnike 
 

ČETRTEK 
5. julij 

Sv. Ciril in 
Metod 

KL 7.00  
– za ozdravljenje notranjih ran in 
zdravje 
– za žive in + dobrotnike sester klaris 

ČETRTEK 
12. julij 

Sv. Janez Jones in 
Janez Wall, 

mučenca v Angliji 

KL 7.00  
– za + Marijo Britovšek, obl. 
– po namenu 
 

PETEK 
6. julij 

Sv. Marija 
Goretti 

KL 7.00  
– za + Marka Finkšta 
– v čast Kristusovi Krvi 

PETEK 
13. julij 

Bl. Emanuel Ruiz in 
tovariši, mučenci v 

Siriji 

KL 7.00  
– za + Antona Ilovška 
– za + Marka Suhadolnika 
 
 

SOBOTA 
7. julij 

Sv. Vilibald 

KL 7.00 – za žive in + dobrotnike in sam. 
družino 
– za duhovne poklice 
19.00 – za + Petra in Ano Martinovič in 
Stjepana Jelaša 

 

SOBOTA 
14. julij 

Sv. Frančišek 
Solan 

KL 7.00  
– za + Janeza in Štefanijo Ugovšek 
– za + Štormanove, Terglavove in Vrečarjeve 
19.00 – za + sestri Faniko in Slavko, obl. in 
Stanko Marolt, obl. 
 

NEDELJA 
8. julij 

14. navadna 
nedelja  

7.00 – za žive in + župljane  
10.00 – za + Martinčeve in Olupove 
KL 8.00 – za + Cirila Mrzlikarja 

NEDELJA 
15. julij 

15. navadna 
nedelja  

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Janeza Podkrižnika, obl in 
sorodnike 
KL 8.00 – v zahvalo (Babnik) 

 

 

MAŠE: 
Delavnik ob 7. uri 

Sobota 
ob 18. uri (pozimi) 
ob 19. uri (poleti) 

Nedelja  
ob 7. in 10 uri 

KRST 
Vsako prvo nedeljo ali 

po dogovoru. 

POROKA 
Zaročenci naj se prijavijo 

vsaj mesec dni pred poroko. 
Potrebujejo samski list ter 
tečaj priprave na poroko. 

POGREB 
Smrt prijavite v župnijski 

pisarni, da se dogovorimo 
za zvonjenje in pogreb. 

Ostalo uredite na 
matičnem uradu. 

Župnijska pisarna je 
odprta vsak dan po maši. 

OZNANILA 
izdaja Župnija Nazarje 
Samostanska pot 50 

3331 Nazarje 
Tel.: 03 58319 93 

zupnija.nazarje@gmail.com 
http://franciskani-nazarje.si 

Odgovarja: p. Andrej Pollak, žpk. 
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