
 

Del papeževega besedila ob zaključku sinode 
mladih oktobra 2018 

Sinoda je zaščiten prostor, v katerem deluje Sveti 
Duh 
Dve stvarci, ki sta v mojem srcu. Prva: še enkrat 
zatrditi, da sinoda ni parlament. Je zaščiten prostor, da 
lahko Sveti Duh deluje. Zaradi tega so informacije, ki 
so dane, splošne, v njih ni nekaj podrobnega, ni imen, 
ni načina, kako je bilo rečeno, po katerem deluje Sveti 
Duh v nas. Bil je torej zaščiten prostor. Ne pozabimo 
tega, da je tu deloval Sveti Duh. 
 

Prvi naslovljenci dokumenta smo mi 
Druga stvar je ta, da rezultat sinode ni neki dokument, to sem rekel že na začetku. Polni 
smo dokumentov. Ne vem, če bo zunaj ta dokument imel kakšen učinek, tega ne vem. Sem 
pa prepričan, da pa ga mora imeti v nas, mora delati v našem srcu. Mi smo pripravili 
dokument, torej komisija. Mi smo ga preštudirali, smo ga odobrili. Sedaj nam Sveti Duh 
daje dokument, da bo deloval v našem srcu. Mi smo naslovljenci dokumenta, ne ljudje, ki 
so zunaj. Da bo ta dokument deloval, je potrebno z dokumentom moliti, študirati ga, 
prositi za luč... Dokument je predvsem za nas. Da, pomagal bo tudi mnogim drugim, a prvi 
naslovljenci smo mi. In Sveti Duh, ki je počel vse to, se bo vrnil v nas. Ne smete pozabiti 
nanj, prosim vas. 
 
Matere Cerkve se ne blati 
In še tretja stvar. Mislim na našo mater, na sveto mater Cerkev. Zadnje tri točke 
dokumenta o svetosti dobro pokažejo, kaj je Cerkev. Naša mati je sveta in mi otroci pa 
smo grešniki. Ne pozabimo tistega izraza cerkvenih očetov: "casta meretrix" (čista 
vlačuga). Cerkev je sveta, je sveta mati z grešnimi otroki. In zaradi naših grehov, si jo Veliki 
tožnik privošči. Kakor pravi prvo poglavje Jobove knjige, on hodi, hodi naokoli in išče koga 
bi obtožil. V tem trenutku nas močno opbtožuje. In to obtoževanje postane tudi 
preganjanje. To lahko pove današnji predsedujoči (patriarh Sako), kako je njegovo ljudstvo 
(Cerkev v Iraku) preganjano in tako mnogi drugi na Bližnjem vzhodu ali na drugih predelih. 
Postane pa lahko tudi še drugi način preganjanja. To so stalne obtožbe, s katerimi se blati 
Cerkev. Cerkev se ne sme blatiti, otroke da, vsi smo umazani, toda matere ne. In zato je 
sedaj trenutek, da branimo mater. Mater pa se pred Velikim tožnikom brani z molitvijo in 
pokoro. Zato sem prosil ta mesec, ki se bo čez nekaj dni končal, da se moli rožni venec, 
prosi sv. nadangela Mihaela, prosi Marijo, da vedno zaščiti mati Cerkev. Nadaljujmo z njim. 
Težak trenutek je, saj Tožnik, ko napada nas, napada mater, vendar se matere ne dotika. 
To sem iz srca hotel reči ob koncu sinode. 
In sedaj Sveti Duh podarja ta dokument vsem nam, tudi meni za razmišljanje o tem, kar 
nam želi reči. Najlepša hvala vsem, hvala vsem! 
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Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata 

Poslušalci Jezusa sprašujejo o tem,  če bo malo tistih, ki bodo vstopili v 

večno življenje. Jezusov odgovor ne gre v smer ugotavljanja števila 

poveličanih, ampak v spodbudo k načinu življenja, ki odpira  vrata večnega 

življenje vsakemu. Kakor druge Jezusove besede imajo tudi te temelj v 

življenju. Jezus govori o življenjski drži, ki bo nosila pečat Božjega in jo bo 

zato Bog prepoznal kot svojo. Jezus očitno ni teoretik in ne prisega na ideje 

in vizije, na način življenja, ki bi sledil izdelani viziji. Ne bo dovolj poznati 

Jezusa, ne bo dovolj povedati, da so (sodobniki) z njimi hodili po ulicah, 

jedli in pili za isto mizo. Jezus pove, da kljub vsemu naštetemu vseh ne bo 

prepoznal kot »svojih«. Vrata bodo zaprta za vse, ki so v življenju delali 

krivico in s tem oddaljevali od njega. Kot kaže je Jezusu pomembno, da ne 

pozabimo nanj, ko nas čaka v naših bližnjih. Do njih smo lahko pravični, 

njim smo lahko blizu, njim lahko služimo, zanje lahko oskrbimo. Jezus se 

»skriva« v njih in čaka na nas, da ga tam opazimo. Še posebno ena stvar je 

Jezusu dragocena, govori o pravičnosti in krivičnosti. Krivica zbode 

vsakega človeka. Če je nekdo do nas krivičen, zaboli, pravičnost pa 

nasprotno deluje blago in daje človeku občutek, da je nekomu mar zanj.

 

  

 



OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami   

 Ta številka oznanil in naslednje bodo zopet 
tiskane. 

 Veroučni urnik bo najverjetneje objavljen proti 
koncu meseca. 

 V četrtek 5. septembra bo prvi četrtek v mesecu, 
ob 18.00 vabljeni k molitvi in pričevanju za nove 
duhovne poklice, ki bo v Loretski kapeli.  

 V petek 6. septembra bodo obiski starejših in 
bolnikov po domovih. Če veste za koga, da bi rad 
obisk duhovnika, nama sporočite. 

 V nedeljo 8. septembra ob 10.00 bo maša ob 
začetku novega veroučnega leta. Starši in 
veroučenci vabljeni, da prosim za Božji 
blagoslov, posebno za prvošolce. S seboj 
prinesite torbe, da jih bomo blagoslovili. Dobimo 
se ob 9.20, da se pripravimo. 

 V soboto 14. septembra bo v Petrovčah škofijski 
molitveni dan za duhovne poklice.  

 V nedeljo 15. septembra bo župnijski dan. Po 
zaselkih že potek priprava. Pridružite se 
dogajanju. Letos bo v znamenju osebe Valentina 
Vodnika, ki je povezan z našim krajem, saj je v 
Nazarjah preživel eno leto svojega življenja kot 
frančiškanski novinec.  

 V soboto 21. septembra bo srečanje mladih v 
Stični. Za našo dekanijo gre poseben avtobus. 
Mladi, lepo vabljeni!  
 

Čiščenje in krašenje naše cerkve  

 od 26. do 31.8. – Sp. Rečica in Kokarje 
 od 2. do 7.8. – Žlabor in Zavodice 

PONEDELJEK 
26. avgust 
Sv. Zefirin, 

papež 

7.00 
 – za + Franca Ilovška 
 – za + Marijo Klemše, 30. dan 

PONEDELJEK 
2. september 

Sv. Zenon, 
mučenec 

7.00 – za + Marka Krajnerja 
KL 6.15 – za Božji blagoslov v novem 
šolskem letu 

TOREK 
27. avgust 

Sv. Monika, 
žena 

7.00  
– za + Jožico Pajk 
– za + Vero Mejaš 

TOREK 
3. september 

Sv. Gregor 
Veliki, papež 

7.00 – za + Marijo Ilovšek 
 
KL 6.15 – v zahvalo za prejete milosti   

SREDA 
28. avgust 

Sv. Avguštin, 
škof 

7.00 
 – za + Alojzijo Govek 
 – za žive in + iz družin Mohar, Škrjanec 
in Predalič 

SREDA 
4. september 

Sv. Roza, devica 

7.00 – za + Romana Krajnerja 
 
KL 6.15 – za dušno in telesno zdravje v 
družini Goličnik 

ČETRTEK 
29. avgust 

Mučeništvi sv. 
Janeza Krstnika  

7.00  
– za + Jožico Vrtačnik 
– po namenu    

ČETRTEK 
5. september 
Sv. Mati Terezija, 

misijonarka ljubezni 

7.00 – za + Marijo Verko 
KL 6.15 – za žive in + dobrotnike in 
sorodnike s. klaris 

PETEK 
30. avgust 

Sv. Agil, opat 

7.00 
 – za + Milan Ilovška 
 – za družino Lončarič 

PETEK 
6. september 
Sv. Zaharija, 

prerok 

7.00 – za +Cvetko Burger, obl. 
KL 6.15 – v zadoščenje presv. Srcu 
Jezusovemu   
 

SOBOTA 
31. avgust 

Sv. Jožef in Nikodem, 
svetopisemska moža 

7.00  
– za + Slavko Hren 
– za vzgojitelje in otroke 
19.00 – za + Jožefa in Slavico Remic in vse 
Turnškove 

 

SOBOTA 
7. september 

Sv. Marko 
Križevčan, mučenec 

7.00 – za žive in + dobrotnike in sam. družino 
19.00 – za + Faniko, in Antona Remi in 
MIlutina Džuića 
KL 6.15 – za duhovniške in redovniške 
poklice 

NEDELJA 
1. september 
22. navadna 

nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Točajeve, mamina obl. 
KL 8.00 – za žive in + iz družin Korošec 
in Ugovšek 

NEDELJA 
8. september 

23. nav. ned. 
rojstvo Device 

Marije 

7.00 – za + Edija Pepeža, obl. in p. 
Mateja Papeža 
10.00 – za + starše in brata Štrucl 
KL 8.00 – za + Tomaža Supina 

 

 

OZNANILA 
izdaja Župnija Nazarje 
Samostanska pot 50 

3331 Nazarje 
Tel.: 064 185 115 

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

Odgovarja: p. Andrej Pollak, žpk. 

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. 

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. 

MAŠE: 
Delavnik ob 7. uri 

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

Nedelja  
ob 7. in 10 uri 
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