
 

Del besedila iz tednika Družina o končani 
sinodi mladih 

Vesoljna škofovska sinoda o mladih, ki je v Vatikanu 
zasedala od 3. oktobra (2018), se je ob koncu tedna 
zaključila s priznanjem, da se mora Katoliška cerkev 
bolj odpreti za sodelovanje laikov. Za verodostojnost 
te ugotovitve pa je potrebna cerkvena reforma, je v 
sklepnem dokumentu, sprejetem v soboto zvečer, 
pojasnilo okoli 270 sodelujočih škofov. Preroška 
podoba sinodalne Cerkve 50 let po drugem 
vatikanskem cerkvenem zboru še vedno ni udejanjena. 
Dokument, ki na 55 straneh vsebuje 167 členov in je 

bil sprva objavljen le v italijanskem jeziku, opisuje življenjske razmere mladih po vsem 
svetu, jih vrednoti s krščanskega vidika in predlaga perspektive za delovanje Cerkve. Ob 
tem je poudarjen predvsem sinodalni značaj Cerkve. 

O 167 členih dokumenta so sinodalni očetje glasovali posamično. Vsi členi so dosegli 

najmanj dvotretjinsko večino, ki je potrebna za sprejem sklepnega dokumenta. Poleg 

škofov z vseh koncev sveta, med njimi je bil tudi mariborski nadškof Alojzij Cvikl, se je 

sinode udeležilo tudi skoraj 50 laikov, t.i. avditorjev, od tega 36 katoličanov, mlajših od 30 

let. Laiki so sodelovali pri razpravah, niso pa imeli pravice glasovanja pri sprejemanju 

sklepnega dokumenta. 

 

»Sad Svetega Duha« 

Škofje v dokumentu izkušnjo sodelovanja z mladimi opisujejo kot »sad Svetega Duha«. 

Katoliška cerkev bi morala laikom nuditi več dejavnega sodelovanja in odgovornosti, 

posebej mladim in ženskam. Škofje nasprotujejo »klerikalizmu, ki mnoge izloča iz procesa 

odločanja«, pa tudi »klerikalizaciji laikov«. 

Mladim prepustiti odgovornost v Cerkvi ni dodatna možnost; v kritiki mladih bi moralo 

cerkveno vodstvo prepoznati tudi Božji klic k spreobrnjenju in prenovi cerkvenih struktur.  

 

Škofje ugotavljajo, da veliko mladih Cerkve ne jemlje več za sogovornika, ki bi ga lahko 

jemali resno. Med vzroki za to so predvsem škandali zaradi spolnih zlorab in finančne 

poneverbe, pa tudi nesposobnost cerkvenih dostojanstvenikov, da bi se približali mladim. 

Škofje samokritično ugotavljajo, da cerkvenega nauka ne znajo predstaviti dovolj 

prepričljivo. Prizadevanja mladih delno trčijo ob avtoritarno miselnost in nezaupanje 

cerkvenih dostojanstvenikov, ki niso pripravljeni prepuščati vodenja v druge roke. 

Za mnoge mlade je vzrok za oddaljitev od Cerkve tudi katoliška spolna morala. V 

trenutnem kulturnem okolju ima Cerkev velike težave pri posredovanju svojega pogleda 

na telesnost in spolnost. Da bi bili duhovniki lahko prepričljivi, bi morali biti tudi sami zreli 

na tem področju. 
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Kdor ne nosi svojega križa… 

… in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. Križ je v našem 

življenju lahko marsikaj. Vsak človek ima svoj križ. Vsak človek ima 

zaradi križa drugačno, težje življenje. Križe smo si lahko naložili 

sami, lahko jih je prineslo življenje, lahko so nam jih naložili drugi. 

Če vsakdanjih težav ne vzameš nase in jih ne sprejmeš, bo pot skozi 

življenje težka. Jezus pravi, da vzeti križ nase pokaže to ,kdo je njegov 

učenec. Jezus učenec ne beži pred življenje in njegovimi težavami, 

ampak jih sprejema in v njih živi. Ne sam, ampak skupaj s svojim 

učiteljem. V teh besedah zaznavamo držo odrešenosti. Na naši poti 

življenja nismo sami, Jezus je obljubil, da bo vzel nase naše križe in 

jih pomagal nositi. Na nas je, da vstanemo in stopimo na pot nošenja 

križa skupaj z Jezusom, da zaupamo v Jezusa in njegovo moč. Sprejeti 

križi in težave spremenijo, predrugačijo naše življenje. Ko preideš iz 

drže zavračanja v držo sprejemanja svojih težav, te čaka rast in lahko 

vidiš, da boš še ti lahko komu pomagal nositi njegov križ.

 

 

 

 



OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami   

 V soboto 14. septembra bo v Petrovčah škofijski 
molitveni dan za duhovne poklice. Ob 9.00 bo 
molitvena ura, ob 10.00 sveta maša. Odhod tja z 
osebnimi vozili. 

 Sestanki za starše bodo za: 
o 1. razred v ponedeljek 9.9. ob 18.00 
o 2. razred v ponedeljek 9.9. ob 19.00 
o 3. razred v četrtek 12.9. ob 18.00 
o 4. in 5. razred v četrtek ob 12.9. ob 19.00 
o 6. in 7. razred bo v torek 10.9. ob 19.00 
o 8. in 9. razred bo v sredo 11.9. ob 19.00 

 V nedeljo 15. septembra bo župnijski dan. Potek: 
o začetek s sveto mašo ob 10.00 
o po maši uvodni pozdravi 
o v cerkvi kronologija preteklega leta 
o v samostanskem atriju kosilo za vse 
o po kosilu progam s kvizom in predstavitvijo jedi 
o velika župnijska igra 

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

 V nedeljo 22. septembra bo Slomškova nedelja. 

 V sredo 25. septembra je datum posvetitve naše 
župnijske cerkve. Leta 1661 je jo na ta datum 
škof Oton mazilil na mestih, kjer so kovinski križi 
na stenah in tako zaznamoval za bogoslužje.  

Kotiček za smeh  
Novo v oznanilih. Smeh je pol zdravja in sprosti 
človeka, da ni preveč »resen«. 
Katehet pri verouku: »A je imel Adam taščo?« 
Veroučenec kot iz topa: »Ne, on je živel v raju.« 
Čiščenje in krašenje naše cerkve  

 od 9. do 14.9. – Zagradišče 
 od 16. do 21.9. – Prihova in ind. cona 

PONEDELJEK 
9. september 

Sv. Peter Klaver 

7.00  – za žive in + župljane 
KL 6.15 – za + Francija Mateliča, 30. 
dan 

PONEDELJEK 
16. september 
Sv. Kornelij in 

Ciprijan 

7.00 – za + Rudija in vse Šverčeve 
 
KL 6.15 – za + Anico Strnad, 30. dan 

TOREK 
10. september 

Sv. Nikolaj 
Tolentinski 

7.00 – za nove duhovne poklice 
 
KL 6.15 – za + Marijo Klemše 

TOREK 
17. september 
Vtisnjenje ran 
sv. Frančišku 

7.00 – za + Franca Dobrovca 
 
KL 6.15 – po namenu     

SREDA 
11. september 

Sv. Bonaventura 
Barcelonski 

7.00  – Franca Felicijana, obl. in 
Kolšekove 
KL 6.15 – za mir na svetu 

SREDA 
18. september 

Sv. Jožef 
Kupertinski 

7.00 – za + Antona Blatnika 
 
KL 6.15 – po namenu (Baš) 

ČETRTEK 
12. september 
Marijino ime  

7.00 – Zvoneta Pečnika 
KL 6.15 – za Božjo pomoč in Marijino 
varstvo 

ČETRTEK 
19. september 

Sv. Frančišek 
Marija iz Caporssa 

7.00 – za + Slavico Ramšak 
 
KL 6.15 – za + Antona Blatnika 

PETEK 
13. september 

Sv. Janez 
Zlatousti 

7.00  – za + Fortunata, obl. in 
Frančiško Krivec 
KL 6.15 – po namenu (Ivan) 

PETEK 
20. september 
Sv. Andrej Kim 

Taegon 

7.00 – za+ Jožeta Štiglica 
 
KL 6.15 – za Mateja Beškovnika 

SOBOTA 
14. september 

Povišanje 
svetega Križa 

7.00 – za brate Slovenske frančiškanske 
province 
KL 6.15 – za brate frančiškane 
19.00 – za + Petanove in Alojza Pavloviča 

SOBOTA 
21. september 

Sv. Matej 

7.00 – za + Marijo Polak, obl. 
19.00 – za + Antona, obl. in Ivanko Lenko 
KL 6.15 – za žive in + Štormanove, 
Terglavove in Vrečarjeve 

NEDELJA 
15. september 

24. navadna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Melito Jamnik 
KL 8.00 – za + Nato Skončnik 

NEDELJA 
22. september 

25. navadna 
nedelja - 

Slomškova 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Janeza Zavratnika, 
Smržečke staše in brata Franca 
KL 8.00 – za + Franca Kuneja 

 

 

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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