
 

Bogoslužna znamenja 

Prag 

Pred mnogimi vrati je prag, nizka stopnica, 
ki ne ovira vstopa v prostor za njim, ampak 
naj bi nam pomagala, da bi vstopali bolj 
zavestno. Prag povečuje pozornost na 
razliko med zunaj in znotraj, med prostori 
pred vrati in za njimi.  

Čeprav so danes prag v mnogih hišah 
zamenjala druga znamenja kot so kljuke, 
govorne naprave in video kamere, v cerkvi 
ohranjamo prag, pa čeprav so pri mnogih 

novih cerkvah pozabili na ta simbol. Ko človek stopi v katoliški cerkveni 
prostor, je povabljen, naj vstopi zavestno. Priporoča se mu trojni obred: 
desno roko naj pomoči v blagoslovljeno vodo, se prekriža z znamenjem 
križa in poklekne pred tabernakljem.  

Pragovi mnogih cerkva so postali zlizani zaradi korakov tisočev ljudi mnogih 
rodov. Nešteti molivci so prihajali semkaj, otroke so prinašali krstu, ženini 
in neveste so slovesno vstopali in mrtve so spremljali v cerkev v bogoslužju. 
Človek, ki zavestno vstopi v cerkev, je povabljen, naj pomisli na otroka, kar 
je nekoč bil in naj bi v nekem smislu še vedno ostal, pomisli naj tudi na 
smrt, ki ga čaka in na stalno hrepenenje, da bi se prenavljal.  
 

Prag govori o izkušnjah mnogih pokojnih, ki so stopali v cerkev. Radi bi bili 
slišani in prag je kot nekakšen most med nami živečimi in njim, ki so že 
prestopili prag večnosti. Njihova življenja in njihov zgled tiho govorijo in 
prag nas na to spominja. Pomenljiv je stavek iz Svetega pisma, ki pravi: rajši 
stojim v hiši svojega Boga na pragu, kakor da bi prebival v domovih 
grešnikov.   

Ko bomo stopili čez pag naše cerkve, storimo to zavestno. Stopam v Božjo 
hišo, srečal se bom, srečal zbrati in sestrami in se združil z našim Bogom. 
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Vi ste sol zemlje, vi ste luč sveta 

Današnji odlomek iz evangelija nam približa dve podobi, s katerima Jezus 

poskuša ponazoriti vlogo svojih učencev. Prva podoba je sol. Soli je glede 

na druge sestavine obrokov pravzaprav izredno malo. Ščepec soli rečemo. 

Toda daje značilen okus. Nekaj bi manjkalo, če je ne bi bilo. Jezus nam 

pravi, da smo sol zemlje, dokler smo pristni. Ko smo pristno njegovi učenci, 

dajemo okus oz. smo okus za vse okrog nas. Če ne, kot Jezusovi učenci 

izgubimo svoj namen in ne koristimo nikomur. Sol se daje v hrano, da se 

osoli in ne zato, da se ne osoli. Sol tudi ohranja oz. ščiti pred 

pokvarljivostjo. Druga podoba je luč. Luč ni sama sebi namen, ne sveti zase, 

ampak za druge. Zato ni postavljena pod mernik (neke vrste lesen zaboj), 

tudi ne pod posteljo, ampak na podstavek, da sveti vsem, ki so v hiši. Luč se 

enostavno ne more skriti. Mesto, ki stoji na gori, je vidno daleč naokrog, ne 

moreš, da ga ne bi videl. Kdor gre mimo, ga opazi. Če svetilka ugasne, ne 

služi več svojemu namenu. Pravzaprav nismo luč, ampak svetilka, ki jo je 

prižgal Jezus Kristus z ognjem svoje ljubezni. Svetimo, ker je v nas on, ker 

žarimo zaradi njegovega žara, zaradi njegove moči, zaradi njegovega olja, 

zaradi Njega.  

 

 

 

 



OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami   

 Po svetih mašah lahko darujete za mašne 
namene, in sicer od meseca januarja do konca 
aprila, torej za obdobje štirih mesecev. 

 Dve nedelji zapored (16. in 23. februarja) 
beremo pismo slovenskih škofov. 

 V torek 11. februarja bo svetovni dan bolnikov. 
Maša bo tudi zvečer ob 18.00, po maši procesija 
z lučkami. Lepo vabljeni! 

 Priprava na krst za čas od meseca februarja do 
julija bo potekala v četrtek 13. februarja ob 
18.00 v našem samostanu. Prijave po e-pošti: 
zupnija.nazarje@gmail.com. Če poznate družino, 
ki pričakuje otroka, jim prenesite to novico in 
spodbudite k obisku priprave na krst. 

 V petek 21. februarja ob 18.00 bo kulturna 
prireditev z naslovom Življenje nekoč. Lepo 
vabljeni! 

 V petek in soboto, 28. in 29. februarja, bo pri sestrah 
klarisah potekal 28. Klarin dan mladih. V soboto bo 
sv. maša ob 11.30. Lepo povabljeni, posebej mladi! 

 

Kotiček za smeh  
 

Dve svetlolaski se pogovarjata. »A veš, da je 
dimnikarja zbil avto?« »Strašno, tudi na strehi nisi 
več na varnem.« 
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve  

 od 10. do 15.2. – Žlabor in Zavodice 
 od 17. do 22.2. – Zagradišče 

PONEDELJEK 
10. februar 

Sv. Sholastika 

7.00  – za + Ivano Zagradišnik, obl. 
 
KL 6.15 – za zdravje (Jeraj) 

PONEDELJEK 
17. februar 

Sv. Aleš 

7.00 – za + Alojza Volovška, obl. 
KL 6.15 – za + s. Ivanko Tadina 

TOREK 
11. februar 
Lurška mati 

Božja 

7.00 – za+ Antona Ilovška 
18.00 –  
KL 6.15 – za bolnike 

TOREK 
18. februar 
Sv. Flavijan 

7.00 – za + Zdravka Bruneta in 
Matiječeve 
KL 6.15 – za+ Cilko Macuh   

SREDA 
12. februar 
Sv. Aleksij 

7.00  – po namenu 
KL 6.15 – po namenu in za zdravje 
(Resnik) 

SREDA 
19. februar 

Sv. Konrad iz 
Piacenze 

7.00 – za + Milana Ilovška 
 
KL 6.15 – za + Angelo Klemenšek 

ČETRTEK 
13. februar 
Sv. Jordan 

7.00 – za + Kolšekove, mamina obl. 
 
KL 6.15 – po namenu (Juvan) 

ČETRTEK 
20. februar 

Sv. Leon Sicilski 

7.00 – za vse + Matevževe, mamina 
obl. 
KL 6.15 – za zdravje 

PETEK 
14. februar 
Sv. Valentin 

7.00  – za + Antona Blatnika 
 
KL 6.15 – za p. Zdravka 

PETEK 
21. februar 

Sv. Peter 
Damiani 

7.00 – za + Jožeta Slokarja 
KL 6.15 – za + Antona in Marijo Bolta, 
obl.   

SOBOTA 
15. februar 
Sv. Klavdij  

7.00 – za + Blažicove in Gostečnikove 
18.00 – za + Cilko Macuh 
KL 6.15 – za + Štormanove, Terglavove 
in Vrečarjeve 

SOBOTA 
22.  februar  

Sedež apostola 
Petra 

7.00 – za + Francija Voduška 
18.00 – za + Melito Jamnik 
KL 6.15 – za žive in + člane FSR 

NEDELJA 
16. februar 
6. navadna 

nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 –  za + Janeza Zavratnika, obl. 
KL 8.00 – za + iz družine Ramšak 

NEDELJA 
23. februar 
7. navadna 

nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – rezevirano  
KL 8.00 – v zahvalo 

 

 

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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