
 

Bogoslužna znamenja 

Vrata 

»Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši 

moj glas in vrata odpre, bom vstopil k njemu in 

večerjal z njim in on z menoj« - to so Kristusove 

besede zgodnjekrščanski skupnosti v Laodikeji, 

sporočene v Janezovem Razodetju (Raz 3,20). 

Človek od nekdaj išče zavetje pri kakem zidu, v 

votlini, v šotoru. Toda v tem omejenem 

prostoru ni tako neodvisen, da se ne bi moral 

prihraniti odprtine, skozi katero je mogoče iti 

ven in noter, da bi dosegel, kar je potrebno za življenje: ljudi in reči. Odprtino, ki jo 

je mogoče tudi zapreti in tam varno prebivati v samoti ali z drugimi ljudmi. 

Obrat vrat v njihovih tečajih lahko povezuje ali ločuje. Odprtje novega 

življenjskega prostora ali zaprtje vira nevarnosti z vrati – je v posebnih okoliščinah 

– dejanje, ki odloča o obstoju. Zato Jezus samega sebe ni imenoval samo luč sveta, 

resnica in življenje, temveč tudi vrata. V Janezovem evangeliju se imenuje 

Dobrega pastirja, pravi tudi: »… jaz brata k ovcam… kdor stopi skozme, bo rešen, 

hodil bo noter in ven in bo našel pašo. Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in 

pokončuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju (Jn 10,7-10).  

Prerok Ezekiel je v videnju gledal obnovljeni jeruzalemski tempelj in zaslišal Božjo 

besedo o vzhodnih vratih tega svetišča: »Ta vrata naj ostanejo zaprta. Ne bodo se 

več odprla, nihče ne bo vstopil skoznje; ker je šel skoznje Gospod,  Izraelov Bog« 

(Ezk 44,2). V pojasnilu prve Cerkve so ta vrata poti vzhodu, ki ostanejo zaprta in se 

odpro samo Gospodu, znamenje, ki kaže na Marijo. Ona je zaprta vrata, skozi 

katera je vstopil samo kralj nad kralji. Vzhodna Cerkev še danes pri kraljevskih 

vratih ikonostasa – stene s podobami, ki ločijo oltarni prostor od cerkvene ladje, 

postavlja podobo oznanjenja Mariji. Zahodna cerkev imenujem Marijo v 

lavretanskih litanijah »Vrata nebeška«. Pred slovesno posvetitev cerkve škof 

praviloma s svojo palico potrka na vrata Božje hiše in ob tem izreče pomenljive 

besede: »Tako govori Gospod: jaz sem vrata; kdor vstopi skozi mene, bo rešen.« 

Potem pojejo psalm, kjer so besede: »Dvignite vrata, svoje glave, dvignite se, 

starodavne duri, da vstopi kralj veličastva.«(Ps 24,9) 

     

  

Leto XXXIII, št. 5 – Nazarje, 8.3.2020, 2. in 3. postna nedelja 

Vpričo njih se je spremenil 

Jezus pelje s seboj na visoko gor tri apostole: Petra, Jakoba in Janeza. Isti 

trije apostoli bodo videli Jezusa trpeti v vrtu Getsemani. Z Jezusom se zgodi 

nekaj nenavadnega – spremeni se. Obraz mu sije kot sonce in oblačila 

postanejo bela kako luč. Apostoli so priče čudežu. Jezusa vidijo precej 

drugače kot sicer. Zakaj je Jezus to naredil? Lahko bi rekli takole: ko bodo ti 

trije apostoli videli Jezusa zelo šibkega, bo v njihovem spominu morda 

vseeno misel na ta čudovit dogodek, ki jih je prevzel. Kristjan živi iz 

spomina, ki je precej poseben. Po navadi se spominjamo dogodkov za nazaj 

in obujamo spomine. Naš spomin pa seže tudi v prihodnost, mi se 

spominjamo, kar bomo v resnici postali, Očetovi sinovi in hčere na najboljši 

možen način. Lahko bi rekli, da smo obdani s spomini. Tako je v življenju, 

bodisi s spomini za nazaj, v katerih nas je osebno srečanje z Jezusom 

zaznamovalo, bodisi s spominom na to, kar še bomo postali. Blaženi škof 

Slomšek je imel posebno škatlico, ki jo je imenoval Sveto presvetega. V njej 

je hranil zapise o lepih dogodkih v veri. Lahko rečemo, da je živel iz 

spomina. Tudi nas v času preizkušnje hrani spomin na Gospodova čudovita 

dela, ki jih je naredil za nas. Vabi nas na goro spremenitve, da si za čas 

trpljenja in preizkušenj vtisnemo podobo tega, kar pride za tem. Poveličanje.

 

 

 

 



OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami   

 V postnem času bomo bo ob petkih ob 6.30 in ob 
nedeljah pred sveto mašo ob 10.00 molili križev pot, 
začenjali bomo ob 9.30.  

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

 V nedeljo 14.3. bo pri maši ob  10.00 srečanje za bolne 
in  ostarele. Pol ure pred mašo bo možnost za spoved, 
med mašo pa bo bolniško maziljenje. Prosim, da 
povabite vse, ki jim je srečanje namenjeno. 

 Moški vabljeni na vseslovensko srečanje mož, očetov in 
sinov v Maribor. Srečanje bo potekalo 14. marca od 
8.30 do 17.00. Tema srečanja bo Moškega in žensko je 
ustvaril. 

 V našem samostanu bodo duhovne vaje za župljane 
naše dekanije, vodi jih dr. Karel Gržan, bodo od 13. do 
15. marca. Možno je bivanje v hiši skozi cel konec 
tedna, možen obisk posameznih nagovorov. V obeh 
primerih je prijava obvezna.  

 V četrtek 19.3. bo praznik Sv. Jožefa, sv. maše bodo ob 
7.00 pri sestrah, ob 10.00 in 18.00 v cerkvi. 

 V soboto 21.3. bo romarski dan z Božjo besedo. Od 
Mozirskega gaja se bo ob  8.30 poromalo v Nazarje, ob 
10.00 bosta v domu kulture predavanji dr. Milana 
Matjaža in dr. Sama Skralovnika. Ob 13.30 bo v cerkvi 
molitev in možnost za spoved in nato sveta maša. 

 V nedeljo 22.3 bo po maši ob 10.00 akademija ob 
materinskem dnevu. Lepo vabljeni! 

 Na isto nedeljo bo popoldne ob 14.30 križev pot po 
samostanskem hribu. 

 V nedeljo 22.3. bodo volitve v Župnijski pastoralni svet.  
 
Kotiček za smeh  
Milena gre opravljat vozniški izpit. Komaj se usede v avto, ji 
predsednik komisije reče: "Padli ste." "Zakaj pa?" 
"Usedli ste se na zadnji sedež!" 
Čiščenje in krašenje naše cerkve  

 od 9. do 14.3.  – Prihova in ind. cona 
 od 16. do 21.3. – Nazarje 

PONEDELJEK 
9. marec 

Sv. Frančiška 
Rimska 

7.00  – za + Jožeta Ferjana 
 
KL 6.15 – za + mamo Ivo 

PONEDELJEK 
16. marec 
Sv. Hilarij 
Oglejski 

7.00 – za + Genovefo Mošnik 
KL 6.15 – za zdravje in blagoslov 
(Robnik) 

TOREK 
10. marec 
Sv. Makarij 

7.00 – za + Marijo Britovšek 
 
KL 6.15 – v zahvalo in po namenu 
(Fale) 

TOREK 
17. marec 
Sv. Jedrt 

7.00 – za + Faniko Tratnik in vse 
Rakove 
KL 6.15 – za + Jožeta Pinculiča 

SREDA 
11. marec 

Sv. Benedikt 

7.00  – za + Milana Ilovška 
 
KL 7.00 – za + Cilko Macuh 

SREDA 
18. marec 

Sv. Ciril 
Jeruzalemski 

7.00 – za + p. Filipa Rupnika 
KL 6.15 – za žive in + Resnikove in 
Kakerjeve 

ČETRTEK 
12. marec 

Sv. Doroteja 

7.00 – za + Marka Finkšta 
 
KL 6.15 – za + Alojza Rakuna 

ČETRTEK 
19. marec 
Sv. Jožef 

10.00 – za + Melito Jamnik  
18.00 – za + Romana Krajnerja 
KL 7.00 – za godovnjake 

PETEK 
13. marec 

Sv. Patricija 

7.00  – za + Trenklnove, očetova obl. 
 
KL 6.15 – za papeža Frančiška 

PETEK 
20. marec 

Sv. Klavdija 

7.00 – za + Jožeta Ferjana 
 
KL 6.15 – za + Antonijo Učakar, 30. dan 

SOBOTA 
14. marec 

Sv. Matilda 

7.00 – za + Antona Žagarja in sorodnike 
18.00 – za + Janeza Klopčiča 
KL 6.15 – za žive in + Štormanove, 
Terglavove in Vrečarjeve   

SOBOTA 
21. marec  

Sv. Nikolaj in 
Flüe 

7.00 – za + Ančko Bastl, obl. in sina 
Francija 
18.00 – rezervirano 
KL 6.15 – za blagoslov v zakonu Prelovšek 

NEDELJA 
15. marec 
3. postna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – rezervirano 
KL 8.00 – za + Jožeta Štiglica 

NEDELJA 
22. marec 
4. postna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Ivanko Vodovnik, obl. 
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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