
 

Bogoslužna znamenja 

Krstilnik ali krstni kamen 

K opremi vsake župnijske cerkve, ne le 

stolnice, spada posebna kamnita ali 

kovinska posoda za krščevanje, tako 

imenovani krstilnik ali krstni studenec. 

Posvečene vode za krščevanje krstitelj 

večinoma ne zajema tam, pač pa se ta tja 

izlije ko pri krstu oblijejo krščenca na 

temenu in čelu. V začetku cerkvene 

zgodovine taki krstilnik niso bili potrebni. 

Krst je bil podeljen s potopitvijo v naravno tekočo vodo, tudi v spomin na 

Jezusov krst v Jordanu (Mt 3,13-17). Tako je diakon Filip krstil tudi dvorjana 

etiopske kraljice, poročajo Apostolska dela (Apd 8,6-39).  

Že kmalu so v prvih cerkvah določili ali prihranili poseben prostor za krst, 

pogosto blizu zahodnega vhoda, ker je bil tako s krstom omogočen poln 

pristop k skrivnosti evharistije. V sredini takega krstnega prostora ali 

zgradbe, imenovane baptisterij, je bil bazen s tekočo vodo, kamor je stopil 

krščenec, da se je potopil, ali bil oblit z vodo. Krstni prostor je imel navadno 

obliko križa. Krščenec se je potopil v skrivnost križa, da bi – kakor križani 

Kristus – iz nje vstal v novo bivanje. Baptisterij je bil pogosto osmerokoten, 

kar naj bi izražalo, da je Kristus vstal na prvi dan tedna, na osmi dan, kar 

presega sedemdnevni teden stare zaveze. Za krščenca se je tako stari 

svetovni čas prevesil v osmi dan, v večnost. Klemen Aleksandrijski, cerkveni 

učitelj, ki ga je grški duh posebej zaznamoval, je dejal: »Kdor je rojen iz 

zemeljske matere, je vržen v smrt in v svet. Kdor pa se znova rodi iz 

Kristusa, je predstavljen v življenje, v osmico.« 

Današnji urejeni krstni prostori in krstilnik so večinoma preprostejši kot v 

prejšnjih obdobjih. Najbolje bi bilo, da bi bili zunaj oltarnega območja, toda 

dobro vidni in dostopni, in bi kristjane spominjali na njihov krst.  

     

  

Leto XXXIII, št. 6 – Nazarje, 22.3.2020, 4. in 5. postna nedelja 

»Učitelj, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep?« 

Jezus je ozdravil sleporojenega, ki je beračil pri tempeljskih vratih. Pljunil je 

na tla, s slino naredil blato in mu pomazal oči in ga poslal, naj se umije v 

vodnjaku. Ker se tisti, ki so ga poznali, niso mogli zediniti, če je res on, ki je 

prej beračil, jim sam pove, da ga je Jezus ozdravil. Odpeljali so ga k 

farizejem, ki so ga zaslišali in ponovno obsodili Jezusa, ker se ni držal 

sobote in je pomagal človeku. Medtem ko Jezus rešuje, se oni ukvarjajo s 

tem, ali je to naredil ob pravem času in na koncu pravijo, da že ni od Boga, 

ker dela v soboto. Jezus ponovno pokaže, da je sobota (logika dneva 

počitka) za človeka in ne človek suženj sobote. Učenci sprašujejo Jezusa, 

zakaj je ta človek slep, kdo je grešil. Jezus pravi, da nihče ni naredil greha, 

ne on in ne njegovi starši. Bolezen ni Božja kazen za greh. To je Jezus jasno 

pove. Največja slepota je to, tako nam kaže Jezus sam, da ne uvidimo, ne 

spoznamo in ne verujemo, da je On Luč, ki nam prinaša svetlobo in nas 

rešuje greha in smrti in da je pot z njim varna. Pot, na kateri  nas spremlja 

on, ki nas obvaruje greha, da se nam ne zgodi najhujše – biti celo večnost 

brez Boga, odkloniti Boga za vedno oz. biti pogubljen. Jezus nam daje rasti 

v prijateljstvu z njim, da od zdaj in za večnost ostanemo povezani z njim in 

zato v luči.

 

  

 

 



OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami   

 Spodnja oznanila dogodkov veljajo, če bo konec  izrednih 
razmer, če ne bo izboljšanja, pa je red, ki je v veljavi sedaj. 
Sproti boste obveščeni na spletni strani naše župnije. 
Hvala za razumevanje.  

 V tem času so se pojavila vprašanja, kako je glede 
maševanja po vaših namenih. Oba mašujeva redno vsak 
dan po vseh vaših namenih. 

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

 V sredo 25. marca je praznik naše župnije. Zavetnica naše 
cerkve je namreč Marija, od angela pozdravljena. Naš kraj 
po svojem imenu in po tem prazniku nosi spomin na Božje 
približanje človeku, ki se je zgodilo v Nazaretu. Letos ga 
bomo obhajali drugače, povezani v duhu občestvene 
molitve. Tudi nam kot Mariji nekoč v tem praznovanju Bog 
sporoča veselo novico – ne bojte se, skrbim za vas, za vašo 
rešitev. Še posebno v tem času, ko je dosti strahu in 
tesnobe, nam ta beseda zveni blago in tolažilno – ne boje 
se, sem z vami.  

 25. marca je materinski dan. Mame, hvala za življenje in 
vse dobro, kar storite za svoje otroke! Bog vas živi! 

 V nedeljo 29.3. po sveti maši ob 7.00 bo možno darovati 
za svetem maše za obdobje štirih mesecev, od maja do 
konca avgusta. Če bodo takrat že maše, pobiramo v živo, 
če ne, pa pokličete na telefonsko številko 051-202-594 po 
8.00 in se dogovorimo.  

 
Kotiček za smeh  
Tokrat bo treba za razumevanje vica stopiti v stiki z mlajšimi 
generacijami.  
 
Čak Noris je dobil koronavirus. 
In koronavirus je šel v izolacijo.  
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve  

 Do nadaljnjega ni čiščenja in krašenja, po redu 
nadaljujemo, ko se zdravstvene razmere uredijo. 

PONEDELJEK 
23. marec 
Sv. Alfonz 

7.00  – za + p. Leopolda Grčarja 
 
KL 6.15 – za + p. Mirka 

PONEDELJEK 
30. marec 

Sv. Amadej 

7.00 – za + p. Leopolda Grčarja 
 
KL 6.15 – za + Petra Kunca 

TOREK 
24. marec 
Sv. Romul 

7.00 – za + Mežnarjevo mamo, obl. 
 
KL 6.15 – v zahvalo in za blagoslov 

TOREK 
31. marec 

Sv. Benjamin 

7.00 – za + Faniko Tratnik in vse 
Rakove 
KL 6.15 – za zdravje in Božjo pomoč pri 
epidemiji 

SREDA 
25. marec 

Gospodovo 
oznanjenje 

10.00  – za + Emilijo Žehel 
18.00 – za + Antona Blatnika 
KL 7.00 – za matere 

SREDA 
1. april 

Sv. Irena in 
Agapa 

7.00 – za žive in + dobrotnike in 
samostansko družino 
KL 6.15 – za Božje varstvo 

ČETRTEK 
26. marec 
Sv. Larisa 

7.00 – v zahvalo 
 
KL 6.15 – za + Dušana Bartola 

ČETRTEK 
2. april 

Sv. Frančišek 
Paolski 

7.00 – za + Franca Felicijana in 
sorodnike 
KL 6.15 – za žive in + sorodnike in 
dobrotnike s. klaris   

PETEK 
27. marec 
Sv. Rupert 

7.00  – za + p. Mirka Silvestra 
 
KL 6.15 – za + Frančiško Tratnik 

PETEK 
3. april 

Sv. Sikst 

7.00 – za + p. Filipa Rupnika 
KL 6.15 – v zadoščenje presvetemu 
Srcu Jezusovemu 

SOBOTA 
28. marec 

Sv. Venturin 

7.00 – za + Francija Voduška 
18.00 – za + Jožeta Lomška, obl . in 
sorodnike 
KL 6.15 – za + Angelo Klemenšek in njene 
brate in sestre 

SOBOTA 
4. april  

Sv. Izidor 

7.00 – za + Cirila Dobnika  
18.00 – rezervirano 
KL 6.15 – za duhovne poklice 

NEDELJA 
29. marec 
5. postna 

nedelja - tiha 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – rezervirano 
KL 8.00 – za žive in + Hribernikove in 
Ačkove 

NEDELJA 
5. april 

6. postna 
nedelja - cvetna 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 –za + Ivanko Hlačun, obl. 
KL 8.00 – za + Marijo Trbojevič, obl. 

 

 

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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