
 

Bogoslužna znamenja 

Križ 

Mladi mnogi mladi nosijo danes križ na 

traku ali verižici na prsih ali na obročku v 

ušesu. Pogosto je to samo izraz mode ali 

talisman. Pri mnogih pa je to znamenje, ki 

so jim ga podarili starši ali prijatelji ali pa so 

ga prinesli s seboj s potovanja v Rim, Assisi 

ali Taize, v resnici veroizpoved: kristjan sem. 

Svoje vere nočem skrivati, ampak jo skušam 

jemati resno.  

Nekateri stari ljudje si pripravijo križ, da jim ga bodo med umiranjem držali 

pred očmi in potem dali v grob. Albert Camus v svojem romanu Kuga 

pripoveduje o umiranju duhovnika jezuita Panelouxa, ki si da prenesti križ 

in reče svojemu ateističnemu zdravniku, da hoče umreti sam, ker je vse 

stavil na Boga. Kakor je islamu na obzorju polmesec, tako je v naših 

deželah, zaznamovanih s krščanskim izročilom, vsepovsod pričujoč simbol 

križa: ob robu poti in cest, po šolah in bolniških sobah, na pokopališčih in 

seveda vsaki cerkvi. Včasih je to prazen lesen križ, včasih je iz kake 

dragocene snovi, denimo iz slonovine ali drage kovine.  

Večkrat je križ združen s podobo Kristusa kot trpečega, umirajočega ali že 

rešenega vsega trpljenja. Na prvi pogled je križ samo znamenje strahote, 

orodje za pripravo strašne smrti. Postal pa je znamenje tolažbe in zaupanja 

ob pogledu na mladega moža iz Nazareta, ki je bil na njem pribit in je umrl. 

Jezus ni propadli idealist, ampak je Sin človeka in Božji sin. V dogodku 

njegovega vstajenja se enkrat za vselej razkrilo, da je ljubezen močnejša od 

sovraštva, svetost močnejša od greha, Jagnje Božje močnejše od človeških 

volkov. Velikonočni dogodek spreminja suhi les križa v drevo življenja. 

Obstajajo čudovite podobe križa, ki prikazujejo hkrati Jezusovo smrt na 

veliki petek in smrt njegove smrti o veliki noči.  

     

  

Leto XXXIII, št. 7 – Nazarje, 5.4.2020, cvetna nedelja in velika noč 

In vsi so ga zapustili… 

Na cvetno nedeljo prebiramo pasijon, to je poročilo o trpljenju našega 

Gospoda Jezusa Kristusa. V pasijonu srečamo boleče poglavje izdaje in 

bega od Jezusa. Juda ga izda, Peter zataji s prisego, vsi ostali pobegnejo. 

Tudi izdaje so del našega življenja. Iz tega besedila razberemo,da so še kako 

del našega življenja. Včasih se mi zdi, da po principu valjenja krivde na 

grešnega kozla poskušamo oprati sebe in še bolj očrniti drugega. Toda 

zavest nezvestobe, izdaje in bega ostaja. Tudi vsak od nas je to naredil, 

moda je bila zraven publika, morda je ni bilo. Imamo dve možnosti. Prva je, 

da vztrajamo v domnevni pravičnosti in se nam vedno bolj kaže, da tako ne 

gre, notranje nesoglasje je vedno večje in povzroča trpljenje. Druga pa je, da 

svojo krivdo priznamo in prejmemo odpuščanje in notranji mir. Ko gledamo 

Juda in Petra, vidimo, da sta oba opazila in zaznala, da nista ravnala prav. 

Juda se kesa in Peter tudi, toda Juda naredi samomor. Ko nam Oče odpušča, 

ne želi, da pobegnemo stran od drugih in njega v krivdo in sram. Njegovo 

odpuščanje nam omogoča nov začetek in odpira novo poglavje našega 

življenja. Izgubljeni sinovi in hčere v njem najdemo ljubeznivost in nežnost, 

za nas se vse začenja znova. Ko nas operejo solze kesanja in smo deležni  

odpuščanja, postajamo novi ljudje, imamo izkušnjo odrešenja.

 

  

 

 



OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami   

 O posebnih okoliščinah in poteku praznovanja 
velike noči si lahko preberete na spletni strani 
naše župnije.  

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

 V nedeljo 29.3. po sveti maši ob 7.00 je 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  
 
V hotelu: "A imate sobo s tekočo vodo?" 
"Ne. Prejšnji teden je še bila, zdaj pa je žal ni več." 
"Je že zasedena?"  
"Ne. Streho smo popravili!" 
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve  
 Do nadaljnjega ni čiščenja in krašenja, po redu 

nadaljujemo, ko se zdravstvene razmere uredijo. 

PONEDELJEK 
6. april 

Sv. Viljem 

7.00  – za + Predovške, mamina obl. in 
Hribrske 
– za + starše in brata Jurjevec 
KL 6.15 – po namenu (Dado) 

PONEDELJEK 
13. april 

velikonočni 
ponedeljek 

7.00 – za + Vojka Krivca, obl. in očeta 
Ivana Krivca 
10.00 – za + Marijo Polak  
KL 8.00 – za zdravje in mir na svetu 

TOREK 
7. april 

Sv. Herman 

7.00 – v zahvalo 
– za + Antona Blatnika 
KL 6.15 – za + Tonko Britovšek 

TOREK 
14. april 

Sv. Valerijan 

7.00 – za + Faniko Enci 
 
KL 6.15 – za + Ervina Čeha 

SREDA 
8. april 

Sv. Julija 

7.00  – za + p. Valerijana Jenka 
 – za + Melito Jamnik 
KL 6.15 – za + Ivana Brčuna 

SREDA 
15. april 

Sv. Helena 

7.00 – za + Milana Ilovška  
 
KL 6.15 – za + Heleno in Jožico Sešek   

ČETRTEK 
9. april 

veliki četrtek 

18.00 – za + Martina in Marijana 
Tratnika 
KL 18.00  – za žive in + duhovnike 

ČETRTEK 
16. april 

Sv. Bernardka 
Lurška 

7.00 – za zdravje in varstvo v čast 
Materi Božji 
KL 6.15 – po namenu (Rozman) 

PETEK 
10. april 

veliki petek 
obredi velikega petka ob 18.00 

PETEK 
17. april 

Sv. Rudolf 

7.00 – za + Točajeve, atova obl. 
 
KL 6.15 – za + Frančiško Tratnik 

SOBOTA 
11. april 

velika sobota 

19.00 – za + Ano, obl. in Petra Martinovič 

KL 19.00 – v zahvalo in za Božjo pomoč 

SOBOTA 
18. april  

Sv. Evzebij 

7.00 – za + Nado Vačovnik in starše 
19.00 – rezervirano 
KL 6.15 – v zahvalo (Černe) 

NEDELJA 
12. april 

velika noč 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Zvoneta Pečnika in 
Šeštirjeve 
KL 8.00 – za mir (Kralj) 

NEDELJA 
19. april 

2. velikonočna – 
bela, nedelja 

Božjega usmiljenja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 –za + Emilijo Žehel 
KL 8.00 – po namenu (Kramberger) 

 

 

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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