
 

Bogoslužna znamenja 

Ambon 

 

Miza Božje besede naj bi bila za vernike 

bogateje pogrnjena, je želel drugi vatikanski 

cerkveni zbor. V cerkvenem bogoslužju je 

poleg besede omenjena tudi miza kruha. S 

tem je mišljen oltar. Obema glavnima 

deloma mašnega slavja – besednemu 

bogoslužju in evharističnem slavju – sta 

dodeljena tudi posebna prostora: ambon kot 

središče besednega bogoslužja in oltar kot 

središče daritvenega obreda. 

 

Kristus je v svoji Cerkvi vedno navzoč. Drugi vatikanski cerkveni zbor je 

poudaril, da je navzoč zlasti v bogoslužnem dogajanju. Navzoč je v mašni 

daritvi v osebi duhovnika, predvsem pa v evharističnih podobah kruha in 

vina. Učinkovito navzoč je tudi v besedi, ki jo sam govori, kadar v cerkvi 

beremo svete spise. Kraj oznanjevanja je danes navadno ambon, s katerega 

beremo berila, pojemo odgovore in evangelij. V velikonočni vigiliji se pri 

ambonu poje tudi veliko hvalnico, Exulltet. Pridiga pri mašnem slavju naj 

bo razlaga in posedanjenje svetopisemskih besedil, prebranih z ambona. 

Pridiga se lahko z ambona ali duhovnikovega sedeža. Po starodavnem 

izročilu naj bi škof po možnosti pridigal sede na svoji katedri. Vsekakor je 

najvažnejše, da je beseda oznanjevanja dobro slišna in da je oznanjevalec 

dobro viden. 

 

Glede na množico starih in novih cerkva ni enotnega določila za prostor 

ambona. Izhajamo pač iz danega prostora, z namenom, da se kar najbolj 

izkoristi njegova svojskost. V zgodovini zidanja cerkva so bile odkrite zelo 

različne rešitve. Da bi povzdignili dostojanstvo oznanjene Božje besede, je 

bil ambon povišan stopnicami. Na to opozarja tudi ime ambon. Izhaja iz 

grške besede anabainein, ki pomeni vzpenjanje. Amboni so bili in bodo 

večinoma umetniško oblikovani. Pogosto je bil uporabljen simbol orla, 

glede na Janezov evangelij. Ponekod drži iz kamna izklesani orel v svojih 

razprostrtih perutih podstavek za knjigo mašnih beril iz Svetega pisma. 

Tako je denimo v stolnici svetega Marka v Benetkah.  

     

  

Leto XXXIII, št. 8 – Nazarje, 5.4.2020, 2. in 3. velikonočna nedelja 

Drugi učenci so mu torej pripovedovali: »Gospoda smo videli.« 

Pogosto se kristjanu, Jezusovemu učencu postavlja vprašanje, ali je možno 

vstajenje našega Gospoda dokazati ali ne in ali je to smiselno in potrebno. 

Današnji evangeljski odlomek nam do določene mere podaja odgovor na ti 

vprašanji. Kakor za vsako drugo zgodovinsko dejstvo potrebujemo priče, ki 

potrdijo resničnost dogajanja. Tomaž jih je imel več kot deset na enem 

mestu in ni verjel. Hotel se je prepričati sam. In Jezus mu je naklonil dar 

srečanja. Ko Tomaž vidi Jezusove rane, ni več dvomov, to je njegov 

Gospod, ki živi in je pred njim. Vstajenja ni mogoče dokazati, pričam lahko 

verjamemo ali ne. Kdor pa se je osebno srečal z Jezusom, postane priča ne 

le srečanja z Bogom, ampak z vstalim Jezusom Kristusom. Tako se je 

zgodilo s Tomažem. Kdor je v življenju izkusil Božjo bližino oz. Božji 

dotik, je srečal vstalega Kristusa. Bog Oče se je odločil, da je »kraj«, kjer se 

bo srečal z nami, v njegovem Sinu, v vstali osebi Jezusa Kristusa. Tako na 

veliko noč kot danes mi Jezus postavlja neposredno vprašanje: »Veruješ v 

moje vstajenje?« Smemo prositi za dar srečanja, če nas dajejo dvomi, če 

nam ni jasno. Srečanje z vstalim Jezusom je začetek naše vere. Gospod 

Jezus, nakloni nam dar srečanja s teboj, da nas bo prenovilo in dvignilo. 

 

  

 

 



OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami   

 Za mašne namene v teh razmerah se zmenimo po 
telefonu, pokličite na 051-202-594. Tudi tako lahko 
gre. 

 Bliža se mesec maj in šmarnice. Če ne bo več izrednih 
razmer, potem bodo potekale kakor po navadi (v 
cerkvi ob 19.00 z mašo in na Prihovi ob dogovorjeni 
uri) sicer pa bom poslal družinam vsakodnevno 
branje in jih boste lahko imeli doma.  

 Prvega maja je paznik Jožefa delavca, maše bodo ob 
7.00 pri sestrah, ob 10.00 in zvečer ob 19.00. V 
mesecu maju bodo maše v cerkvi od ponedeljka do 
sobote le zvečer ob 19.00.  

 
Kotiček za smeh  
 
Obdobje epidemije nima cepiva proti humorju: 

 Moj hladilnik je v 24 urah imel 250 ogledov! 

 Koronavirusu je uspelo, kar ni nobeni ženski. Prekinil 
je vse športe, zaprl bare in zadržal vse moške doma. 

 Me mlajša sestra vpraša če se greva monopoli. Sem ji 
rekla ne, imamo prepoved gibanja izven občine. 

 Vsem lastnikom bifejev in gostiln! Začnite z naročili 
alkohola, da se slučajno ne bo zgodilo kot z maskami! 

 V Sevilji je vse zaprto. Tudi brivec ne dela. 

 Koronavirus je udaril tudi po pravljičnih bitjih. 
Kihavčka so zdravniki osamili, ostalih šest palčkov pa 
so oprostili dela v rudniku in so do nadaljnjega na 
čakanju. 

 
Čiščenje in krašenje naše cerkve  
 Do nadaljnjega ni čiščenja in krašenja, po redu 

nadaljujemo, ko se zdravstvene razmere uredijo. 

PONEDELJEK 
20. april 

Sv. Teotim 

7.00  – za + Dreževe, mamina obl. in 
teto Antonijo 
KL 6.15 – za + Marijo Zagradišnik 

PONEDELJEK 
27. april 

Sv. Hozana 

7.00 – za + Jožefo Edl 
KL 6.15 – za + Viktorja Kolarja, obl. in za + 
Gmajnerjeve in Jurjeve 

TOREK 
21. april 

Sv. Anzelm 

7.00 – za + Zdravka Bruneta 
KL 6.15 – za žive in + Štormanove, 
Terglavove in Vrečarjeve   

TOREK 
28. april 

Sv. Ludvik 

7.00 – za + Antona Blatnika 
 
KL 6.15 – za + Tončko Brezovnik 

SREDA 
22. april 
Sv. Hugo 

7.00  – za + Franca Dobrovca 
 
KL 6.15 – za + Cilko Macuh 

SREDA 
29. april 

Sv. Katarina 
Sienska 

7.00 – za + Slavico Ramšak 
 
KL 6.15 – za + Emilijo Breznik 

ČETRTEK 
23. april 
Sv. Jurij 

7.00 – za + Francija Voduška 
 
KL 6.15 – za Jureta in Matija 

ČETRTEK 
30. april 
Sv. Jožef 

Cottolengo 

 7.00 – za + Franca Krivca, obl. 
 
KL 6.15 – po namenu (Bolta) 

PETEK 
24. april 

Sv. Fidelis iz 
Sigmaringena 

7.00 – za + Marka Finkšta 
 
KL 6.15 – po namenu (Rosc) 

PETEK 
1. maj 

Sv. Jožef delavec 

10.00 – za + Risnekove  
19.00 – za + Johanove 
KL 7.00 – v zadoščenje presv. Srcu 
Jezusovemu 

SOBOTA 
25. april 

Sv. Marko 

7.00 – za + Janeza Goličnika 
19.00 – za + Angelo Hren 

KL 6.15 – za žive in + člane FSR 

SOBOTA 
2. maj  

Sv. Atanazij 

19.00 – za + Faniko Enci 
 
KL 6.15 – za duhovne poklice 

NEDELJA 
26. april 

3. velikonočna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Jožeta Ramšaka 
KL 8.00 – v zahvalo (Podbregar) 

NEDELJA 
3. maj 

4. vel. – nedelja 
Dobrega Pastirja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – rezervirano 
KL 8.00 – za + Antonijo Jeraj in 
Antonijo Rigelnik 

 

 

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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