
 

Bogoslužna znamenja 

Tabernakelj in večna luč 

 Škof Egon Kapellari je zapisal spomin iz 

otroštva. Močno in nepozabno doživetje mi je 

bilo podarjeno v otroštvu, ko sem prišel v 

kapelo bolnišnice, ki so jo oskrbovale redovnice. 

To je bilo morda leta 1941. Sestre svetega križa 

so bile za nego bolnikov v javni bolnišnici 

mojega domačega mesta nujno potrebne. Zato 

oblastniki kapele niso zaprli. Rože, goreče 

sveče, vezeni beli platneni prti in vonj kadila so 

mi otroku, kot sem takrat bil, dali doživeti 

prostor kapele kakor del drugega, skrivnostnega in lepega sveta. Najbrž je bila 

pravkar posvečena hostija – zakramentalno telo Kristusa v podobi kruha – 

izpostavljena v monštranci za češčenje. Sestre in nekateri zaupani jim bolniki so 

molili. Kaj je to, kar je tukaj obdano s tolikšno lepoto? Tako nekako sem se 

spraševal in mogoče se je tako spraševala tudi moja mati, ki me je spremljala v 

kapelo. Jezusa pod podobo kruha prejemamo pri obhajilu, da bi tako obdarovan 

človek sam nekako postal kruh za življenje sveta. Za to je seveda potrebno dolgo 

in potrpežljivo zorenje, včasih pa tudi boleče očiščevanje. Da bi pot v skrivnost 

evharistije globlje dojeli, je v katoliški Cerkvi že dolgo navada prihajati v cerkev, 

kadar ni maše in moliti pred tabernakljem. Kristus je tam navzoč v podobi kruha, 

da bi mogli bolni in umirajoči vsak čas prejeti to sveto hrano kot popotnico. Kristus 

je navzoč in čaka na ljudi, ki prihajajo utrujeni in obupani po okrepčilo in tolažbo. 

Kristus čaka tudi na tiste, ki pridejo z ljubeznijo, da bi ga molili in rekli preprosto z 

besedo svetopisemskega preroka Samuela: »Gospod, tukaj sem« (1Sam 3,4). 

Katoliške cerkve so zato kraji posebne navzočnosti Boga v njegovem Sinu. Bog je 

sicer povsod navzoč, toda zaradi človeka, ki ima svojo zgodovino in svoje meje, so 

nekateri kraji priložnost za nezamenljivo srečanje Boga in človeka. »To je naseljen 

kraj,« je zapisal evangeličanski prior iz Taizeja Roger Schutz o katoliški cerkvi te 

vasi, potem ko je prišel tja k dolgi molitvi pred tabernakljem. Taki naseljeni kraji so 

izviri stalne duhovne prenove za posameznike in  za skupnosti kristjanov. Pred  

tabernakljem stalno gori tako imenovana »večna luč«. V cerkev vstopajočemu 

kaže, da je Kristus zakramentalno navzoč. Vabi ga, naj s poklekom pozdravi Jezusa.  

     

  

Leto XXXIII, št. 9 – Nazarje, 3.5.2020, 4. in 5. velikonočna nedelja 

Kdor pa pride skozi vrata, je pastir ovac 

Četrta velikonočna nedelja se imenuje tudi nedelja dobrega pastirja.  Jezus 

namreč v evangeliju po Janezu zase pavi, da je dobro pastir. Podoba je 

znana iz stare zaveze iz knjige preroka Ezekiela, kjer Bog pravi, da bo sam 

pasel svoje ljudstvo in skrbel za svoje ovce, da se ne bodo razkropile. V 

današnjem odlomku iz evangelija zasledimo, da pastir hodi pred ovcami in 

da mu sledijo, ker poznajo njegov glas. Kristjani večkrat dobimo pod nos 

očitek, da smo ovce. Zaradi tega nas lahko ponižujejo in se nam 

posmehujejo. Zdi se mi, da je izkušnja vsakega človeka, da si želi, da nekdo 

poskrbi za njega, da ima varen pristan, nekoga, ki mu lahko zaupa in 

nekoga, ob katerem lahko preveri samega sebe. V življenje vstopamo tako, 

da nas nekdo uvede in nam pokaže pot. Komu v življenju res zaupamo? 

Tistemu, ki je izkušen, ima modro besedo, ki pomaga in mu lahko sledimo 

brez skrbi, da nas ne bo kako naplahtal. Kristjani imamo v Jezusu tako 

osebo, on je tisti, ki bo najbolj poskrbel za nas, hodi pred nami, umrl in vstal 

je za nas in nam pokazal, da misli resno. Ne pušča nas samih v nevarnostih, 

ampak hodi z nami skozi življenje in nam daje pašo duše, v hrano in pijačo 

za duhovno rast samega sebe, da nas okrepi in odžeja. Jezus je ne samo 

dobri, ampak najboljši pastir! 

 

  

 

 



OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami   

 Od ponedeljka 4. maja boste zopet lahko pri sv. maši. 
Splošna navodila v zvezi s postopnim uvajanjem 
udeležbe pri bogoslužju si lahko preberete na spletni 
strani naše župnije. Pomembno je, da si, ko vstopimo 
in izstopimo, pri vhodu razkužimo roke, nosimo 
zaščitno masko, sedimo in hodimo na varni razdalji 
(1,5 m) in obhajilo prejemamo samo na roko. V 
cerkvi  bodo označene klopi, kjer se sedi na 
priporočeni razdalji 1,5 m. Člani istega gospodinjstva 
sedijo skupaj v klopi, sicer po dva v klopi, vsak na 
svoje koncu. Na voljo bodo tudi stoli, razporejeni po 
cerkvi. Možnost za spoved bo v loretski kapeli po ure 
pred sveto mašo vse dni v tednu.  

 Šmarnice bodo potekale zvečer ob 19.00, kako 
navadno. Če se z otroci ne morete udeležiti večerne 
maše, jih lahko spremljate na različne načine na 
radiu ali na spletu. Na domači strani župnije so 
povezave do šmarničnega branja. 

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

 V mesecu maju bodo maše v cerkvi od ponedeljka do 
sobote le zvečer ob 19.00.  

 
Kotiček za smeh  
Roman se sprehaja po mestu in si zaželi kave. Takole 
pobara natakarico: "A imate morda kaj cikorije?" 
"Imamo." "Koliko?" "Kakšnih dvajset zavitkov." 
"Bi mi jih lahko vse prinesli sem?" Natakarica uboga, gost 
pa komentira: "Položite jo na mizo. Sedaj pa vas prosim, 
če mi lahko skuhate eno pravo kavo." 
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve 
Zopet je stekel vrstni red za urejanje naše cerkve.  
Za to nedeljo je cerkev krasila Dobletina 

 od 4. do 9. maja Sp. Rečica in Kokarje  
 od 11. do 16. maja Žlabor in Zavodice 

PONEDELJEK 
4. maj 

Sv. Florjan 

19.00  – za + Marto Juvan 
KL 6.15 – v zahvalo in za zdravje v 
družini Avberšek-Pustoslemšek 

PONEDELJEK 
11. maj 

Sv. Odon 

19.00 – za + Slavico Ramšak 
 
KL 6.15 – za + Ivana Štimulaka, obl. 

TOREK 
5. maj 

Sv. Gotard 

19.00 – za + Pavlo Lenko 
 
KL 6.15 – za + Iga Sajevica 

TOREK 
12. maj 

Sv. Leopold 
Mandić 

19.00 – za + Marka Finkšta 
 
KL 6.15 – za + p. Leopolda Grčarja 

SREDA 
6. maj 

Sv. Dominik 
Savio 

19.00  – za + Ivana Germadnika 
 
KL 6.15 – za žive in + Krajnčeve 

SREDA 
13. maj 

Fatimska Mati 
Božja 

19.00 – v dober namen 
 
KL 6.15 – za Marijino pomoč in varstvo 

ČETRTEK 
7. maj 

Sv. Gizela 

19.00 – za + Turkove, mamina obl. 
KL 6.15 – za žive in + sorodnike in 
dobrotnike s. klaris 

ČETRTEK 
14. maj 

Sv. Bonifacij 

 19.00 – za žive in + dobrotnike in 
samostansko družino 
KL 6.15 – za + Pavla Mejaša, obl. 

PETEK 
8. maj 

Sv. Viktor 

19.00 – za + Blaža Repenška 
KL 6.15 – za Božje varstvo in darove 
Svetega Duha 

PETEK 
15. maj 

Sv. Zofija 

19.00 – za + Francija Voduška 
 
KL 6.15 – za godovnjakinje 

SOBOTA 
9. maj 

Sv. Pahomij 

19.00 – za + Kavtmanove 
 
KL 6.15 – po namenu sester klaris 

SOBOTA 
16. maj  

Sv. Janez 
Nepomuk 

19.00 – za + Angelo Hren, 30. dan 
 
KL 6.15 – za + iz družine Janko 

NEDELJA 
10. maj 

5. velikonočna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Melito Jamnik 
KL 8.00 – za + Fužirjeve, Žmavčeve  
in + Nežo 

NEDELJA 
17. maj 

6. velikonočna 
nedelja  

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Elizabeto, obl. in Antona 
Faleta 
KL 8.00 – za + Heleno Krznar in Ljubo Sešek 

 

 

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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