Bogoslužna znamenja
Okna kot sonca
Katedrala v Chartresu pri Parizu velja za
najčudovitejšo vseh gotskih cerkva. Njeno
zahodno pročelje obvladuje velikansko okroglo
okno, ki je zelo razčlenjeno. Ob okrogli odprtini
v središču je dvanajst manjših oken, urejenih
kakor cvetni listi kakšne cvetlice in ti spet
obdani z dvanajstimi okroglimi okni. Vse skupaj
pa je sklenjeno z okroglim kamnitim obročem.
Na vhodni strani skoraj vsake imenitnejše
gotske cerkve je takšno okroglo okno. Navadno ga imenujejo rozeta, rožno okno.
Prvotno naj bi ta tip oken predstavljal kolo: kolo sreče, Fortune, krožeče kolo
življenja, ki človeka dvigne na vrh in ga potem pusti pasti dol. Ali pa naj bi
pomenilo kolo Božje sodbe.
Od sredine 12. stoletja to okroglo okno na zahodni steni katedrale ni bilo več
simbol za krožeče kolo usode, temveč mirno z barvnimi stekli žareče sončno kolo,
simbol za ozvezdje in za Kristusa, ki ga Cerkev opeva z besedo preroka Malahija
kot »Sonce pravičnosti« (Mal 3,20). Umetnostni zgodovinar Hans Sedlmayr je
opozoril, da sta v evropski visoki kulturi dve obdobij, katerih umetnost je bila
heliocentrična, torej obvladovana simbolom sonca. To je bilo obdobje gotike od
sredine 12. stoletja do sredine 13. stoletja in potem čas viška baroka okrog
sredine 17. stoletja, čas »Sončnega kralja«, ko so monštrance oblikovali kot sonca
in je bila sončna glorija nameščena okrog baročnih oltarjev. Berninni jo je namestil
tudi nad katedro pri svetem Petru v Rimu.
Na steklenih stenah gotskih sončnih oken so od barv sevale zlasti modra kot barva
neba, rdeča in zlata kot barvi sonca. Vhodi pod temi okni so bili razumljeni kot
pota v območje nebeškega Jeruzalema. Svetlobni prostor katedrale z mnogimi
okni naj bi bil odslikava tega nebeškega mesta z njegovo spojitvijo novih nebes in
nove zemlje. Tomaž Akvinski, največji teolog tistega časa, je – sklicujoč se na
grškega filozofa Aristotela – dejal: »Čeprav oko nočnega ptiča ne more videti
sonca, pa vidi sonce orlovo oko.« Kdor pogleda v sončna okna kake katedrale, se
more duševno povzpeti iz vse zemeljske teže v svetle višine večnosti.

Leto XXXIII, št. 10 – Nazarje, 17.5.2020, 6. in 7. velikonočna nedelja
Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi
Starozavezne zapovedi poznamo, učili smo se jih pri verouku. Kakšne pa so
Jezusove zapovedi? Za kaj pravzaprav gre? Na hitro bi lahko pomislili, da
gre za zapovedi, podobne starozaveznim. Na veliki četrtek se spominjamo
nove zapovedi, ki jo daje Jezus. Ljubite se med seboj, kako sem vas jaz
ljubil. Za razliko od starozaveznih zapovedi je ta res nenavadna. Ljubezen
predstavlja kot nekaj nujnega. Izhodiščna točka pri Jezusovi zapovedi
ljubezni ni učenje zapovedi na pamet, ampak po Jezusovi besedi očitno
predpostavlja izkušnjo – kakor sem vas jaz ljubil. Ljubezni se ne da naučiti,
ljubezen se lahko samo izkusi, doživi. Potem veš, potem v sebi nosiš
poznanje, bolj izkušnjo, kako je takrat, ko te ima Bog rad. Zdi se, kot da je
to danes v krščanskem svetu, zaznamovanem z navadami in tradicijo, tabu
tema. A to je temelj, na tem vse stoji ali pade. Ko si doživel ljubezen, moč
Božje ljubezni, je vse drugače, temeljito drugače. Potem veš, kako se držati
Jezusove zapovedi – kakor je on tebe ljubil, tako ti ljubi druge. Morda se
komu ta zapis zdi nekje v oblakih. Verjetno je podobno, kot če bi otroku, ki
še ni bil zaljubljen, govorili, kako lepa je ljubezen med fantom in dekletom.
Dokler se ne zaljubiš, ne veš… Boga smemo prositi, naj nam pokaže, da
izkusiti, kako nas ima rad. Bog komaj čaka na take prošnje…

OZNANILA
Dogajanje pred nami









Za skupno obhajanje svetih maš: pomembno je, da
si, ko vstopimo in izstopimo, pri vhodu razkužimo
roke, nosimo zaščitno masko, smo na varni razdalji
(1,5 m) in obhajilo prejemamo samo na roko. V
cerkvi bodo označene klopi, kjer se sedi na
priporočeni razdalji. 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.
Od ponedeljka 18. do sede 20. maja bodo prošnji
dnevi. Zaradi trenutnih razmer procesije ne bo,
molitve bodo združene s sveto mašo. Po obhajilu
bodo litanije vseh svetnikov s prošnjami. Namen
prošnjih dni je, da z zaupanjem in vero prosimo Boga,
ki je stvarnik vesolja, da nas obvaruje nesreč in
nevarnosti v naravi, pri delu in v življenju. Naj nam ti
dnevi pomagajo poglobiti vero.
V četrtek 21. maja je paznik Gospodovega
vnebohoda. Vnebohod za nas pomeni odprta vrata v
večnost. Svete maše bodo ob 7.00 pri sestrah
klarisah , v cerkvi ob 10.00 in ob 19.00.
V petek 22. je začetek binkoštne devetdnevnice. Pri
mašah bomo skupaj molil molitev k Sv. Duhu.
V nedeljo 24.5. ob 10.00 bo maša pri Sv. Urbanu.
Zaradi trenutnih razmer prošnje procesije ne bo,
bomo pa po maši molili litanije vseh svetnikov. Če bo
vreme lepo, bo maša pred cerkvijo.

Kotiček za smeh 
V hotelu: "Kaj nam danes priporočate?"
"Flambirano fižolovo juho, flambiran krompirček,
flambiran kompot ... "
"Zakaj pa imate danes vso hrano flambirano?"
"Kuhinja nam gori!"
Čiščenje in krašenje naše cerkve
 od 18. do 23. maja – Zagradišče
 od 25. do 30. maja – Prihova in ind. cona

SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH
PONEDELJEK
18. maj
Sv. Feliks
Kantališki
TOREK
19. maj
Sv. Teofil iz
Cuteja
SREDA
20. maj
Sv. Bernadin
Sienski
ČETRTEK
21. maj
Gospodov
vnebohod
PETEK
22. maj
Sv. Julija
SOBOTA
23. maj
Sv. Renata
NEDELJA
24. maj
7. velikonočna
nedelja

19.00 – za + Ivana Goltnika in starše
KL 6.15 – v zahvalo in za darove
Svetega Duha
19.00 – za zdravje
KL 6.15 – za + Štormanove, Terglavove
in Vrečarjeve
19.00 – za + Rafaela in Doro Resnik
KL 6.15 – v zahvalo (Sonja in Danijela)
10.00 – za + Zvoneta Pečnika in
Žlabrske starše
19.00 – za + Antona Ilovška
KL 7.00 – za + Cilko Macuh
19.00 – za + Tinco Irmančnik
KL 6.15 – za + Gabrijelo Javornik, 30.
dan
19.00 – rez.
KL 6.15 – za + Angelo Hren
7.00 – za žive in + župljane
10.00 – za + Franca Novaka
10.00 (Sv. Urban) – za +Francija Voduška
KL 8.00 – v zahvalo

MAŠE:
Delavnik ob 7. uri
Sobota
ob 18. uri (pozimi)
ob 19. uri (poleti)
Nedelja
ob 7. in 10 uri

PONEDELJEK
25. maj
Posvetitev bazilike
sv. Frančiška

TOREK
26. maj
Sv. Filip Neri
SREDA
27. maj
bl. Alojzij
Grozde
ČETRTEK
28. maj
Sv. Marija Ana
Paredes
PETEK
29. maj
Sv. Pavel VI.
SOBOTA
30. maj
bl. Baptista
Varano
NEDELJA
31. maj
Binkošti –
prihod Sv. Duha

19.00 – za + Kovačeve, Franckina obl.
19.00 – za + Jožeta Ramšaka
KL 6.15 – za slovenski narod
19.00 – za + Antona Blatnika
KL 6.15 – za + Tončko Brezovnik
19.00 – za + Angelo Hren
KL 6.15 – za zdravje
19.00 – za + Blaža in starše Špende
KL 6.15 – za + g. Frančiška Novaka
19.00 – za + Jožeta in Kristino Vačovnik
KL 6.15 – po namenu (Marjetka)
19.00 – za + Slavka in Marijo Krefl
KL 6.15 – po namenu (Robida)
7.00 – za žive in + župljane
10.00 – za + Slavko Hren
KL 8.00 – v zahvalo in za darove
Svetega Duha

KRST

POGREB

OZNANILA

Vsako prvo nedeljo ali
po dogovoru.

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.

Izdaja Župnija Nazarje
Samostanska pot 50
3331 Nazarje
Tel.: 064 185 115

POROKA
Zaročenci naj se prijavijo
vsaj mesec dni pred poroko.
Potrebujejo samski list ter
tečaj priprave na poroko.

zupnija.nazarje@gmail.com
http://franciskani-nazarje.si
Odgovarja: p. Andrej Pollak, žpk.

