
 

Bogoslužna znamenja 

Monštranca 

»Večja ko je ljubezen, močnejše je tudi češčenje,« je 

dejal na velikonočno nedeljo 1955 v New Yorku 

umrli pater Teilhard de Chardin. Kot znanstvenik – 

naravoslovec je odprl zgodovinsko razsežnost 

krščanske vere v vesoljne daljave. V duhovnih spisih 

govori Teilhard večkrat o tem, da je v češčenje 

zatopljen kristjan, ne da bi to vedel, kakor vrata v 

središče in globino vesolja. Teilhard piše dobesedno: 

»V eni svojih pripovedi si Benson predstavlja, da je 

neki »videc« prišel v samotno kapelo, kjer moli 

redovnica. Vstopi. Tedaj nenadoma zagleda, kako je 

okrog tega neznanega kraja povezan ves svet, ki je razgiban in prepuščen v smer želja te 

uboge molivke. Kapela samostana je postala tečaj, okrog katerega se vrti zemlja. Okrog 

sebe je molivka večala občutljivost vsega, ker je verovala; njena vera je bila bolj učinkovita, 

ker se je njena zelo čista duša postavila popolnoma v bližino Boga. Ta pesnitev je odlična 

prispodoba.« V podobni zvezi govori Teilhard tudi o  evharističnem češčenju, o 

zaustavljanju v molitvi pred hostijo, ki je v monštranci vidna za molitveno premišljevanje. V 

nekem mističnem doživetju se ta hostija – zakramentalno telo Kristusa v podobi kruha – 

spremeni v sonce, iz katerega izhajajo žarki, podobni plamenečim izbruhom plinov na 

površini sonca, ki omogoča življenje na naši zemlji. Posoda, v kateri je hostija, se imenuje 

monštranca. Beseda izhaja iz latinskega glagola mostrare, kazati. Monštrance so nastale v 

času gotike, v veliko večjem številu pa od baroka dalje. Ena teh najčudovitejših dragocenih 

obrednih posod je monštranca v loretskem samostanu na Hradčanih v Pragi. To je baročna 

diamantna monštranca, imenujejo jo tudi »praško sonce«, ker je oblikovana v rahli 

nesimetričnosti kakor sonce. Z njenih robov vzhaja 53 različno dolgih zlatih žarkov, na 

katerih je pritrjenih več kot 6000 majhnih diamantov. Prvotno so krasili poročno obleko 

češke grofice Kolovratske in jih je sama podarila za okras monštranci. Iz simbolov ljubezni 

poročnega para so postali simboli ljubezni do Boga na posodi, ki je v službi češčenja. 

Evharistično češčenje pred monštranco ali tabernakljem seveda ne sme zmanjševati 

pomena evharističnega slavja. Jezus Kristus srečuje kristjane in njihove skupnosti najprej v 

dogajanju evharistije in šele potem pri češčenju izven tega slavja. To češčenje pa more to, 

kar prejmemo pri maši, zelo poglobiti in je duhovni zaklad, ki more postati tolažba 

utrujenih duš zlasti v času duhovne suše in osamljenosti. Katoliške cerkve naj bi bile kar 

najbolj pogosto in dolgo odprte tudi zunaj skupnega bogoslužja in s tem vabile k češčenju. 
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Poklical je k sebi svojih dvanajst učencev  

Evangelist Matej nam opiše poklic dvanajstih apostolov. Na nek način nam 

to besedilo govori o različnosti vsakega posameznega člena Cerkvenega 

občestva. Apostoli (beseda pomeni poslani) so kot ožja skupina Jezusovih 

učencev zelo različni. Kot vemo iz evangelija je bila skupina učencev večja, 

Jezus je izbral ožje sodelavce iz te skupine. Vedel je, kakšni so po značaju, 

kako razmišljajo, kako ravnajo, da so sposobni storiti marsikaj dobrega, 

vedel je tudi za njihove pomanjkljivosti. To ga ne ustavi v njegovem 

namenu, da jih pokliče za ožje sodelavce. Točno z njimi hoče sodelovati. V 

vsaki skupini kristjanov je podobno. Jezus ve za nas, pozna naša srca, pozna 

naše talente, sposobnosti in nesposobnosti, različnost, moč in nemoč. 

Skratka ve vse in nas vabi za svoje sodelavce. Lahko bi rekli, da veliko 

tvega.  Tistim takrat in nam danes je zaupal enako nalogo: da oznanimo 

drugim veselo novico o njem, o njegovi smrti in vstajenju, o njegovi 

brezmejni ljubezni do nas. Jezus je poklical apostole v nekem trenutku, ko 

je videl okoli zbrane in zaznal, da potrebujejo pomoč, bili so izmučeni in 

razkropljeni, kakor ovce brez pastirja. Tudi danes naši sodobniki doživljajo 

preizkušnje in stiske. Jezus nas vabi, da jim spregovorimo o njem in 

povemo, da je pri njem mesto za vse, ki so utrujeni in obteženi.

 

  

 

 



OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami   

 Pogrebne maše za rajne, pokopane v času 
karantene: 

 v soboto 13.6. ob 16.00 je bila za + Pavlo Krajnc 

 v soboto 20.6. ob 16.00 bo za + Jožeta Ramšaka 

 v soboto 27.6. ob 11.00 pa bo za + Angelo Hren 
Pol ure pred mašo bo molitev rožnega venca, v 
zakristiji pa boste lahko darovali za svete maše. 

 Maša za lepo nedeljo bo pri Sv. Urbanu na 
Dobrovljah v nedeljo 21.6. ob 10.00, torej na 
drugo nedeljo po prazniku Sv. Rešnjega Telesa in 
Krvi. Tako bo tudi v bodoče. 

 
Kotiček za smeh  
Planinec se vrača proti dolini. Na enem izmed 

pašnikov zagleda kmeta in ga povpraša: "Če grem po 

bližnjici v dolino, bom še prišel na vlak, ki z Jesenic 

odpelje ob 17.00?" 

"Brez skrbi. Če pa boste za grmovjem zagledali 

mojega bika, boste ujeli celo tistega ob 15.00." 
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve 

 od 15. do 20. junija – Spodnja Rečica in Kokarje  
 od 22. do 27. junija – Žlabor in Zavodice 

PONEDELJEK 
15. junij 
Sv. Vid 

7.00  – za + Leopolda Škotnika, obl. 
 
KL 6.15 – za + Cilko Macuh 

PONEDELJEK 
22. junij 

Sv. Janez Fisher in 
Tomaž More 

7.00 – za + Slavko Hren, obl. 
KL 6.15 – v zahvalo in za darove 
Svetega Duha 

TOREK 
16. junij 

Bl. Janez iz 
Parme 

7.00 – po namenu 
KL 6.15 – za žive in + iz družin 
Štorman, Terglav, Zupanc in Vrečar 

TOREK 
23. junij 

Sv. Jožef Cafasso 

7.00 – za + Antona Kramerja 
 
KL 6.15 – po namenu (Monika) 

SREDA 
17. junij 

Sv. Albert 

7.00  – za + Faniko Enci 
 
KL 6.15 – za priprošnjo Svetemu Duhu 

SREDA 
24. junij 

rojstvo Janeza 
Krstnika 

7.00 – za + brata Francija (Dobrovlje) 
 
KL 6.15 – za godovnjake 

ČETRTEK 
18. junij 

Sv. Marko in 
Marcelijan  

7.00 – za + Antona Blatnika 
 
KL 6.15 – v zahvalo   

ČETRTEK 
25. junij 

Sv. Viljem 

7.00 – za + Lovračeve 
 
KL 6.15 – za domovino 

PETEK 
19. junij 

Srce Jezusovo 

10.00 – za telesno in duhovno zdravje 
19.00 –  za + Melito Jamnik 
KL 7.00  – v zadoščenje in po namenu 
(Dolničar) 

PETEK 
26. junij 
Sv. Vigilij  

7.00 – po namenu 
 
KL 6.15 – za zdravje 

SOBOTA 
20. junij 
Marijino 

brezmadežno srce 

7.00 – za + Milana Ilovška 
16.00 – za + Jožeta Ramšaka 
19.00 – za + Marka Finkšta 
KL 6.15 – za + Alojza Rakuna 

SOBOTA 
27. junij 

Sv. Ema Krška 

7.00 – za + Staneta in Zavčanove starše 
11.00 – za + Angelo Hren 
19.00 – za + Jožico Lomšek 
KL 6.15 – po namenu   

NEDELJA 
21. junij 

12. navadna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Branka Krajnca, obl. 
10.00 (Sv. Urban) – za + iz Rodbine Cvikel 
in Strnišnik 
KL 8.00 – za + s. Marijo Regino, obl. 

NEDELJA 
28. junij 

13. navadna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Pustoslemškove, Alojzova 
obl. 
KL 8.00 – po namenu (Ajnik) 

 

 

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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