
 

Bogoslužna znamenja 

Kelih  

Vsi kelihi spominjajo na tisti kelih, ki ga je Jezus 

ob koncu zadnje večerje vzdignil, ko je izrekel 

zahvalo, ga dal učencem in rekel, da je to 

njegova kri, ki bo prelita v odpuščanje grehov 

(Mt 26,7). Kelih zadnje večerje vnaprej kaže na 

Jezusovo trpljenje in smrt na veliki petek in je 

torej tisti bridki kelih, zaradi katerega je Jezus v 

smrtnem strahu potil krvavi pot in prosil Očeta, 

naj bi šel mimo (Mt 26,39). Kelih trpljenja je 

tista čaša srda, ki jo človeštvo zasluži in jo je 

Jezus namestniško izpil do dna. »Jaz, moj Gospod Jezus, sem zakrivil, kar ti trpiš,« 

poje kitica stare pasijonske pesmi. Kelih zadnje večerje je hkrati čaša veselja in 

blagoslova. Opozarja na tisto večno življenje, ki je pogosto opisano v podobi 

prijateljskega obeda, zato pravi Jezus v poročilu Matejevega evangelija po zadnji 

večerji: »Odslej ne bom več pil od tega sadu vinske trte do tistega dne, ko bom z 

vami pil novega v kraljestvu svojega Očeta (Mt 26,29).  

»Ali moreta piti kelih, ki ga jaz pijem,« vpraša Jezus učenca Jakoba in Janeza, ki sta 

prosila za prostor na desni in levi pri obedu v prihajajočem Božjem kraljestvu (Mr 

10,38). Kristusov učenec, mučenec, v hoji za Kristusom pije z velikimi požirki iz 

keliha trpljenja. Vedno pa tudi že doživlja veselje nebes iz globokega prepričanja, 

da je varen v Bogu. Pitje iz keliha veselja lahko tistega, ki pije, usposobi, da  sam 

postane vi veselja, posoda z novim vinom, ob kateri se lahko okrepčajo tudi drugi. 

Tu velja beseda svetega Avguština kristjanom njegove skupnosti, ki so prihajali k 

obhajilu: »Prejmite, kar ste (eno samo telo) in postanite, kar vidite«: Kristus v 

podobi kruha in vina za življenje sveta. Povzdigovanje keliha v mašnem slavju in 

omogočanje deleža pri Gospodovem kelihu, je eno najpomembnejših dejanj v 

duhovnikovem in škofovem delovanju. V srednjem veku je obstajala navada, da so 

škofom in včasih tudi duhovnikom dali v grob preprost kelih iz cinka, svinca ali 

voska. Sicer pa so kelihi za evharistijo že dolgo dragocenejši, navadno narejeni iz 

kovine, oplemeniteni s srebrom in zlatom. Ta dragocenost je odsev tistega, kar je v 

njih. 

     

  

Leto XXXIII, št. 11 – Nazarje, 31.5.2020, binkošti in Sv. Trojica 

Prejmite Svetega Duha  

Evangelist Janez nas v tokratnem odlomku evangelija prestavi v 

velikonočno jutro. Poleg Jezusove Besede: »Mir vam bodi«, zapiše še 

drugo: »Prejmite Svetega Duha.« V jutru strahu in negotovosti Jezusovi 

učenci končno zaslišijo besede gotovosti, topline in miru. Jezus dihne vanje 

in jim podari Svetega Duha. Današnji praznik nosi ime po grškem števniku 

petdeset (pentekoste), ko so apostoli doživeli poseben dogodek. Dano jim je 

bilo govoriti v neznanih jezikih. Dogajanje je pritegnilo še druge zbrane v 

Jeruzalemu, da so postali Jezusovi učenci in se dali krstiti. Jezusova beseda 

glede prihoda Svetega Duha je čudovita: »Sveti Duh vas bo učil in spomnil 

vsega, kar sem vam povedal.« Pri krstu je naše telo postalo tempelj Svetega 

Duha, za vedno posvečeno. Tudi danes nas Sveti Duha razsvetljuje, 

poučuje, spodbuja, tolaži in zagovarja, on je Božji glas v nas, ki nas vabi na 

dobra pota. Poslušanje njegovega glasu v nas vedno pušča dobre sledi, 

verjetno največkrat zaznamo posledico poslušnosti njegovemu glasu kot 

notranji mir. Apostol Pavel v Pismu Galačanom pove, da so poleg miru 

sadovi poslušanja Svetega Duha v nas ljubezen, veselje, potrpežljivost, 

blágost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost in samoobvladanje. Molimo in 

delajmo za to, da bi razločili pobude Svetega Duha v našem srcu.

 

  

 

 



OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami   

 Za skupno obhajanje svetih maš za enkrat še 
velja: 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. Člani istega gospodinjstva 
sedijo skupaj v klopi, sicer po dva v klopi, vsak na 
svoje koncu. Na voljo so tudi stoli, razporejeni po 
cerkvi. Možnost za spoved bo v loretski kapeli po 
ure pred sveto mašo vse dni v tednu.  

 V ponedeljek je praznik Marije, matere Cerkve, 
sveti maši bosta po delavniškem redu, in sicer ob 
6.15 pri sestrah klarisah in ob 7.00 v cerkvi. 

 V četrtek 11. junija je slovesni in zapovedani 
praznik Svetega Rešnjega Telesa in Svete Rešnje 
Krvi. Po večerni  maši bo procesija z 
Najsvetejšim. Procesija je znamenje naše vere, 
da nas Bog spremlja v življenju, da svoje življenje 
v vsakdanjih razmerah živimo skupaj z njim.  
Svete maše bodo ob 7.00 pri sestrah klarisah, v 
cerkvi ob 10.00 in ob 19.00. 

 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  
"Natakar, rad bi plačal." "Lahko. Kaj ste pa jedli?" 
"Pojma nimam. Naročil sem biftek." 
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve 

 od 1. do 6. junija – Nazarje  
 od 8. do 13. junija – Dobletina 

PONEDELJEK 
1. junij 

Marija, mati 
Cerkve 

7.00  – za + Antona Ilovška, obl. 
 
KL 6.15 – za + Jožeta Ramšaka 

PONEDELJEK 
8. junij 

Sv. Viljem 

7.00 – za + Marijo Ilovšek  
 
KL 6.15 – za zdravje 

TOREK 
2. junij 

Sv. Marcelin in 
Peter 

7.00 – za + Slavico Ramšak 
 
KL 6.15 – za + Vero Mejaš, obl. 

TOREK 
9. junij 

Sv. Primož in 
Felicijan 

7.00 – za + Francija Voduška 
 
KL 6.15 – za milost vere in sprave 

SREDA 
3. junij 

Sv. Karel 
Lwanga in tov. 

7.00  – za + starše Praznik 
 
KL 6.15 – za žive in + iz družine Polšak 

SREDA 
10. junij 

sv. Edvard 

7.00 – za + Aleksandra Zorca 
 
KL 6.15 – po namenu (Krefl) 

ČETRTEK 
4. junij 

Sv. Frančišek 
Caracciolo  

7.00 – po namenu 
KL 6.15 – za žive in + dobrotnike in 
sorodnike sester klaris 

ČETRTEK 
11. junij 

Sv. Rešnje Telo 
in Kri 

10.00 – za + Jožeta Ramšaka 
19.00 – za + Rudija Šverca in starše 
Mlinar  
KL 7.00 – za + Predovnikove 

PETEK 
5. junij 

Sv. Bonifacij 

7.00 – za žive in + dobrotnike in 
samostansko družino 
KL 6.15 – v zadoščenje presv. Srcu 
Jezusovemu 

PETEK 
12. junij 

bl. Jolanda  

7.00 – za + Alojza Volovška 
 
KL 6.15 – za + Ivana Brčuna 

SOBOTA 
6. junij 

Sv. Bertrand 
Oglejski 

7.00 – za + p. Mateja Papeža 
19.00 – za + Ano Planovšek 
KL 6.15 – za duhovne poklice 

SOBOTA 
13. junij 

Sv. Anton 
Padovanski  

7.00 – za + Antona Levarja 
19.00 – za + Faniko Enci 
KL 6.15 – za žive in + člane FSR 

NEDELJA 
7. junij 
Nedelja  

Sv. Trojice 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Angelo Hren 
KL 8.00 – za + Miha Gostečnika, obl. 

NEDELJA 
14. junij 

11. navadna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Ano Planovšek 
KL 8.00 – po namenu (Primož) 

 

 

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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