
 

Bogoslužna znamenja 

Zvonik  

»Da bi se zemlja držala neba, so ljudje zabili 

vanj cerkvene zvonike: sedem bakrenih žebljev, 

ki jih ni mogoče odtehtati z zlatom.« Tako 

opisuje pesnik Rainer Kunze sedem cerkvenih 

zvonikov, ki označujejo obris starega mesta 

Lübeka in smisel cerkvenih zvonikov nasploh. 

Bili naj bi znamenje, ki povezuje nebo in zemljo. 

V padajočih črtah romanskega zvonika vidijo 

mnogi arhitektonski izraz vere v enega Boga, ki 

prihaja k ljudem. Navzgor usmerjene črte 

poznogotskega zvonika pa naj bi izražale željo 

človeka, da bi se povzpel k Bogu. Človek, bitje s pokončno hojo, išče vedno znova, 

kar je najvišje in najpomembnejše v njegovem bivanju, ko se vzpenja kvišku. Tako 

zvoniki niso samo nosilci zvonov, ki jih je treba pritrditi visoko nad strehami cerkva 

in stanovanjskih hiš, če naj bodo slišni od daleč. Prvi cerkveni stolpi so bili pač 

sezidani zaradi zvonov. Kmalu pa je cerkveni stolp postal tudi znamenje 

preseganja zemeljskega – »da bi se« - še enkrat po besedah Reinerja Kunzeja – 

»zemlja držala neba.« Lestve v nebo so hoteli postaviti tisti stolpi, o katerih poroča 

Sveto pismo: stopničasti stolpi Sumercev iz časa 3000 pred Kristusom. Na najvišji 

stopnici teh stolpov je bila sveta svatba, poroka med nebom in zemljo. Po 

svetopisemskem poročilu eden od teh stolpov ni ostal kot podoba hrepenenja po 

nebeškem, Božjem, temveč se je sprevrgel v spomenik človeškega 

samouveljavljanja in grešnega ponosa. Propad te gradnje stolpa v Babilonu – pravi 

Sveto pismo – je  povzročil tudi izgubo sposobnosti ljudi in ljudstev, da bi se mogli 

brez težav sporazumevati (1Mz 11,4-9). Visoko nad strehe starih evropskih 

mestnih središč segajo cerkvenih stolpi. Še vedno dajejo mestom središče in profil: 

dunajski stolp cerkve svetega Štefana ali iz rdečega peščenca sezidan zvonik 

strasburške katedrale, ki ga je Paul Claudel označil za svečo, ki sveti nad Alzacijo. 

Zvoniki kažejo na Boga. Pesnik Rilke, ki je od vseh svetopisemskih podob o Bogu 

pač najbolj oddaljen, je v svoji knjigi Bogoslužno branje rekel o Bogu: »Ti segaš 

najgloblje. Zavidajo ti potapljači in zvoniki.« 
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»Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?«  

To je bilo prvo Jezusovo vprašanje učencem. Ko je dobil odgovor, je 

postavil še eno vprašanje. Kaj oni pravijo, kdo da je. Samo apostol Peter je 

odgovoril, dejal je: »Ti si Kristus, sin živega Boga.« Jezus mu da jasno 

vedeti, da ta odgovor ni zasluga njegove pameti, ampak da mu je ta odgovor 

dan od nebeškega Očeta. Le od Boga samega prihaja notranje spoznanje o 

tem, kdo je Jezus Kristus, da je Bog in človek hkrati. Jezus tudi nam 

postavlja enako vprašanje: »Kaj ti praviš – kdo sem?« Jezusu lahko povemo 

vse pravilne odgovore, ki smo se jih naučili pri verouku, na predavanjih, pri 

raznih skupinah v župniji… Jezusa žeja po tem, da mu damo odgovor, in 

sicer tak, ki temelji na našem srečanju z njim. Odgovor, od katerega beži 

mrtvi in izvotljeni in hlapčevski tradicionalizem, ki Boga ni srečal, razen iz 

knjig; odgovor, ki se ga radujejo vsi bratje in sestre, ki so v življenju okusili, 

da jih ima isti Jezus, njihov brat, neskončno rad. Današnji evangelij je 

povabilo, da se odpremo Bogu in pustimo okusiti Božjo ljubezen, v katero 

smo bili potopljeni pri svetem krstu. Prepričan sem, da bomo iz take 

izkušnje lažje pritrdili besedi apostola Petra: »Ti si Kristus.« Ti si tisti, ki ga 

čakamo, tisti, po katerem hrepeni vse človeštvo, ti si tisti, ki ga Oče pošilja, 

da nas s svojo smrtjo in vstajenjem zopet povežeš z njim.  

 

  

 

 



OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

 

Dogajanje pred nami   

 

 Vpis v prvi razred verouka. Od 24.8. naprej bo 
možen vpis v 1. razred verouka. Starši, ki želite 
vpisati otroke, me pokličite na tel.: 051 202 594 
ali pišite na e-naslov: verouk.nazarje@gmail.com 
in se dogovorimo o vpisu. 

 V nedeljo 6. septembra bo za našo župnijo prvo 
sveto obhajilo. Deset otrok bo prvič prejelo 
Jezusa pod podobo kruha. Prvoobhajance, 
njihove starše in družine priporočam v molitev.  

 Stična mladih bo letos potekala drugače kot smo 
vajeni. Za Zg. Savinjsko in Šaleško dolino bo 
srečanje potekalo v Velenju pri sv. Martinu. 
Srečanje bo v soboto 19. septembra. 

 
 

Kotiček za smeh  
 
Na plaži reče dekle neznanemu sosedu: "Oprostite, 
gospod. Na mojem kasetofonu sedite!" 
"Joj, jaz pa sem že mislil, da mi v želodcu tako kruli!" 
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve 

 od 24. do 29. avgusta – Nazarje 

 od 31.8. do 5.9. – starši prvoobhajancev 

PONEDELJEK 
24. avgust 
Sv. Jernej 

KL 6.30   
– za + Jožefo Edl 
– za + Tatjano Melavc 

PONEDELJEK 
31. avgust 

Sv. Janez Fisher in 
Tomaž More 

KL 6.30   
– za + Florjana, obl. in Ivanko Finkšt 
– po namenu (Fale) 

TOREK 
25. avgust 

Sv. Ludvik IX. 

KL 6.30   
– za + Slavico Ramšak 
– za žive in + Štormanove, Terglavove, 
Vrečarjeve in Zupančeve 
 

TOREK 
1. september 

Sv. Egidij 

7.00 – za žive in + sorodnike in 
samostansko družino 
KL 6.30 – za Božji blagoslov v novem 
šolskem letu 

SREDA 
26. avgust 

Bl. Juniper Serra 

KL 6.30   
– za vse + sorodnike 
– za + Cilko Macuh 

SREDA 
2. september 

Bl. Janez Frančišek 
Burté in tovariši 

7.00 – za + Ivana Kramerja 
 
KL 6.30 – za + Ljudmilo Skornšek 

ČETRTEK 
27. avgust 
Sv. Monika  

KL 6.30   
– za + Jožefo Vrtačnik 
– za + Antona Blatnika, obl. 

ČETRTEK 
3. september 

Sv. Gregor Veliki 

7.00 – za + Jožeta Ramšaka 
KL 6.30 – za žive in + dobrotnike in 
sorodnike sester klaris 

PETEK 
28. avgust 

Sv. Avguštin 

KL 6.30   
– po namenu  
– za žive in + iz družin Mohar, Škrjanec 
in Predalič   

PETEK 
4. september 

Sv. Roza 
Viterbska 

7.00 – za + Martina in Angelo Cajner 
KL 6.30 – v zadoščenje Srcu 
Jezusovemu   

SOBOTA 
29. avgust 
mučeništvo 

Janeza Krstnika 

KL 6.30   
– za + Milana Ilovška 
– po namenu (Prislan) 
19.00 – za + Pustoslemškove, mamina obl. 

SOBOTA 
5. september 
Sv. Terezija iz 

Kalkute 

7.00 – za + Terezijo Finkšt 
19.00 – za + Romana Krajnerja, obl. 
KL 6.15 – za duhovniške in redovniške 
poklice 

NEDELJA 
30. avgust  

22. navadna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Marico Pečnik 
KL 8.00 – za + starše Ajnik in sorodnike 

NEDELJA 
6. september 
23. navadna 

nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za prvoobhajance 
KL 8.00 – za + Rozalijo Blažič 

 

 

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 

mailto:zupnija.nazarje@gmail.com
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