
 

Bogoslužna znamenja 

Zvon 

»Dragi nadškof, pošlji nam zvon«, je pisal pred leti 

neznani moški iz psihiatrične klinike dunajskemu 

kardinalu. Zvon, katerega zvok si je nekdo tako 

pretresljivo želel, ima glas, ki more človeka iztrgati iz 

vseh zazidanosti in ga popeljati v daljave in višave 

Boga, v življenje v polnosti. 

Danes komaj še slišimo zvonove, njihov zvok požirajo 

zidovi visokih hiš. Celo velikanski zvon dunajske 

katedrale svetega Štefana, imenovan Pummerin, na 

daleč ni več slišen. V mnogih delih Salzburga je 

mogoče zvonove katedrale slišati manj razločno kakor zvonjenje zvončka iz kapucinskega 

samostana visoko nad mestom. Drugače je po vaseh, kjer ljudje še danes poslušajo 

zvonove in velikodušno darujejo, da cerkveni zvonik ne bi bil prazen.  

Vivos voco mortuos plango, fulgura frango, trdi star zvonarski rek: »Žive kličem, mrtve 

objokujem, strele lomim.« Neviht zvonovom danes skorajda ni več treba odbijati. To 

nalogo so prevzeli topovi zoper točo in podobne naprave. Obžalovanje mrtvih pa je tudi 

danes še služba zvonov in nagiba ljudi, da darujejo za nabavo novih zvonov. Pesem vseh 

zvonov spremlja pogrebni sprevod v podeželskih župnijah.  

Zvonovi pa hočejo in želijo, da bi predvsem žive klicali k molitvi in bogoslužju. Od sedmega 

stoletja naprej se oglašajo zjutraj in zvečer ter vabijo k molitvi.  Pozneje se je pridružilo 

zvonjenje opoldne. Zvonovi so bili torej več kakor samo ure revnih ljudi. Bili so 

opominjevalci in klicarji k molitvi. Ljudje, ki ne molijo, ne potrebujejo zvonov in jih pogosto 

nočejo poslušati. Javna občila so v zadnjih letih pogosto poročala o tožbah, ki so jih 

sosedje starih in novih cerkva sprožali zoper zvonjenje. 

Zvonovi vabijo posebno k bogoslužju, k obhajanju evharistije. So prinašalci Kristusovega 

naročila na veliki četrtek: »To delajte v moj spomin.« (1Kor 11,25) Kdor ima ušesa za 

poslušanje, naj posluša. Kdor ima noge za hojo, naj gre. In kdor je lačen na duši in telesu, 

naj pride. Mnogim ljudem seveda zvonovi zvonijo zaman. Saj ne razumejo prav, kaj se 

proslavlja pri bogoslužju. Tako postajajo marsikje tudi zvonarji utrujeni. Zvoni redkeje. Niti 

ne pritiskajo več redno na električne zvonarske naprave. Ministranti, ki jih včasih videvam 

pri obiskih v starih podeželskih cerkvicah, kako se z rdečimi obrazi poganjajo na vrveh 

zvonov gor in dol, pa niso – tako upam – »poslednji Mohikanci«, temveč predstraža za 

ljudi, ki hočejo znova upoštevati in razumeti stara znamenja, tudi zvonove. 

     

  

Leto XXXIII, št. 14 – Nazarje, 6.9.2020, 23. in 24. navadna nedelja 

Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, 

tam sem jaz sredi med njimi. 

Življenje Sv. Trojice se na zunaj kaže kot skupnost, občestvo, usklajenost. 

Tako vidimo Očeta, Sina in Sv. Duha v evangeliju. Drugi odsev Sv .Trojice 

pa smo mi, ki smo krščeni in pridruženi Kristusovemu skrivnostnemu 

telesu, Cerkvi. Kristjan ne more nikdar obstajati sam za sebe. Ko smo bili 

krščeni, smo se pridružili občestvu Cerkve, skupnosti Jezusovih učencev in 

tako postali kristjani, nihče ni sam postal kristjan, ampak nam je bilo to 

življenje podarjeno. Krst pomeni, da smo se znašli v območju podarjenosti, 

torej ob drugih. Današnji evangeljski odlomek pove, da je biti z drugimi 

nekaj temeljno človeškega in povsem temeljno krščanskega. Če nisi z 

drugimi, potem nisi kristjan. Če si za sebe, si »soler« in ne kristjan. 

Občestvo nam pripada v naši temeljni življenjski izkušnji – življenje nam je 

podarjeno, ob drugih se učimo govorice in posnemanja, sami bi se mogli 

naučiti le malo stvari ali pa nobene. Kadar skupaj molimo, pojemo, 

poslušamo Božjo besedo, obhajamo sv. mašo, nismo sami. Z nami je Bog 

sam ,Oče, Sin in Sv. Duh.   

 

  

 

 



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. 

 Maša ob začetku veroučnega leta bo v nedeljo 
13. septembra ob 10. uri. V atriju samostana se 
dobimo ob 9.20. Otroci s seboj prinesejo šolske 
torbe in druge pripomočke, da jih bomo 
blagoslovili. Pri maši bomo še posebej molili za 
tiste, ki gredo v šolo prvič, za tiste ki vstopajo v 
srednjo šolo in tiste ki začenjajo študij na 
fakultetah. 

 Verouk bomo začeli v ponedeljek 14. 9. po 
urniku. 

 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. 

 V nedeljo 20.9. bo župnijski dan. Letos bo 
potekal drugače.  
 

Kotiček za smeh  
 
Kondukter pregleduje vozovnice in reče potniku: "Vi 
imate karto za Jesenice, ta avtobus pelje pa v 
Maribor!" "Sramota! A se vaši šoferji pogosto tako 
zmotijo?" 
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve 

 od 7. do 12. septembra – Dobletina 

 od 14. do 20. septembra – Sp. Rečica in Kokarje 

PONEDELJEK 
7. september 

Sv. Marko 
Križevčan 

7.00 – za žive in + iz družin Vnuk in 
Komac  
KL 6.30 – v zahvalo za Božje varstvo 
družin Mohar 

PONEDELJEK 
14. september 

Povišanje  
sv. Križa 

7.00 – za brate v provinci 
 
KL 6.30 – za brate frančiškane 

TOREK 
8. september 

Marijino rojstvo 

10.00 – za + Jožeta Ramšaka 
19.00 – za + Edija Papeža, obl in + p. 
Mateja 
KL 7.00 – v zahvalo in za Božji blagoslov 

TOREK 
15. september 
Žalostna Mati 

Božja 

7.00 – za frančiškane v Sloveniji 
KL 6.30 – za žive in + iz družin Štorman, 
Terglav, Zupanc in Vrečar 

SREDA 
9. september 

Sv. Peter Klaver 

7.00 – za žive in + iz skupine »Druga 
roža žena« 
KL 6.30 – za zdravje po namenu 
(Samec) 

SREDA 
16. september 
Sv. Kornelij in 

Ciprijan 

7.00 – za žive in + iz skupine »Druga 
roža žena« 
KL 6.30 – za + Lidijo, obl. 

ČETRTEK 
10. september 

Sv. Nikolaj 
Tolentinski 

7.00 – za + starše in bata Štruclj 
 
KL 6.30 – po namenu 

ČETRTEK 
17. september 
Vtisnjenje ran 
sv. Frančišku 

7.00 – za + Faniko Enci 
 
KL 6.30 – za + Ljudmilo Skornšek 

PETEK 
11. september 
Bl. Bonaventua 

Barcelonski 

7.00 – za + p. Mirka Silvestra 
 
KL 6.30 – za Božjo pomoč in blagoslov 

PETEK 
18. september 

Sv. Jožef 
Kupertinski 

7.00 – zahvala Mariji za vnuka 
KL 6.30 – za zdravje in po namenu 
(Baš) 

SOBOTA 
12. september 
Marijino ime 

7.00 – za + Franca Dobrovca 
19.00 - rezevirano 
KL 6.30 – za + Antona in Faniko Remic 
in Milutina Djujiča, obl. 

SOBOTA 
19. september 

Sv. Frančišek 
Marija iz 

Camporossa 

7.00 – za + Ivana goltnika in starše 
Ugovšek 
19.00 – za + Pavlo Krajnc 
KL 6.15 – za + Alojza Retka, Borisa Valteta 
in Jožeta Nagliča 

NEDELJA 
13. september  

24. navadna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Melito Jamnik 
KL 8.00 – za + Tomaža Supina, obl. 

NEDELJA 
20. september 

25. navadna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Marico Pečnik 
KL 8.00 – po namenu (Rogelj in Kuhar) 

 

 

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
http://franciskani-nazarje.si/

