Bogoslužna znamenja
Relikvije
V letih Jezusovega javnega delovanja so ljudje
silili k njemu. Hoteli so ga slišati, videti in se ga
dotakniti. »Vse ljudstvo je pritiskalo k njemu, da
bi se ga dotikalo, kajti moč je izhajala iz njega in
vse ozdravljala,« beremo v Lukovem evangeliju
(Lk 6,19). Neka žena, ki je dvanajst let krvavela,
je sredi množice neopaženo stopila do Jezusa,
se dotaknila roba njegovega plašča in takoj
ozdravela, poroča spet evangelist Luka, o
katerem pravijo, da je bil tudi zdravnik (Lk 8,4348). Želja, da bi se dotaknili Odrešenika, se je pozneje prenesla tudi na osebe, ki so
bile z njim posebej povezane. Apostolska dela poročajo, da so bolnike na nosilih
polagali ob rob cest, da bi vsaj senca apostola Petra, ki bi šel mimo, padla nanje in
bi ozdraveli. Z jezo sta Pavel in Barnaba v maloazijskem mestu Listra zavrnila
pogane, ki so ju – po ozdravljenju v Jezusovem imenu – hoteli po božje častiti (Apd
1,8-18). Kmalu so ljudje začeli upati, da tudi dotik relikvij, torej ostankov mrtvih
teles krščanskih svetnikov, njihovih oblačil in drugih predmetov, ki so jih
uporabljali, sprošča zdravilne moči. S tem so se pridružili versko-zgodovinskemu
izročilu, ki ga poznajo tudi budizem, lamaizem, islam in antična verstva. Sprava so
se kristjani bali odpirati grobove mučencev ter njihova trupla ali dele prenesti v
cerkve za češčenje. Pozneje pa je strah minil, kar je seveda včasih vodilo tudi do
zlorab: do magično-praznovernega ravnanja s temi častitljivimi ostanki, do
potvorb relikvij in do lakomnega kupčevanje z njimi. Te zlorabe pa naj ne bi
povzročile, da bi pozabljali na upravičenost želje po srečanju s svetniki, saj se
srečevanje ne dogaja samo v mislih in besedah, ampak tudi s pogledi in dotiki. K
jedru krščanske blagovesti spada tudi oznanilo, da je v Kristusu Bog postal človek,
torej viden, slišen in otipljiv. Danes se po vsem svetu zanimajo za relikvijo, ki ji
mnogi odrekajo pristnost, drugi pa jo priznavajo. To je tako imenovani turinski prt,
na katerem so odtisi trupla križanega moža. Negativni odtis podobe obraza tega
mrtveca mnogi častijo kot ikono Kristusovega obličja. »Ljubite Kristusa, čeprav ga
niste videli,« piše avto prvega Petrovega pisma (1Pt 1,8) kristjanom v diaspori
Male Azije. Relikvije morejo biti pomembna vidna pomoč, da se ljudje približajo
svetemu, ki se je odtegnilo njihovemu pogledu.

Leto XXXIII, št. 15 – Nazarje, 20.9.2020, 25. in 26. navadna nedelja
Hočem pa tudi temu zadnjemu dati kakor tebi.
V evangeliju Jezus pove priliko, da bi učencem ponazoril, kako je v nebeškem
kraljestvu, kakšna logika vlada tam. Predstavi nam hišnega gospodarja, ki z veliko
vnemo in vztrajnostjo išče delavce za svoj vinograd. Do tukaj vse lepo in prav tudi
po naši človeški logiki. Zaplete se pri vrednotenju dela. Jezus s to priliko razkrinka
vsaj nekaj naše človeške oz. verske pokvarjenosti. Zdi se, da tisti, ki so opravljali
delo skozi cel dan, nosijo v sebi trdno prepričanje, da morajo biti nagrajeni bolj kot
drugi. Glavna stvar je plačilo. Prilika nazorno govori o nebeškem kraljestvu gospodarja torej smemo enačiti z Bogom in delavce s krščenimi oz. Jezusovimi
učenci. Kakor da jih delo v vinogradu in Božja bližina nič ne ganeta. Prenašajo
vročino in težo dneva in negodujejo nad Bogom, ker želi vsem omogočiti in dati
sad kraljestva – odrešenje in večno življenje pod svojimi in ne našimi pogoji.
Ravno pri plačilu se človek vpraša, zakaj taka Božja logika. Božje kraljestvo je dar
in vsak ga lahko sprejme, sad kraljestva – odrešenje zaradi Jezusove zmage nad
smrtjo in večno življenje je prav tako dar. Jezus razkrinka našo farizejsko logiko, ki
ni sposobna sprejeti daru in naredi Boga za plačnika in s tem opraviči sebe.
Gospodarjeve besede ob koncu so jasne: hočem tudi temu zadnjemu dati kakor
tebi. Je mar tvoje srce hudobno, ker sem jaz dober? V naši katoliški različici bi kdo
pomislil takole: za razliko od drugih sem se celo življenje trudil, zdaj mi mora Bog
dati plačilo in na široko odpreti vrata večnega življenja. To je moja zasluga. Samo
Jezusova smrt ji odprla nebeška vrata. Z dejanjem vere, torej pritrditve Božjemu
delu odrešenja, pa stopamo skoznja – ti si nam podaril, Gospod, da smo deležni
tvoje zmage v svetem krstu.

OZNANILA
Dogajanje pred nami












Kot lahko vidite, so v cerkvi pri kraju obnovitvena
dela menjave poda pri klopeh v cerkveni ladji in
napeljavi ogrevanja do klopi, pod sedeži v ladji so
nameščeni grelci. Stroški napeljave ogrevanja so
10500€, stroški menjave poda pa 6700€. Danes ste
lahko pri ofru darovali za te stroške, darujete lahko
tudi v bodoče. Bog vam povrni za vsak vaš dar!
V torek 22.9. ob 19.00 bo seja Župnijskega
pastoralnega sveta.
25.9. Bo minilo 359 let, od kar je bila posvečena naša
župnijska cerkev. Za nas je to dan hvaležnosti, saj se
v vseh teh letih pri bogoslužjem Bog združuje oz. se
je in se tako z našimi predniki kot nami vsemi.
V soboto 26.9. bomo začeli z ministrantskimi vajami,
bodo ob 9.00.
V ned. 27.9. bo Slomškova nedelja. Godu, ki je 24.9.
sledi nedelja našega blaženega narodnega in
verskega buditelja. Slomšek je zavetnik naše, celjske
škofije.
V soboto 3. oktobra zvečer po maši bo obred
tranzitus. Pri obredu se bomo spomnili smrt sv.
Frančiška Asiškega, našega redovnega ustanovitelja.
Lepo vabljeni vsi člani FSR in FO.
V nedeljo 4. oktobra bo praznik sv. Frančiška in
Frančiškova nedelja. Začeli bomo s skupino
Frančiškovih otrok, dobimo se ob 8.30.

Kotiček za smeh 
Na plaži: "Večkrat se sprašujem, kam komarji odletijo
pozimi."
"Mene to ne skrbi. Rad bi pa videl, da bi tja odleteli tudi
poleti!"
Čiščenje in krašenje naše cerkve
 od 21. do 26. septembra – Žlabor
 od 28.9. do 3.10. – Zavodice

SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH
PONEDELJEK
21. september
Sv. Matej

7.00 – za + Ivanko in Antona Lenko

TOREK
22. september
Sv. Mavricij

7.00 – za + p. Leopolda Grčarja

SREDA
23. september
Sv. p. Pij.

7.00 – za + Ivana Šumečnika

KL 6.30 – za Mateja Beškovnika

KL 7.00 – za Božji blagoslov

KL 6.30 – po namenu

ČETRTEK
7.00 – za + Slavico Ramšak
24. september
KL 6.30 – za celjsko škofijo in izvolitev
bl. Anton Martin
novega škofa
Slomšek
PETEK
25. september
obletnica posvetitve
naše cerkve

7.00 – po namenu
KL 6.30 – za + Cilko Macuh

SOBOTA
26. september
Sv. Kozma in
Damijan

7.00 – za + Staneta Hlačuna, obl.
19.00 – za + Antona Lesjaka
KL 6.30 – po namenu (Mohar)

NEDELJA
27. september
26. navadna
nedelja

7.00 – za žive in + župljane
10.00 – za + Marijo Polak, obl.
KL 8.00 – za + Nato Skončnik

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

PONEDELJEK
28. september
Sv. Venčeslav
TOREK
29. september
Sv. Mihael,
Gabriel in Rafael

7.00 – za + Betko Turk
KL 6.30 – za + Marijo Leskovšek
7.00 – za + Florjana Jordana
KL 6.30 – po namenu (Miha)

SREDA
30. september
Sv. Hieronim

7.00 – za + Janeza Goličnika

ČETRTEK
1. oktober
Sv. Terezija
Deteta Jezusa

7.00 – za žive in + dobrotnike in
samostansko družino
KL 6.30 – za žive in + dobrotnike in
sorodnike sester klaris

PETEK
2. oktober
Sv. angeli varuhi
SOBOTA
3. oktober
tranzitus
NEDELJA
4. oktober
27. navadna
nedelja

KL 6.30 – v zahvalo (Sonja Bercko)

7.00 – za + Marijo in Ano Flere
KL 6.30 – v zadoščenje Srcu
Jezusovemu
7.00 – za redovne poklice
19.00 – za + starše Šolar in brata Rafka
KL 6.15 – za duhovniške in redovniške

poklice
7.00 – za žive in + župljane
10.00 – za + Jožefo Žvipelj
KL 8.00 – za + Franca Slemenška in za
zdravje

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.

