
 

Bogoslužna znamenja 

Knjiga  

Odkar ljudje znajo pisati, so zlasti o svoje izkušnje z 

Bogom zaupali zvitku spisov, knjigi. Knjiga in zvitek 

sta postal Sveto pismo. Njuna beseda je tisti 

drugačen kruh«. Kajti človek živi, kakor pravi Jezus, 

ne samo od zemeljskega kruha, temveč od vsake 

besede, ki prihaja iz Božjih ust (Mt 4,4). S posodo za 

to besedo, s knjigo, so kristjani od nekdaj skrbno 

ravnali. Listine o mučencih pripovedujejo, da so raje 

pretrpeli smrt, kakor da bi poganskemu sodniku 

izročili svete spise v uničenje. Za najsvetejšo knjigo 

velja evangelij, ki v štirih posameznih evangelijih 

predstavlja Kristusa samega. V evangeliju nam govori sam Kristus. Zato bogoslužje obdaja 

evangelij slovesnimi obredi. Večkrat ga spremljajo akoliti, ki nosijo goreče sveče, počaščen 

je s kadilom in vedno ga stoje poslušamo. Slovesno oznanjevanje je pridržano duhovniku 

ali diakonu. Evangeljska knjiga je diakonu izročen ob posvetitvi kot znamenje njegove 

službe. Pri slovesni posvetitvi nove cerkve sprejme škof evangeljsko knjigo od diakona in 

zakliče: »Gospodova beseda naj napolnjuje to hišo!« Pri posvetitvi škofa je novemu 

nasledniku apostolov odprta evangeljska knjiga položena na glavo in ramena. 

Oznanjevanje evangelija pomeni milost in breme, v ugodnih in neugodnih okoliščinah. Pri 

cerkvenih zborih in sinodah je bila in je navada, da odprto evangeljsko knjigo postavijo na 

častno mesto sredi zbora. Kristusova beseda, da, Kristus sam naj sodi, kaj ljudje, sklicujoč 

se nanj, govorijo in učijo. Tako je bilo tudi na zadnjih dveh cerkvenih zborih v Vatikanu. O 

ljudeh, ki hitro berejo, pravimo, da požirajo knjige. Sveto pismo pripoveduje, da je Bog 

naročil preroku Ezekielu, naj zaužije knjižni zvitek, popisan na obeh straneh (Ezk ,8-3,). To 

naj bi izrazilo, da je prerok te besede sprejel v svoje srce. Božja beseda hoče priti do srca. 

Tukaj ne govorijo samo usta ušesom, ampak srce govori srcu. V knjižnicah in starih 

zakristijah starih samostanov in katedral so spravljene evangeljske knjige, Sveta pisma in 

mašne knjige, ki se odlikujejo z umetniško pisavo, s čudovitimi knjižnimi slikami in 

vezavami. Nekdaj so se posebno trudili za okrasitev začetnih črk in začetnih besede štirih 

evangelijev in začetka evharistične molitve, kanona, v mašni knjigi. V času po drugem 

vatikanskem cerkvenem zboru so lepe stare knjige deloma po sili razmer, deloma iz 

nepremišljenosti nadomestili z zvezki in listi. Oltar in ambon sta bila ponižana v podstavek 

za zbirko takšnih zvezkov in listov. Počasi prihaja v zavest, da to pomeni odpoved 

dragocenemu simbolu knjige in seveda veliko duhovno izgubo. Novejše izdaje Svetega 

pisma, lekcionarjev in misalov spet poskušajo z lepoto tiska in s skrbno opremo prevesti v 

današnje razmere nekaj prizadevanja srednjeveških pisarjev in sodobnih tiskarjev. 
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Mojega sina bodo spoštovali 

Jezus z namenom pokazati na logiko življenja in delovanja v Božjem 

kraljestvu, ki je že tu med nami, pove priliko o vinogradu in viničarjih. 

Gospodar v priliki predstavlja Boga Očeta in njegov način delovanja. 

Zahteva, kar je njegovega, kar je zaupal viničarjem. Sadove si viničarji 

prilastijo zase. Podobno kot prvi človek, ki se je odločil, da bo tat in ne 

skrbnik Božjega dela. Kakor je postal sad, ki ga je Adam ukradel iz drevesa 

življenja, v roki njegovega sina postal kamen, s katerim ubija brata, tako je 

tukaj odločitev prilastiti si ubila tudi gospodarjevega sina. Odločitev 

človeka, da si bo prilastil nekaj, kar ni njegovo, za seboj potegne nasilje, ki 

na koncu žrtvuje tudi življenje, tisto, kar je najdragocenejše. Zlo in 

prilaščanje v nas porajata dah smrti in propadanja. Kot vidimo v priliki, se ta 

logika prej ko slej obrne proti tistemu, ki jo uporablja. Besede o krutem 

pokončanju neresnih viničarjev lahko razumemo kot človekovo svobodno 

odločitev za zlo, ki uničuje in bo uničilo tudi tistega, ki ga počenja. V bistvu 

ga ne bo kaznoval gospodar, kaznoval se bo (je) sam, ker se je odločil, da se 

osami in tako v končni fazi propade. Vinograd, Božje kraljestvo, bo pripadel 

le tistim, ki bodo obrodili sadove in jih delili z drugimi, ki se ne bodo zaprli 

vase, ampak se bo vesela novica po njih razširili do drugih, ki jih žeja po 

Življenju in si ga močno želijo.  

 

  

 

 



OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami   

 V nedeljo 20.9. je bil ofer za potrebe pokritja novega 
poda in napeljave ogrevanja pod sedali klopi v 
cerkveni ladji. Darovali ste 1026,71€. Vesela sva 
vsakega vašega daru! Bog povrni! S tem dokazujete, 
da si želite lepo urejeno vaše svetišče, kar z 
odobravanjem pozdravljava.    

 Oktober je mesec rožnega venca. Pred nedeljskima 
mašama ob 7.00 in 10.00 bo pol ure pred začetkom 
maše molitev rožnega venca. Lepo vabljeni! 

 Z jutrišnjim dnem – 5.10. stopa v veljavo nov red 
delavniških maš. Odslej bodo v ponedeljek, torek in 
sredo svete maše zvečer ob 19.00. V četrtek, petek in 
soboto se bomo pridružili sestram klarisam pri 
mašah ob 6.30, jutranje maše pri sestrah klarisah 
bodo brez hvalnic. S to odločitvijo želimo ujeti korak 
s časom in delavniško sveto mašo približati tistim, ki 
zjutraj zaradi obilice starševskih in službenih 
obveznosti enostavno ne utegnejo k maši.  

 Skupina za moške bo v sredo 7.10. ob 19.00.  

 Frančiškov svetni red bo imel srečanje v nedeljo 
18.10. po jutranji maši.  

 V nedeljo 18.10. bo misijonska nedelja. Darovi bodo 
namenjeni našim misijonarjem. Po maši bo ogled 
krajšega filma s. Andreje Godnič o trenutnih 
razmerah v Venezueli.  

Kotiček za smeh  
Ravnokar me pokliče delodajalec ter me okrega in 
vpraša: »Zakaj ste poleg prošnje poslali še uro brez 
kazalcev?« Odgovorim: »Hočem izrecno pokazati, da me 
zaposlite za nedoločeni čas.« 
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve 

 od 5. do 10. oktobra – Zagradišče 

 od 12. do 17. oktobra – Prihova in ind. cona 

PONEDELJEK 
5. oktober 

Sv. Favstina 
Kowalska 

19.00 – za + starše Klemše in Napotnik 
 
KL 6.30 – za zdravje   

PONEDELJEK 
12. oktober 

Sv. Maksimilijan 
Celjski  

19.00 – za + Alojza in Frančiško 
Poljanšek  
KL 6.30 – za Moharjeve 

TOREK 
6. oktober 
Sv. Bruno 

19.00 – za + Pavlo Krajnc 
 
KL 6.30 – za žive in + iz družine Pirkovič 

TOREK 
13. oktober 
Sv. Edvard 

19.00 – za + Terezijo Finkšt 
 
KL 6.30 – za Marijino pomoč in varstvo 

SREDA 
7. oktober 

Rožnovenska 
mati Božja 

19.00 – za + Matevževe in Trenklnove 
 
KL 6.30 – v zahvalo 

SREDA 
14. oktober 

Sv. Silvan 

19.00 – za + Emilijo Žehel 
 
KL 6.30 – za Jelkino zdravje   

ČETRTEK 
8. oktober 
Sv. Pelagija 

KL 6.30  
– po namenu 
– za + Francija Gučka, obl. 

ČETRTEK 
15. oktober 
Sv. Terezija 

Avilska  
 

KL 6.30  
– za + Slavico Ramšak 
– v zahvalo in za blagoslov 

PETEK 
9. oktober 
Sv. Dionizij 

KL 6.30  
–  za + Antona Lesjaka 
– za + Martina in Tamaro Podkrižnik 

PETEK 
16. oktober 
Sv. Marjeta 

Marija Alacoque 

KL 6.30  
– za + starše Mihelič in vse Miheličeve 
– za + Franca in Jožefo Korošec 

SOBOTA 
10. oktober 
Sv. Daniel in 

tovariši 

19.00 – rezervirano 
KL 6.30  
– za + Jožeta Ramšaka 
– za zdravje in blagoslov (Brezovnik) 

SOBOTA 
17. oktober 
Sv. Igancij 
Antiohijski 

19.00 – za + Melito Jamnik 
KL 6.30  
– za + Francija Voduška 
– za družine Černe, Prelovšek in Strgar 

NEDELJA 
11. oktober  
28. navadna 

nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Melito Jamnik 
KL 8.00 – po namenu (Martinovič) 

NEDELJA 
18. oktober 

29. navadna - 
misijonska 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – rezervirano 
KL 8.00 – po namenu 

 

 

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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