
 

Bogoslužna znamenja 

Branje pri bogoslužju  

Ko je Jezus v času svojega javnega delovanja 

prvič spet prišel v Nazaret in šel v soboto k 

bogoslužju v shodnico, so mu dali zvitek z 

besedilom preroka Izaija, da bi iz njega bral. 

Pooblastilo za javno branje je bila počastitev in 

priznanje duhovne avtoritete. Tudi v cerkvenem 

bogoslužju si nihče sam ne vzame pravice, da bi 

bral iz Svetega pisma. Slovesno oznanjevanje 

evangelija je pridržano duhovniku in diakonu. 

Diakonu je pri posvečenju izročena evangeljska 

knjiga z naslednjimi besedami: »Sprejmi Kristusov evangelij, njegov glasnik si 

postal: glej, da boš veroval, kar boš bral; učil, kar boš veroval; živel, kar boš učil.« 

Pri podelitvi naročila za službo bralca izroči škof kandidatu Sveto pismo in pravi:  

»Sprejmi knjigo Svetega pisma. Zvesto in razločno beri Božjo besedo, da bo njena 

moč učinkovala v srcih ljudi.« »Če so prišle tvoje besede, sem jih požiral…«, je 

dejal prerok Jeremija Bogu (Jer 15,16). Božja beseda postane preroku kruh, 

preden jo more dati drugim kot kruh. Marsikaj, kar pri bogoslužju beremo ali 

pridigamo, gre mimo ušes in src, pade na tla in je mogoče pohojeno. Doživi usodo 

semena, o katerem je govoril Jezus v priliki o sejalcu (Lk 8,5). Vzrok za to je morda 

pri poslušalcu ali tudi pri bralcu. Zlepa ne bom pozabil bogoslužja v neki francoski 

cistercijanski opatiji, kjer je ne več prav mlad mož, Italijan, ki je bil dotlej škofijski 

duhovnik, položil slovesne obljube v opatove roke. Novi menih je potem bral 

evangelij francosko in italijansko. Bila je prilika o zakladu na njivi in o dragocenem 

biseru. Prav to je bilo njegovo besedilo: našel je Kristusa kot zaklad na njivi svojega 

življenja in kot dragocen biser na trgu svetovnih nazorov in življenjskih vzorov. To 

je zdaj oznanjal sredi svojih sorodnikov in prijateljev. Vsaka beseda, izrečena v 

glasbi obeh romanskih jezikov, je bila krita z življenjem tega moža, ki je sredi 

prižganih sveč bral iz velike evangeljske knjige.  Pri marsikaterem bogoslužju je 

branje takšno, kakor da bralec svetega besedila prej ni prebral, ne premišljeval, 

zato tudi ne razumel. Toda vedno znova se najdejo bralci, pogosto mladi ljudje, ki 

berejo tako, da poslušalci dvignejo glavo, odprejo usta in srce. 

     

  

Leto XXXIII, št. 17 – Nazarje, 18.10.2020, 29. nav. ned. in vsi sveti 

… kako bi Jezusa ujeli v besedi. 

Človekova želja po moči in oblasti, po vplivu je presenetljivo močna in 

človek je zanjo pripravljen narediti marsikaj. Lovljenje v besedi je le eden 

izmed načinov, kako dokazati bližnjemu, da on nima prav, da ima jaz. Jezus 

s svojo besedo tudi v tem dialogu ne ostane na ravni debat, hoče globino in 

življenje. Tematika je bila jasna, postavljeno vprašanje ne kaže resnične 

želje po odgovoru. Namen je Jezusa stisniti v kot v pogovoru ob znanih 

dejstvih. Jezus se ne pusti stisniti v kot, ampak jim odkriva resnične namene 

njihovih src. Pravi jim hinavci. Pogosto smo lahko od določenih sestankih in 

družbenem dogajanju priče nečesa podobnega. Izpostavi se neka tema, ki v 

bistvu ni pomembna. Namen je dostikrat le to, da se izognemo temam, o 

katerih bi se bilo resnično treba pogovarjati ali gojiti dialog. Tako teme 

pogovora »o vremenu« postanejo središčne teme. Poklicani smo, da kakor 

Jezus obračamo pogovor k tistemu, o čemer se je treba resnično pogovarjati. 

V tem obdobju lahko kar naprej poslušamo pogovore o koroni in razmerah, 

ki jih zaznamuje. Lahko je veliko kritiziranja in slabe volje. Dajmo temu 

času pečat s pogovorom o tem, ki so za nas življenjsko pomembne. Ena o d 

teh je gotovo to, da Bog v teh razmerah ni pozabil na nas in varno vodi 

krmilo zgodovine. Tudi v tem času smo njegovi ljubljeni otroci. Kako 

tolažeča tema za pogovor…  

 

  

 

 



OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami   

 V trenutnih razmerah, ki jih zaznamuje zdravstvena 
situacija, ne bo svetih maš z vašo udeležbo. Ob nedeljah 
ob 10.00 bo prenos svete maše preko spleta tudi iz 
Nazarij. Na spletni strani župnije so podrobnejša 
navodila, kako se mu lahko pridružite. 

  Mašni nameni bodo odmaševani na tisti dan, ko so 
zapisani. 

 V nedeljo med 8.00 do 9.00 je možno prejeti sveto 
obhajilo v cerkvi. Ob upoštevanju določenih predpisov je 
možna tudi spoved. 

 Od nedelje 25. oktobra naprej bodo zaradi premika ure 
večerne delavniške (pon., torek in sreda), sobotna večerna 
in praznične večerne maše ob 18.00.  Prosim, sporočite to 
naprej. Hvala! 

 Zaradi trenutnih razmer odpade jesensko srečanje za 
bolne in ostarele. Prosim domače, da pokličete, če želite 
obisk duhovnika na domu za prve petke in tudi sicer. 

 Oktober je mesec rožnega venca. Priporočam to molitev v 
domačem krogu. 

 V cerkvi so kuverte s pismi za rajne. Na listek vpišite imena 
vaših dragih rajnih in oddate pri pobiranju darov ali po 
maši v zakristiji. Pri delavniških večernih mašah (4.11., 
9.11., 17.11. in 23.11.) bomo posebej molili zanje. Sv. 
Frančišek je naročal batom, naj molijo za umrle in jim tako 
pomagajo, če so še potrebni Božje usmiljenja. Tudi mi se 
pridružujemo tej molitvi. 

 V nedeljo 1. novembra bo praznik vseh  svetih. Kot 
zaenkrat kaže, ne bo maš, prav tako ne blagoslova 
pokopališč. Na spletni strani župnije https://franciskani-
nazarje.si bo predlog molitve ob obisku pokopališča.  

Kotiček za smeh  
Na poti v službo me ustavi policija. - Dobro jutro, kam greste? 
- Dobro jutro. V službo. - A imate kakšno potrdilo? - Ja. Plačilno 
listo. Izvolite. Gleda. - Gospod, to ni dovolj! - Vem, ampak 
toliko dajo, lih za položnice je. 
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve 

 do nadaljnjega vrstni red ne teče, nato nadaljuje ekipa 
Prihove in ind. cone. 

PONEDELJEK 
19. oktober 
Sv. Pavel od 

križa 

19.00 – za + Jožefo Žvipelj 
 
KL 6.30 – za + Cilko Macuh  

PONEDELJEK 
26. oktober 
Sv. Lucijan  

18.00 – za + Ivana Germadnika 
KL 6.30  
–   

– za + Marijo Viltužnik 

TOREK 
20. oktober 
Sv. Vendelin 

19.00 – v čast Svetemu Duhu 
KL 6.30 – za žive in + Štormanove, 
Terglavove in Vrečarjeve 

TOREK 
27. oktober 
Sv. Sabina 

Avilska 

18.00 – za + Jožeta Straška, obl. 
 
KL 6.30 – za razsvetljenje (Jeglič) 

SREDA 
21. oktober 
Sv. Uršula 

19.00 – za + Kristino in Jožeta Vačovnik 
 
KL 6.30 – za Božji blagoslov in zdravje 
(Nina) 

SREDA 
28. oktober 
Sv. Simon in 
Juda Tadej 

18.00 – za + Faniko Enci 
 
KL 6.30 – po namenu (Janez) 

ČETRTEK 
22. oktober 

Sv. Janez  
Pavel II. 

KL 6.30  
– za + Slavico Ramšak 
– po namenu (Mezeg) 

ČETRTEK 
29. oktober 

Sv. Mihael Rua 
 

KL 6.30  
– za + Janeza Goličnika 
– za zdravje v družini Velamovih 

PETEK 
23. oktober 

Sv. Janez 
Kapistran 

KL 6.30  
–  za + Francija Voduška 
– za + Veroniko Žuntar, obl. in vse + 
Dobračeve 

PETEK 
30. oktober 

Sv. Marcel 

KL 6.30  
– za + Ivana Skornška 
– za + Jožico Lomšek 

SOBOTA 
24. oktober 

Sv. Anton Klaret 

19.00 – rezervirano 
KL 6.30  
– po namenu p. Tomaža 
– za žive in + člane FSR 

SOBOTA 
31. oktober 
Sv. Volbenk 

18.00 – za + Nečeve 
KL 6.30  
– za + Zavčanove starše, mamina obl. 
– za + Bregarjeve starše, Dejana 
Vezočnika, Alojza Retko in Jožeta Nagliča 

NEDELJA 
25. oktober  

30. navadna nedelja 
- žegnanjska 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Zvoneta Pečnika in Šeštirjeve 
10.00 (Sv. Urban) – za + Jožeta Ramšaka 
KL 8.00 – po namenu (Rogelj in Kuhar) 

NEDELJA 
1. november 

vsi sveti 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za +Jožeta in Slavico in vse 
Turnškove 
14.00 – za + Jožeta Ramšaka 
KL 8.00 – po namenu (Marija) 

 
 
 

 

  

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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