
 

Bogoslužna znamenja 

Stoja pred Bogom  

O filozofu Immanuelu Kantu pripovedujejo, da 

je vstal, ko je malo pred smrtjo prišel njegov 

hišni zdravnik v bolniško sobo. Zanj je bilo 

samoumevno, da počasti gosta, ki je vstopil. 

Zdravnik tega ni opazil in se je zadržal dalj časa 

v pogovoru strežnikom, preden je vstopil k še 

vedno stoječemu bolniku in se za zakasnitev 

opravičil. Kant, ki je komaj še mogel vstati, je 

odgovoril: »Torej me duh človeškosti še ni 

popolnoma zapustil.« Vstati pred drugimi 

ljudmi, stanje pred njimi kot izraz spoštovanja je v mnogih kulturah izraz 

človeškosti. Upajmo, da naša kultura tega je zdaj ne bo tako kmalu izgubila, čeprav 

marsikje v šolah in drugih vzgojnih okoljih že kaže na to. To, da človek vstane, 

stoji, lahko pomeni tudi ponosno vzravnanost pred drugim, lahko pa je tudi 

znamenje čuječnosti, pripravljenosti, da mu prisluhne in ga posluša. To velja zlasti 

v odnosu do Boga. Kristjan že od nekdaj ne vstaja le zato, da bi pozdravil in 

počastil ljudi. Kristjan vstaja zlasti pred Bogom. Glavna drža v krščanskem 

bogoslužju, če ne upoštevamo najzgodnejšega obdobja, je od nekdaj stoja. 

Duhovnih stoji pri oltarju, obdan z verniki, ki so – kakor pravi latinsko besedilo 

circumstantes – »okoli stoječi«. Kakor duhovnik so tudi verniki nekdaj stali pri 

molitvi z dvignjenimi rokami in obrnjeni proti vzhodu. To držo molivcev, orant, 

zelo pogosto vidimo upodobljeno na poslikavah v katakombah, pa tudi na 

polerliefih z Vzhoda, ki so ohranjeni v stolnici svetega Marka v Benetkah. To 

gledanje proti vzhodu z dvignjenimi in široko razprostrtimi rokami je bilo 

vzravnanje k vstalemu Kristusu, ki ga simbolizira vzhajajoče sonce. Ob nedeljah in 

praznikih v prvem tisočletju kristjanom ni bilo dovoljeno klečati pri bogoslužju, ker 

je nedelja mala velika noč, dan vstajenja. Ta velikonočna pobožnost, da pred 

Bogom stojimo in se iztezamo h Kristusu, je ganljivo izražena v pripovedi o 

umiranju svetega Benedikta iz Nursije. Svetnik naj bi umrl stoje, opirajoč se na 

redovne brate, ki so ga postavili pokonci. Neki zelo star rokopis, ohranjen v 

vatikanski knjižnici, prikazuje ta prizor. To je tudi drža svetopisemskih pametnih 

devic, ki čakajo ženina in mu gredo naproti. 

      

Leto XXXIII, št. 20 – Nazarje, 29.11.2020, 1. in 2. adv. ned. 

Pazíte in čujte, ker ne veste, kdaj pride čas! 

Adventni čas začenjamo v okoliščinah, ki jih nismo bili vajeni pred 

božičnimi prazniki. Vsako dogajanje in vsake razmere vplivajo na človeka. 

Včasih do tem mere, da ga lahko posrkajo vase. Ni več toliko pazljiv, ne 

zaznava več sveta okrog sebe, na nek način je samo še v tistem, kar počne. 

Tudi razmere, ki jih zaznamuje korona virus, nas lahko uspavajo in nam 

pogled premaknejo od središča k nebistvenemu. Tudi v tem času nebeški 

Oče skrbi za nas in nas ne pušča samih. Tudi ta čas je čas njegove govorice, 

tudi ta čas bo čas pričakovanja na praznik rojstva Božjega Sina in našega 

Odrešenika Jezusa Kristusa. Evangelij nam govori o podobi stražarja. 

Njegova naloga je, da straži. Če to želi, mora biti pozoren in čuječ. Nobena 

druga drža ga ne bo pripeljala do želenega. Adventni čas nas povede v 

duhovno puščavo. V puščavi človek potrebuje le bistvene stvari. Na vsakem 

začetku nas čaka pomembna odločitev, in sicer kaj postaviti za temelj in 

kako se lotiti dela. Jezus nam svetuje pozornost, budnost. V duhovni spanec 

lahko zaziba marsikaj. Pogost so to stvari ali dejavnosti, ki jim namenjamo 

več časa kot bi bilo koristno ali potrebno. Advent je čas, ki nas vabi, da 

postanemo ali v sebi obnovimo držo pozornosti na duhovno življenje. To je 

čas pričakovanje rojstva Odrešenika. S pozornim duhom bomo lažje 

razbirali in Gospodu izrazili, česa naj nas reši, kaj prepoznavamo kot težko 

in zatohlo v svojem življenju, kje si torej želimo lahkega koraka in svežine.  

 

   

 



OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami   

 Ob nedeljah ob 10.00 je prenos svete maše preko 
spleta iz naše župnije. Na spletni strani župnije so 
podrobnejša navodila, kako se mu lahko pridružite. 

 V nedeljo med 8.00 do 9.00 je možno prejeti sveto 
obhajilo v cerkvi, v cerkev se pride posamično (to je: 
ena družina, člani skupnega gospodinjstva ali 
posameznik).   

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

 Lahko darujete za mašne namene od januarja do 
konca meseca aprila 2021. Po telefonu (051 202 
594). 

 Kot smo sedaj že vajeni, bodo ob morebitni sprostitvi 
razmer svete maše v mesecu decembru od pon. do 
sobote v cerkvi zvečer ob 18.00.  

 V cerkvi lahko vzamete Marijanski koledar za leto 
2021, en izvod je 2,5€. Zaradi trenutne situacije 
prosim, da se vsak pozanima, kdo bi koledar še rad 
imel in mu ga nese. 

 K spovedi boste lahko šli v adventu ob nedeljah od 
7.00 do 9.30. Če želite k spovedi izven tega časa, naju 
pokličite in se dogovorimo. 

 Od nedelje 6.12. naprej bo v cerkvi možno dobiti 
kadilo in oglje za praznovanje svetih večerov.  

 
Kotiček za smeh  
 
 “Jure, je tisti lep rdeči avto tvoj?” “Včasih. Ob lepem 
vremenu je ženin, ob koncu tedna hčerin, moj pa je, ko 
ga je treba peljati k mehaniku.” 
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve 
 
Do nadaljnjega vrstni red ne teče, nato nadaljuje ekipa 
Prihove in ind. cone. 

PONEDELJEK 
30. november 

Sv. Andrej 

18.00 – za + Faniko Enci 
 
KL 6.30 – za godovnjake 

PONEDELJEK 
7. december 
Sv. Ambrož  

18.00 – za + Terezijo Finkšt 
 
KL 6.30 – za Novakove 

TOREK 
1. december 

Sv. Eligij 

18.00 – za žive in + dobrotnike in 
samostansko družino 
KL 6.30 – po namenu (Boršnak) 

TOREK 
8. december 

Marijino 
brezmadežno 

spočetje 

 
10.00 – za + Marijo Kramer in brate 
18.00 – za + Melito Jamnik 
KL 7.00 – v čast Brezmadežni 

SREDA 
2. december 
Sv. Natalija 

18.00 – za vse + Risnekove 
 
KL 6.30 – za + Cilko Macuh 

SREDA 
9. december 
Sv. Valerija 

18.00 – za žive in + iz družin Vnuk in 
Novak 
KL 6.30 – za + Emila Hudomalja, obl. 

ČETRTEK 
3. december 
Sv. Frančišek 

Ksaver 

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

ČETRTEK 
10. december 
Loretska Mati 

Božja 

18.00 – za + Ludvika Nareksa, obl. in 
vse + Golobove 
KL 6.30 – po namenu (Breznik) 

PETEK 
4. december 
 Sv. Barbara 

18.00 – za + Antonijo Krajner 
KL 6.30 – v zadoščenje Srcu 
Jezusovemu 

PETEK 
11. december 

Sv. Damaz 

18.00 – za + Pavlo Krajnc 
 
KL 6.30 – za Božje varstvo in za zdravje 

SOBOTA 
5. december 

Sv. Sava 

18.00 – rezervirano 
KL 6.30 – v čast M. Srcu za duhovne 
poklice 

SOBOTA 
12. december 

Devica Marija iz 
Guadalupe 

18.00 – za + Vero Vodovnik, obl. 
KL 6.30 – za žive in + iz družin Baš, 
Ambrož in Jenko   

NEDELJA 
6. december  
2. adventna 

nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Franca Kramerja 
KL 8.00 – za + Iva Brdnika, obl., in + 
Frančiško Fale 

NEDELJA 
13. december 
3. adventna 

nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – rezervirano 
KL 8.00 – za žive in + Unatove 

 

  

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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