
 

Bogoslužna znamenja 

Molčanje 

»Vsak dan me oddajajo besede in glasovi. Od 
samega govorjenja so že popolnoma 
pokvarjeni, pravi v sodobni prepesnitve enega 
svetopisemskih psalmov (Ps 73) molivec Bogu. 
Manes Sperber, pred nekaj leti umrli judovski 
pisatelj, je kritično pripomnil: »Naš čas, 
najzgovornejši v svetovni zgodovini se 
milijonkrat neprenehoma izraža, toda ne pride 
do besede.«  

Človek, kateremu je bilo dano izreči besede, ki 
so imele težo in obstojnost, je vselej tudi veliko molčal. V splošnem je bil bolj uho 
kakor usta. To velja še zlasti za govorjenje Božjega Sina, ki je o sebi dejal: »Jaz 
nisem govoril sam od sebe, ampak Oče, ki me je poslal, mi je naročil, kaj naj rečem 
in kaj naj govorim (Jn 12,49). Jezusova beseda, evangelij, je obdana z molčanjem. 
Preden Jezus začne javno govoriti, gre v kraj molka, v puščavo. Tam se v 
samotnem pogovoru z Očetom v Svetem Duhu oblikuje beseda, ki jo bo Jezus 
pozneje povedal ljudem: grozeča beseda, ki zadene kakor meč in mila beseda, 
podobna božajoči roki. Vedno znova pa Jezusovo govorjenje prekinja molk. Jezus 
umolkne pred Očetom in pred ljudmi in onemi pred farizeji, ki obtožujejo 
zakonolomko, in pred Pilatom.  

Zato je v hoji za Kristusom poleg izročila govorjenja, oznanjevanja po njegovem 
naročilu tudi izročilo molčanja. Oboje zaznamuje cerkveno bogoslužje. V svojem 
zaporedju je primerljivo ritmu vdiha in izdiha, plime in oseke. »Imam himne, o 
katerih molčim,« beremo v Rilkejevem Bogoslužnem branju. Tudi bogoslužje 
vsebuje take molčeče himne. To srečanje je več kakor odsotnost govorjenja ali 
petja, saj je zbrana navzočnost, čakajoče iztezanje k Bogu. Ta drža se najlepše 
izraža v odprtih rokah, oblikovanih v skodelo. V tej drži je Samuel rekel Bogu: 
»Govori,  Gospod, tvoj hlapec posluša!« (1 Sam 3,10) Vse ima svoj čas, tudi 
govorjenje in prisluškujoče molčanje v bogoslužju. Temu molčanju naj bi dali čas 
zlasti po poslušanju Svetega pisma in njegove razlage v pridigi, kakor tudi po 
prejemu svetega obhajila. »Spet moram molčati, da beseda v meni zraste,« je 
dejal redkobesedni pesnik Reiner Kunze časnikarjem, ki so hoteli iz njega izvleči 
politična stališča. Tudi kristjani naj bi več molčali, zlasti v bogoslužju, da bi se 
večna in učlovečena Beseda mogla upodobiti v njih in iz njih. 

      

Leto XXXIII, št. 19 – Nazarje, 15.11.2020, 33. in 34. nav. ned. 

Razdelil jim je imetje in je odpotoval 

Jezus zopet uporabi priliko, da bi poslušalcem približal način razmišljanja in 

delovanje v Božjem Kraljestvu. Gospod zaupa služabnikom različne 

vrednosti talentov, da bi z njimi trgovali in odpotuje. Eden prejme pet, drugi 

dva in eden enega. Ob povratku z njimi napravi obračun. Očitno je,da je 

Gospodar pričakoval, da bodo s talenti trgovali in pomnožili premoženje. 

Dva to dobro razumeta in še pridobita, eden pa ne. Ta zakoplje talent. Ob 

obračunu sta nagrajena, on pa ostane brez vsega. Vsak od nas je v življenju 

prejel določene sposobnosti in jih razvijal. Lahko pa tudi ne. Dosti nas je 

bilo krščenih in smo prejeli duhovne talente, ki jih lahko razvijamo ali pa 

ne. Če že v naravnem svetu vidimo, da neuporaba pomeni nazadovanje in 

krnenje, je to toliko bolj jasno, čeprav se zdi manj jasno zaznavno, tudi v 

duhovnem smislu. Prejeli smo duhovni talent. Prejeli smo obljubo večnega 

življenja. Kako s tem »trgujemo«? Smo ga zakopali in se ne menimo zanj? 

Ali pa ga hočemo, da bi se po delovanju v našem življenju pomnožil tudi za 

druge, da bi ga bili deležni? Zakopavalec ga je izgubil, možno je izgubiti 

obljubo večnega življenja oz. jo malomarno zapraviti oz. se pogubiti. Naša 

odgovornost je, da živimo tako, da se bo dani talent oz. obljuba večnega 

življenja pomnožilo za nas do večnosti in v večnost. Tisto, kar nam bo Bog 

naklonil v večnosti, bo močno preseglo naša prizadevanja. A brez njih ne 

gre računati na dediščino večnosti. 

 

   

 



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 maševani na tisti dan, ko so 
zapisani. 

 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).  
Ob upoštevanju določenih predpisov je možna tudi 
spoved. 

 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.  

 Ob zahvalni nedelji ste darovali po zaselkih: 
Dobletina265€, Dobrovlje 90€, Kokarje in Sp. Rečica 255€, 
Nazarje 404€ (+150€ za klarise), Prihova in ind. cona 270€, 
Zagradišče 310€, Zavodice 125€ in Žlabor 110€. Iskren Bog 
povrni za vse darove zemlje, za te prispevke, predvsem pa 
za pomoč v župniji in samostanu in hvala, da lahko skupaj 
hodimo po poti vere. Iz srca hvala!  

 V cerkvi lahko vzamete Marijanski koledar za leto 2012, en 
izvod je 2,5€. Zaradi trenutne situacije prosim, da se vsak 
pozanima, kdo bi koledar še rad imel in mu ga nese. 

 Pobiranje za mašne namene od januarja do konca 
meseca aprila 2021 bomo začeli v soboto 21.11. od 8.00 
naprej po telefonu (051 202 594). Se slišimo! 

 
Kotiček za smeh  
 

 Sodnik vpraša roparja: » Zakaj ste oropali banko?  
«Ropar: »Oni so prvi začeli!« 
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve 
 

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

PONEDELJEK 
16. november 

Sv. Marjeta 
Škotska 

18.00 – za + Johanovo družino 
 
KL 6.30 – po namenu (Bratina) 

PONEDELJEK 
23. november 

Sv. Klemen  

18.00 – za priporočene v novembrskih 
pismih 
KL 6.30 – za žive in + iz družin Peršin in 
Vidmar 

TOREK 
17. november 
Sv. Elizabeta 

Ogrska 

18.00 – za priporočene v novembrskih 
pismih 
KL 6.30 – za žive in + Štormanove, 
Terglavove in Vrečarjeve 

TOREK 
24. november 

Sv. Andrej Dung 
Lac in tovariši 

18.00 – za + Blaža Repenška 
 
KL 6.30 – po namenu (Skledar) 

SREDA 
18. november 

Bl. Saloma 
Krakovska 

18.00 – za + starša Ivana in Marijo 
Podgoršek, obl. in sestro Marijo 
KL 6.30 – za + Franca Ilca in Francko 
Štrukelj 

SREDA 
25. november 

Sv. Humil iz 
Bisiniana 

18.00 – za + Janeza Goličnika 
 
KL 6.30 – za duše v vicah 

ČETRTEK 
19. november 

Sv. Neža Asiška 

KL 6.30  
– za + Feliksa Glažarja 
– za zdravje in Božje varstvo 

ČETRTEK 
26. november 

Sv. Leonard 
Portomavriški 

KL 6.30  
– za + Hlačunove starše, atova obl. 
– za družino Gašperšič 

PETEK 
20. november 

 Bl. Pashal Fortuño 
Almela in tovariši 

KL 6.30  
– za + mamo in taščo 
– za + Mileno Mastnak 

PETEK 
27. november 

Sv. Frančišek 
Anton Fasani 

KL 6.30  
– za brate laike 
– za zdravje in Marijino varstvo 

SOBOTA 
21. november 

Darovanje 
Device Marije 

18.00 – rezervirano 
KL 6.30  
– za + Melito Jamnik 
– za + Cilko Macuh 

SOBOTA 
28. november 

Sv. Jakob iz 
Marke 

18.00 – za + Antonijo Krajner 
KL 6.30  
– za + Marico in Micko Hlačun, obl.  
– za + Vinka in Frančiško Solar, za vse + 
Grileve in Sedlske 

 NEDELJA 
22. november  
Jezus Kristus,  

Kralj vesoljstva 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Jožeta Ramšaka 
KL 8.00 – v čast Kristusu Kralju 

NEDELJA 
29. november 
1. adventna 

nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – rezervirano 
KL 8.00 – za + iz družin Kramer in 
Pustoslemšek 

 

  

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/

