
 

Bogoslužna znamenja 

Petje pri bogoslužju  

Izrek »Kdor poje, dvakrat moli,« pripisujejo svetem 

Avguštinu. Škof iz Hipona je vedel, da globlje plasti 

srca pri petju zazvenijo laže kakor samo pri 

govorjenju. Zato so tudi najstarejše molitve v 

Svetem pismu hkrati pesmi. To so psalmi, ki jih je 

zložil pojoči molivec David, ali pa jih njemu 

pripisujejo. Tu se prelije v zvok in govor vse, kar 

človek lahko pove: veselje in bolečina, ljubezen in 

sovraštvo, upanje in hvaležnost.  

Mnogi ljudje ne vedo ali ne vedo več, da znajo peti. 

Ko so bili še otroci, niso mogli zakriti močnih čustev, in so se morali od srca nasmejati in 

jokati. Ko so bili otroci, so gotovo tudi peli, pa čeprav bi bil to samo preprost tralala. 

Odrasli zmore svoja čustva v veliki meri prikrivati. Včasih jih tudi mora. V prvi devinske 

elegiji je Rilke o takšnem prikrivanju zapisal: »Tako sem se zadrževal in pogoltnil mikaven 

klic temnega ihtenja.« Takšno obvladovanje čustev se seveda lahko sprevrže v nevarno 

pretiravanje, ki naredi človeka mrkega in hladnega. Nasprotno pa je Cerkev dolga stoletja 

izročila molitev za dar solza, molitev za dar bridkega joka in tožbe, ki pomaga izmiti 

bolečino in da prostora tolažbi.  

Avguštin je govoril še drugače o petju: Cantare amantis est,  »petje je sposobnost tistega, 

ki ljubi.« Ta beseda dobro pove, da so najplemenitejše pesmi na nek način izraz ljubezni. 

Hvalnica je izraz pritrditve Bogu in svetu, žalostinka pa je izraz razočarane ali oropane 

ljubezni. 

V Cerkvi se je v teku stoletij nabral velikanski zaklad duhovne glasbe. Sega od melodij 

gregorijanskega korala do Lukovega pasijona Poljaka Pendereckega, od pasijonske glasbe 

Johanna Sebastiana Bacha do simfonije psalmov Igorja Stravinskega. Povprečni kristjan 

veliko te glasbe doživlja samo kot poslušalec pri bogoslužju ali duhovnem koncertu. Ta 

kristjan pa naj ne pusti, da ga bodo pred Bogom zastopali samo drugi s svojimi hvalnicami, 

tožbami, prošnjami in zahvaljevanjem. Naj tudi sam poje zraven. Stare in nove cerkvene 

pesmi ga vabijo k temu. V župniji, ki je razumela, kaj je bogoslužna prenova drugega 

vatikanskega cerkvenega zbora pravzaprav hotela, ni nobenega tekmovanja med zborom 

in ljudstvom, med kantorjem in ljudstvom. Vsi imajo nezamenljivo nalogo in se med seboj 

dopolnjujejo. S petjem že vnaprej doživljajo večno življenje pri Bogu. To si je spet Avguštin 

predstavljal kot večno, donečo hvalnico: »… gledali bomo, gledali in ljubili, ljubili in hvalili 

…«, piše na koncu svojega velikega dela O Božjem mestu. 

     

  

Leto XXXIII, št. 18 – Nazarje, 1.11.2020, vsi sveti in 32. nav. ned 

Blagor vam… 

Jezus v govoru na gori poda novost, kar se tiče verovanja. Govor na gori je 

temelj in izhodišče tega, kar bo Jezus poskušal razodeti, pokazati človeku. 

Jezus ni prinesel še nekih novi pravil oz. določil, ki bodo pa res pomagala 

človeku. Jezus je prišel pokazat človeku, da je pomemben odnos do 

njegovega in našega nebeškega Očeta. Na ta temelj Jezus gradi in postavlja 

svoje besede in predvsem svoja dejanja. Večkrat smo že povedali, da način 

življenja, ki ga Jezus hoče poudariti, pogosto nima nič kaj dosti s tem, na 

kar se prisega v tem svetu. Jezus blagruje vsakega, ki izbira njega in ne 

izkrivljene logike človeštva, ki časti lastni jaz in vse podreja temu. Jezus nas 

hoče osvoboditi tega, da bi častili sebe, ker se zapremo za presežno, za 

Življenje. Blagri nas delajo pretočne za Božje. Morda jih bomo lažje 

razumeli, če jim postavimo nasprotje. Jezus blagruje tiste, ki ne izbirajo 

bahanja in duhovnega prenajedanja, ampak biti v Bogu; blagruje tiste, ki 

namesto nasilja izbirajo krotkost; blagruje tiste, ki nočejo izbrati poti 

krivičnosti, čeprav zato trpijo; blagruje tiste, ki se ne zasičujejo z 

nečistostjo, ampak ohranjajo notranjost prosojno; blagruje tiste, ki delajo za 

mir in edinost in ne povzročajo prepirov; blagruje tiste, ki se jih ne hvali 

zaradi krivic in »iznajdljivosti«; blagruje tiste, ki so si upali izpostaviti zanj 

in zdaj prenašajo sramoto in zaničevanje zaradi tega. Blagri odstirajo 

obzorje večnosti, kjer šteje to, da se okleneš Boga in vztrajaš v tej drži. 

 

  

 

 



OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami   

 Danes je praznik vseh svetih. Praznik vere v posmrtno 
življenje. V naš spomin se vračajo vsi, ki so živeli z 
nami ali smo jih poznali in so umrli. Oni so v Božjem, 
večnem spominu. Čakajo na nas, da se združimo z 
njimi. Že tukaj smo povezani z njimi, se z njimi 
pogovarjamo in se jim priporočamo. Oni so sveti, ker 
so v Bogu. Današnji praznik nas vabi k zavedanju tega 
občestva in oživitvi odnosov z rajnimi.  

 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. 

 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. 

Kotiček za smeh  
Gost v restavraciji z živo glasbo namigne natakarju: "A vaš 
ansambel igra tudi po naročilu?" "Seveda. Povejte vašo 
željo, pa jim bom sporočil. " "Želel bi si, če bi lahko zaigrali 
en tarok." 
"Oprostite, če se jaz kaj razumem na to, je tarok igra s 
kartami!" "Saj ravno to bi rad videl, da bi v tem času lahko v 
miru povečerjal." 
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve 

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

PONEDELJEK 
2. november 

spomin vernih 
rajnih 

19.00 – za + Terezijo Finkšt 
 
KL 6.30 – za vse duše v vicah 

PONEDELJEK 
9. november 

posvetitev lat. 
bazilike  

18.00 – za priporočene v novembrskih 
pismih 
KL 6.30 – za zdravje in Božje varstvo 
(Korenčan) 

TOREK 
3. november 
Sv. Viktorin 

Ptujski 

19.00 – za žive in + dobrotnike in 
samostansko družino 
KL 6.30 – za + iz družine Pirkovič 

TOREK 
10. november 
Sv. Leon Veliki 

18.00 – za zdravje v družini 
KL 6.30 – za Božji blagoslov in zdravje v 
družini (Jurjevec) 

SREDA 
4. november 

Sv. Karel 
Boromejski 

19.00 – za priporočene v novembrskih 
pismih 
KL 6.30 – za + Fani Sedmak, obl. 

SREDA 
11. november 

Sv. Martin 

18.00 – za + Jožeta Ramšaka 
 
KL 6.30 – za + Martina Šmarčana 

ČETRTEK 
5. november 

Sv. Zaharija in 
Elizabeta 

KL 6.30  
– za + Pivčnove in Tinčkove, mamina obl. 
– za + sorodnike in dobrotnike sester 
klaris 

ČETRTEK 
12. november 

Sv. Jozafat 

KL 6.30  
– za + starše Praznik in Melito 
– za + Ljudmilo Rakun 

PETEK 
6. november 

Sv. Lenart 

KL 6.30  
–  za brate laike 
– v zadoščenje presv. Srcu Jezusovemu 

PETEK 
13. november 

Sv. Didak iz Alkale 

KL 6.30  
– za + Govekove, obl. mame Kristine 
– za godovnjake (Stanislav)  

SOBOTA 
7. november 

Sv. Ernest 

19.00 – za + Marijo Potočnik 
KL 6.30  
– za + Miha Hrena 
– za duhovne poklice   

SOBOTA 
14. november 

Sv. Nikolaj 
Tavelić 

18.00 – za + Pepo Lenko, obl. 
KL 6.30  
– za + Franca Balažica in družino Starc 

NEDELJA 
8. november  

32. navadna nedelja 
- zahvalna 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Pavlo Krajnc 
KL 8.00 – v zahvalo za vse milosti 

NEDELJA 
15. november 
33. navadna 

nedelja 

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

 

  

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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