
 

Bogoslužna znamenja 

Procesija 

Poleg romarskih poti na božja pot obstajajo tudi 

krajše procesije. Zadnji del marsikatere božje 

poti ima pogosto tudi podobo procesije. Ljudje 

se zberejo na enem kraju, da gredo skupaj 

kakemu cilju naproti. K temu cilju naproti ne 

hodijo hitro in tudi ne prepočasi, temveč z 

umirjeno hojo. Slovesni obhodi so obstajali že v 

antični kulturi in kultu. Pred tolerančnim 

ediktom cesarja Konstantina so bili ti za 

kristjane mogoči samo kot pogrebni sprevodi. V 

Jeruzalemu je kmalu nastal običaj, da so na cvetno nedeljo slovesno ponazarjali 

Jezusov prihod v mesto pred njegovim trpljenjem. Iz tega se razvila danes splošno 

razširjena procesija na cvetno nedeljo. Poganskega izvora pa so prošnje procesije 

kot so obhodi po livadi z molitvijo in s spokornimi vajami kot prošnjo za Božji 

blagoslov zemlji. Tretja korenina za krščanske procesije je bila navada, da so trupla 

mučencev slovesno prenesli s pokopališča v mestno cerkev in se vsako leto s 

procesijo spominjali tega prenosa. »Procesija vseh katoliških procesij« je končno 

postal obhod zakramentalnim Kristusovim telesom v podobi kruha na Telovo. Vsa 

starejša izročila o procesijah so se pridružila tej procesiji. Pridružili so ji petje, 

bandera, litanije, molitve in blagoslove. Na čelu procesije gre križ: Jezus hodi pred 

Cerkvijo. V svojem vstajenju je že prišel na cilj, hkrati pa še vedno potuje z nami. 

On je pot, popotnica in cilj. Posebno ganljive so večerne procesije z lučkami na 

velikih Marijinih božjepotnih krajih kakor so Lurd, Einsiedeln in slovenske Brezje. 

Oblikovna sestavina procesije je bila že zgodaj sprejeta tudi v nedeljsko 

bogoslužje. To je slovesni vhod klerikov ali tudi vse skupnosti v cerkev na začetku, 

kot blagoslavljanje ali kot procesija ob prinašanju darov k oltarju. V »Božjo 

liturgijo« vzhodne Cerkve so bile vpeljane tudi procesije v obliki malega vhoda z 

evangeljsko knjigo in velikega vhoda z darovi kruha in vina skozi srednja kraljevska 

vrata stene ikonostasa, ki zastira oltar v oltarnem prostoru. »Spremljaj nas na naši 

poti,« poje nova pesem Kristusu. Pesem je bila napisana leta 1983 za večerno 

srečanje desettisočev mladih s papežem na dunajskem stadionu. Cerkev je vedno 

tako molila in pela. Njene procesije so utelešenje te prošnje. 

      

Leto XXXIII, št. 21 – Nazarje, 13.12.2020, 3. in 4. adv. ned. 

Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči 

Današnji evangeljski odlomek nam govori o Janezu Krstniku. Govori o 

njegovi posebni drži. Je na prelomu stare in nove zaveze. Evangelist Janez 

zapiše, da je prišel zaradi pričevanja, da bi pričeval o luči, da bi po njem vsi 

sprejeli vero. Janez Krstnik ni bil luč, bil je glasnik luči. Poslan je bil, da 

pokaže na luč, oz. da preseva luč. Janez Krstnik je bil na nek način očividec, 

priča. Pričal je o Jezusu, ga razglašal. Ko na sodišču zaslišujejo priče, ne 

zaslišujejo ljudi, ki jih ni bilo zraven, ampak tiste, ki so kaj videli, slišali, 

bili udeleženi v neke dogajanju. Tudi mi smo poklicani, da bi pričevali o 

luči. Ko si srečal luč, to je Kristusa, in si ji dal prostor v svojem življenju, 

potem preseva skozi tebe navzven. Kdor naj postane pričevalec, je vedno 

vabljen v srečanje z lučjo. Luč sveti, luč kaže, luč razkriva, luč razjasni. Če 

hočeš luč, računaj s tem. Vse, kar luč dela v človekovem življenju, ni 

mišljeno kot nekaj negativnega, ampak nekaj, kar človeka rešuje in mu 

pomaga. Čeprav nam je težko sprejeti pomoč, to luč pravzaprav želi, to 

hoče, to bi srčno rada naredila. Bog nas hoče rešiti, rešiti notranjost težkega 

stanja, hoče nas ozdravit ran in zavrnitev, hoče nam dati svežino in poživiti 

naše življenje. Ob odpiranju, prepustitvi in izkušnji Božjega delovanja 

postajaš pričevalec in nosilec luči.  

 

   

 



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. 

  V nedeljo med 8.00 do 9.00 (sedaj v adventu 
od 7.00 do 9.30) 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. 

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

 V cerkvi lahko nabavite oglje, blagoslovljeno 
vodo in kadilo. 

 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. 

 
Kotiček za smeh  
 

»Zakaj si tega človeka pozdravil z dober večer, ko pa 
je šele jutro?« »Zato, ker se mi stemni takoj, ko ga 
vidim.« 
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve 
 

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

PONEDELJEK 
14. december 
Sv. Janez od 

Križa 

18.00 – za + Filipa Strnišnika 
KL 6.30 – za blagoslov in zdravje v 
družini Obojnik 

PONEDELJEK 
21. december 

Sv. Peter Kanizij  

18.00 – za + Janeza Goličnika, obl. 
KL 6.30 – za žive in + iz družin Papež in 
Užmah 

TOREK 
15. december 

bl. Krizina Bojanc 
in Antonija Fabjan 

18.00 – za + Rafaela Resnika, brate in 
sestro Doro 
KL 6.30 – za + Štormanove, Terglavove 
in Vrečarjeve 

TOREK 
22. december 
Sv. Frančiška 

Cabrini 

18.00 –  
 
KL 6.30 – za + Edvarda Brnčiča 

SREDA 
16. december 

Sv. Albina 

18.00 – za + Zofko Ošep 
 
KL 6.30 – po namenu (Breznik) 

SREDA 
23. december 

Sv. Janez Kancij 

18.00 – za + Govekove, atova obl. 
 
KL 6.30 – za + Silva Vipotnika, obl. 

ČETRTEK 
17. december 

Sv. Lazar iz 
Betanije 

18.00 – za + Francija Voduška 
KL 6.30 – za + Franca Ilca in Francko 
Štrukelj 

ČETRTEK 
24. december 

sveti večer 

18.00 – rez.  
KL 6.30 – za zdravje in blagoslov 
24.00 – za žive in + župljane 
KL 24.00 –  v čast Gospodovemu rojstvu - 
za redovne družine 

PETEK 
18. december 

 Sv. Teotim 

18.00 – po namenu 
 
KL 6.30 – za + Cilko Macuh 

PETEK 
25. december 

božič 

10.00 – za vse + Kovačeve 
16.00 – za + Toneta in Angelo Sever 
19.30 (Sv. Urban) – za + Jožeta Ramšaka 
KL 8.00 – za slovenske družine in za mir 

SOBOTA 
19. december 

Sv. Urban 

18.00 – rezervirano 
 
KL 6.30 – za otroke (Kamšak) 

SOBOTA 
26. december 

Sv. Štefan 

10.00 – za + Alojza Strojanška 
18.00 – za + Kristino Sabotin 
KL 7.00 – za domovino 

NEDELJA 
20. december  
4. adventna 

nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Zvoneta Pečnika 
KL 8.00 – za + Marico Albreht 

NEDELJA 
27. december 
nedelja svete 

družine 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – rezervirano 
KL 8.00 – za + Janeza Zavratnika 

 

  

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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