
 

Bogoslužna znamenja 

Blagoslov 

»Ne bom te spustil, dokler me ne blagosloviš,« 

pravi očak Jakob Bogu v nenavadnem poročilu 

Prve Mojzesove knjige o nočnem boju Jakoba z 

nekim možem, v katerem sluti navzočnost Boga 

(1 Mz 32,27). V tem Jakobovem bojevanju za 

Božji blagoslov se na ganljiv način izraža 

hrepenenje Izraela, da bi se ga Bog dotaknil in 

ga sprejel. Benedicere, latinski glagol za 

blagoslov, pomeni blago-sloviti, dobro govoriti. 

Mišljena je beseda, ki tudi uresniči, kar izraža, je 

torej mogočna beseda. O moči Božje besede govori poročilo o stvarjenju: »Bog je 

rekel: 'Bodi svetloba!' In nastala je svetloba.« (1 Mz 1,3) O isti Božji moči pričajo 

Jezusovi čudeži ozdravljenja: »Hočem, bodi očiščen,« pravi Jezus gobavcu. In zgodi 

se, kar je rekel. Cerkev ne more izrekati takšne mogočne besede kot svoje lastne, 

temveč le v imenu Boga. Ko duhovnik pri sveti maši izgovori Jezusove besede: »To 

je moje telo,« besede uresničijo, kar povedo. Kruh postane zakramentalno 

Kristusovo telo, ker je to zagotovil Jezus. Kjer Cerkev izgovarja besede blagoslova, 

so to prošnje Bogu. Za tem ni hotenja, da bi razpolagali z njim, pač pa utemeljeno 

zaupanje tistemu, ki je Izraela z blagoslovom spremljal skozi zgodovino in Cerkev v 

Jezusu Kristusu obdaroval z obiljem vsakršnega blagoslova. Človek potrebuje 

blagoslov, dobro besedo. To hvaležno sprejme od drugih ljudi, ki mu želijo dobro. 

Veren človek je prepričan, da nas Bog kot vir vsega blagoslova blagoslavlja tudi po 

ljudeh. Cerkev ne pridržuje blagoslavljanja samo zakramentalno posvečenim 

kristjanom. Vsi kristjani morejo in smejo blagoslavljati drug drugega: starši otroke, 

otroci starše, prav tako zakonci in prijatelji. Blagoslov tistih, ki v Cerkvi utelešajo 

apostolsko počelo, pa je podeljen s posebno Kristusovo oblastjo: blagoslov škofa, 

duhovnika in diakona. Besede tega blagoslova spremljajo največkrat znamenje 

križa, polaganje rok, blagoslovljena voda in kadilo. V teku stoletij je v Cerkvi 

nastala knjiga molitev in obredov za blagoslavljanje ljudi in reči. V ozadju je vedno 

prošnja, naj Bog položi roko na blagoslovljeno in posvečeno in napolni z močjo 

svoje dobrotne navzočnosti. Z blagoslovom in poslanstvom se dokonča tudi 

evharistično slavje. Blagoslov je tu mišljen kot moč za vsakdanje življenje, v katero 

more kristjan vtisniti sledove Božje navzočnosti. 

      

Leto XXXIII, št. 22 – Nazarje, 27.12.2020, sv. družina in 2. ned. po božiču 

Otrok pa je rasel in se krepil 

Danes je praznik svete družine. Ni praznik popolne družine, moralno 

neoporečne in brezgrajne. Je praznik svete družine. Zgled je družina, ki živi 

nepopolnost na svet način. Ki živi to, da se je Jezus izgubil Mariji in Jožefu 

in sploh nista vedela, kje je, da sta ga tri dni živčna iskala in končno našla in 

na očitek, kje da je bil in da sta ga žalostna iskala, dobila tipičen odgovor, ki 

bi spravil na obrate vsakega starša, ki ima doma najstnika. »A nista vedela, 

da moram biti v hiši svojega Očeta?« Je to morda popolna družina? V 

popolnih družinah takih »spodrsljajev« pač ni… ali pa jih v naših 

predstavah ne sme biti, ker vsaj nekomu mora iti dobro, vsaj nekdo mora 

biti zgled. Zgled da, toda v čem? Zgled v tem, da sprejmeš, da si nepopoln 

in da kakšne stvari pač ne grejo in se ti načrti porušijo zaradi bolezni, zaradi 

službe, zaradi težav v šoli, med vama, zaradi neznosne situacije s korono. In 

še tisoč drugih stvari je lahko posredi. In Bog nas razume, ker je živel v naši 

človeški družini, odraščal, se razvijal in doživljal iz prve roke, kakšno je 

družinsko življenje. Stoji pred našimi vrati in trka. In čaka, da odpremo in 

lahko vstopi v nepopolne razmere, v povsem naše razmere, zaznamovane s 

vsemi našimi posebnostmi. In lepo je, ker se nam mu za vse to ni treba prav 

nič opravičevati in zardevati. »Vem, poznam, razumem, vidim, kako vam je. 

Sem z vami, hočem biti točno z vami, z vašo družino. Rad bi vam 

pomagal.« »Jezus, stopi noter in bodi naš gost.«  

 

   

 



OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

 
Želiva vam blagoslovljene božične praznike in obilo 
vsega dobrega v letu, ki prihaja. V vseh okoliščinah 
življenja je z nami naš brat Jezus. Z njim smo varni in 
nikdar osamljeni. Naj nas vesela novica o Božji bližini, ki 
jo prinaša praznik Jezusovega rojstva, spremlja tudi v 
letu, ki prihaja! 
 
 
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. 

  Ob nedeljah 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 lahko dobite oglje, blagoslovljeno vodo in 
kadilo za obhajanje svetih večerov. 

 V cerkvi lahko vzamete Marijanski koledar za leto 
2021, en izvod je 2,5€. Zaradi trenutne situacije 
prosim, vzemite ga še za koga, ki težje pride v cerkev. 

 Blagoslovi domov bodo verjetno po sprostitvi 
zdravstvenih razmer.  

 
Kotiček za smeh  
 
»Poslušajte me! Ko je bil George Washington v vaših 
letih, je bil najboljši učenec,” je dejal učitelj. “Ko pa je bil 
v vaših, je bil že predsednik.« 
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve 
 
Cerkev je preb božičem počistila ekipa Prihove in ind. 
cone. Ko bo zopet tekel red, bo na vrsti ekipa Nazarij. 

PONEDELJEK 
28. december 
Sv. nedolžni 

otroci 

18.00 – za + Faniko Enci 
 
KL 6.30 – po namenu p. Tomaža 

PONEDELJEK 
4. januar 

Sv. Angela 

18.00 – za + Angelo Časl 
 
KL 6.30 – za + Cilko Macuh 

TOREK 
29. december 

sv. Tomaž Becket 

18.00 – za + Romana Krajnerja in 
Terezijo Ploj, obl.  
KL 6.30 – za + Cilko Macuh, obl. 

TOREK 
5. januar 

Sv. Sime on 

18.00 – za + Franca Felicijana in 
Kolšekove starše 
KL 6.30 – za blagoslov v družini Ličer 

SREDA 
30. december 

Sv. Feliks 

18.00 – za + Ano Kraljič in Ljudmilo 
Kržič 
KL 6.30 – za + s. M. Imakulato Kozina, 
obl.  

SREDA 
6. januar 

Gospodovo 
razglašenje 

10.00 – za vse + sorodnike 
18.00 – za + starše Mikek 
KL 7.00 – po namenu (Petrič) 

ČETRTEK 
31. december 
Sv. Silvester 

18.00 – za + Roka Bastla, obl. 
 
KL 6.30 – v zahvalo za vse milosti 

ČETRTEK 
7. januar 

Sv. Karel iz 
Sezzeja 

KL 6.30  
– za žive in + dobrotnike in samostansko 
družino 

– za žive in + dobrotnike s. klaris 

PETEK 
1. januar 

 Marija, sv. 
Božja Mati 

10.00 – za + Jožico Lomšek 
KL 8.00 – za Božji blagoslov v novem 
letu 

PETEK 
8. januar 

Sv. Erhard 

KL 6.30  
– za + sestre in sorodnike 

– za Božjo pomoč (Darko in Gorazd) 

SOBOTA 
2. januar 

Sv. Bazilij in 
Gregor Nacianški 

18.00 – rezervirano 
 
KL 6.30 – za nove duhovne poklice   

SOBOTA 
9. januar 

Sv. Hadrijan 

18.00 – za + Marijo Arko 
 
KL 6.30 – za + Anko Žuntar 

NEDELJA 
3. januar  

2. ned. po 
božiču 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Jožeta Štiglica 
KL 8.00 – po namenu 

NEDELJA 
10. januar 

ned. Jezusovega 
krsta 

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

 

  

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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