
 

Bogoslužna znamenja 

Blagoslovljena voda 

V katoliških cerkvah je blizu vhoda posoda z 

blagoslovljeno vodo. Kristjan, ki tu vstopi, je 

povabljen k »obredu na pragu«, da konce 

prstov pomoči v vodo in nato z roko, orošeno z 

blagoslovljeno vodo, naredi križ na čelo, usta in 

prsi ali namesto teh treh križev naredi samo 

enega velikega s čela na prsi in z leve na desno 

ramo. To je obred očiščenja, ki ga naredimo. 

Človek, ki pride od zunaj iz vsakdanjosti, naj bi 

se ustavil na pragu in pomislil, da si ga je Bog 

zamislil in ga ustvaril kot sovjo podobo. Toda ta podoba postane vedno znova 

motna kakor ogledalo, na katero se je ulegel prah, prah vsakdanjosti. Popolnoma 

razumljiva je ta lepa navada pokrižanja šele takrat, ko je povezana s hrepenenjem, 

da bi postavi novi. Čutim se prerojenega, pravijo ljudje v srečnih trenutkih 

življenja. Ti dragoceni časi so nekakšna začimba življenja. Pogostejši so seveda 

drugačni časi, v katerih se čutimo utesnjene in zaprte v ozke razmere. Duhovno 

živi katoličani gredo zato večkrat v cerkve in prosijo za luč v srce in moč za 

nadaljnjo  pot. Vedo tudi, da duhovna teža in topost nista nekaj tragičnega, ampak 

sta posledica greha. Tako nas blagoslovljena voda in pokrižanje z njo ob cerkvenih 

vratih spomni na krst, pri katerem smo bili s Kristusom potopljeni v vodni grob 

smrti in smo z njim, rešeni krivde, vstali iz njega v nov način bivanja. Zato je 

posoda za blagoslovljeno vodo pogosto oblikovana podobno kakor krstilnik. Kot 

vrelec duhovne prenove sta oba, kakor tudi spovednica, blizu cerkvenega praga.  

Na začetku nedeljskega evharističnega slavja more blagoslov in pokropitev z 

blagoslovljeno vodo – kot spomin na krst – nadomestiti splošno priznanje krivde. 

Duhovnik poškropi z blagoslovljeno vodo najprej sebe in potem navzoče vernike. V 

večjih cerkvah gre po vsem prostoru. Pri tem izgovarjajo ali pojejo svetopisemska 

besedila. Dolgo izročilo je dalo prednost deveti vrstici 51. psalma, ki se v latinščini 

začne z besedama Asperges me: »Pokropi me, Gospod, in očiščen bom. Operi me 

in bolj kot sneg bom bel.« 

S tem besedilom zaključujemo spoznavanje bogoslužnih znamenj.  

      

Leto XXXIV, št. 1 – Nazarje, 10.1.2021, 1. in 2. navadna nedelja 

Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje 

Danes je nedelja Jezusovega krsta. Jezus je bil krščen drugače kot mi, 

njegov krst ima drugačen pomen kot naš. Očetove besede pa veljajo tako za 

Jezusa kot za vsakega od nas. Ti si moj ljubljeni sin, ti si moja ljubljena hči. 

Krst je začetek našega krščanskega življenja, krst je začetek našega večnega 

življenja. Po logiki narave, ki jo gledamo okrog sebe, smo se rodili za to, da 

enkrat umremo. Po logiki Božjega življenja v nas pa smo bili krščeni zato, 

da bomo živeli večno, za zmeraj, na vekomaj, kot rečemo v bogoslužnem 

besedilu. To, da nas Svata Trojica neskončno ljubi, je zapisano v temelj 

našega življenja. V krstu nam je Bog povedal: ljubim te, tako si mi 

pomemben, da sem dal življenje zate. Nič ne bo nikdar omajalo moje 

ljubezni do tebe, ostala bo vedno. V teh dneh sem slišal te besede: »V času 

korone seje zdelo kot da Cerkev ne potrebuje vernikov.« Res nam je ta čas z 

vso silovitostjo in hkrati lahkotnostjo prinesel tudi vprašanje o naši 

istovetnosti, o tem, kdo smo. Krst nam daje odgovor. Si kristjan, Božji sin 

oz. hči, Božji otrok, ker nikdar nisi sam. Si kristjan, ker si postal del telesa, 

v katerem je mnogo teles, si del Cerkve. Kristjan si postal, ko si postal del 

tega telesa. Brez očeta in mame nas ne bi bilo, brez vrstnikov težko 

odrastemo in živimo. Mi kristjani smo kristjani samo tako, da smo drug z 

drugim in Sveto Trojico. V času, ko mnogi doživljajo osamljenost, krst v 

nas oživlja zavedanje, da nikdar nismo sami. Kakor sicer lahko v teh dneh 

koga pokličemo in mu s konkretno pozornostjo pokažemo, da ni sam. 

 

   

 



OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

 
Dogajanje pred nami   

 Glede na zdravstvene razmere je pri maši trenutno 
lahko po 20 posameznikov oz. družin oz. članov 
skupnega gospodinjstva. V cerkvi se usedete na 
prosto mesto. Za delavniške maše se ni potrebno 
prijavljati, za sobotno večerno in nedeljski prosim, 
pokličite na tel. 064 185 115 ali pišite na elektronski 
naslov zupnija.nazarje@gmail.com. Hvala za 
razumevanje. Prosim, povejte to še komu, ki želi k 
maši. 

 Dokler bodo omejitve udeležbe pri mašah, bomo 
imeli mašo vsak delavnik zvečer ob 18.00, da se 
lahko maše udeležite tudi, če ob nedeljah zaradi 
zapolnjenih mest ne bi mogli k maši oz. imate željo 
priti k maši ob delavnikih.  

 Od 18. do 25. januarja bo potekal teden molitve za 
edinost kristjanov. Letos nosi naslov Ostanite v moji 
ljubezni in obrodili boste obilo sadu. Pri mašah bomo 
prisluhnili razmišljanjem na to temo.  

  V cerkvi lahko še vedno vzamete Marijanski koledar 
za leto 2021, en izvod je 2,5€. Povejte še komu.  

 Blagoslov doma je lahko na vašo izrecno željo. Več se 
domenimo v živo. 

 Mesec januar je mesec verskega tiska. Kar beremo, 
oblikuje našo zavest. Dobre duhovno banje bogati 
našega duha in nam pomaga rasti v veri. 

 24.1. bo nedelja Svetega pisma. Vesela novica je 
prišla do nas tudi po besedi knjige vseh knjig.  

 
Kotiček za smeh  
 
“Kaj bi bilo danes v vaši restavraciji zame najboljše?” 
“Močni zobje in dober želodec.” 
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve 
 
Od 11. do 16.1. – Dobletina 
Od 18. do 23.1. – Sp. Rečica in Kokarje 

PONEDELJEK 
11. januar 
Sv. Pavlin 
Oglejski 

18.00 – za + Marijo Kramer, obl. 
 
KL 6.30 – za + Mileno Mastnak 

PONEDELJEK 
18. januar 

Sv. Marjeta 
Ogrska 

18.00 – za + Staneta Žviplja 
 
KL 6.30 – za + Antona Blatnika 

TOREK 
12. januar 
Sv. Tatjana 

18.00 – za zdravje na duši in telesu 
 
KL 6.30 – za mir in spravo v družini 

TOREK 
19. januar 

Sv. Evstohija 
Kalafato 

18.00 – za + Pavlo Krajnc 
 
KL 6.30 – za + Ljudmilo Skornšek 

SREDA 
13. januar 
Sv. Hilarij 

18.00 – po namenu 
KL 6.30 – v čast Sv. Duhu za 
ozdravljenje in spreobrnjenje   

SREDA 
20. januar 

Sv. Sebastijan 

18.00 – za + Franca Firšta 
 
KL 6.30 – po namenu (Skledar) 

ČETRTEK 
14. januar 
Bl. Odon iz 
Jurkloštra 

18.00 – za + Vinka Bučarja in družino 
 
KL 6.30 – po namenu (Mohar) 

ČETRTEK 
21. januar 
Sv. Neža 

18.00 – za + Trenklnovo mamo, obl. 
 

KL 6.30 – za blagoslov v družini 

PETEK 
15. januar 
 Sv. Alojzij 

Variara 

18.00 – za + Marijo Nerat 
 
KL 6.30 – za mir in Božjo pomoč 

PETEK 
22. januar 

Sv. Vincenc 

18.00 – za + Lojzeta Hofbaueja 
 

KL 6.30 – za + Srečka Urtlja st., obl. 

SOBOTA 
16. januar 

Sv. Berard in 
tovariši 

18.00 – za + Melito Jamnik 
KL 6.30 – za žive in + iz družin 
Štorman, Terglav, Zupanc in Vrečar 

SOBOTA 
23. januar 

Sv. Henrik Suzo 

18.00 – rezervirano 
 
KL 6.30 – po namenu 

NEDELJA 
17. januar  
2. navadna 

nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Žlabrske starše in Zvoneta 
Pečnika 
KL 8.00 – za + Stanka Kopušarja 

NEDELJA 
24. januar 

3. nav. – nedelja 
Svetega pisma 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Faniko Enci 
KL 8.00 – po namenu (Solar) 

 

  

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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