
 

Leto svetega Jožefa 

V letošnjem letu bodo na zadnji strani Oznanil 

pod podobo sv. Jožefa, Jezusovega krušnega 

očeta, besedila iz papeževega pisma, s katerim 

je razglasil t.i. Jožefovo leto (trajalo bo do 8.12.) 

in pa druga besedila, ki bodo govorila o varuhu 

svete družine.  Ko sem iskal sliko sv. Jožefa, sem 

našel precej pocukranih slik. Menim, da sv. 

Jožef ni bil pocukran človek, zato nas bo v tem 

letu spremljala izčiščena in neizumetničena 

ikona pravoslavne tradicije.  

 

Sledi besedilo papeževega pisma. 

 

Z očetovskim srcem: tako je Jožef ljubil Jezusa, ki ga vsi štirje evangeliji imenujejo: 

»Jožefov sin«.[1] Evangelista, ki sta izpostavila njegov lik, Matej in Luka, povesta 

malo, a vendar dovolj za razumevanje, kakšen oče je bil in kakšno poslanstvo mu 

je zaupala Božja previdnost. Vemo, da je bil preprost tesar (prim. Mt 13,55), 

Marijin zaročenec (prim. Mt 1,18; Lk 1,27); »pravičen moč« (Mt 1,19), vedno 

pripravljen izpolniti Božjo voljo, kakršna se kaže v njegovi postavi 

(prim Lk 2,22.27.39) in po kar štirih sanjah (prim. Mt 1,20; 2,13.19.22). Po dolgem 

in napornem potovanju iz Nazareta v Betlehem je videl Mesija, ki se je rodil v 

hlevu, ker drugje »zanju ni bilo prostora« (Lk 2,7). Bil je priča češčenja pastirjev 

(prim. Lk 2,8-20) in modrih (prim. Mt 2,1-12), ki predstavljajo eni izraelsko ljudstvo 

in drugi poganska ljudstva. Imel je pogum, da je sprejel zakonito očetovstvo 

Jezusa, ki mu je dal ime, kot mu ga je razodel angel: »Daj mu ime Jezus: kajti on bo 

svoje ljudstvo odrešil grehov« (Mt 1,21). Kot je znano, je dati ime nekemu človeku 

ali neki stvari pri antičnih ljudstvih pomenilo dati mu pripadnost, kot je to storil 

Adam v pripovedi iz Prve Mojzesove knjige (prim. 2,19-20). Štirideset dni po 

rojstvu je Jožef v templju skupaj z materjo daroval Dete Gospodu in presenečen 

poslušal Simeonovo prerokbo o Jezusu in Mariji (prim. Lk 2,22-35). Da bi Jezusa 

obranil pred Herodom, je kot tujec prebival v Egiptu (prim. Mt 2,13-18). Ko se je 

vrnil v domovino, je živel skrito v majhni in neznani vasi Nazaret v Galileji – od 

koder, kot se je govorilo, »ne pride noben prerok« in ne »more biti kaj dobrega« 

(prim. Jn 7,52; 1,46) – daleč od Betlehema, svojega rojstnega mesta, in od 

Jeruzalema, kjer se je dvigal tempelj. Ko sta med romanjem v Jeruzalem izgubila 

dvanajstletnika, sta ga z Marijo v tesnobi iskala in ga našla v templju, ko je 

razpravljal z učitelji postave (prim. Lk 2,41-50).  

      

Leto XXXIV, št. 2 – Nazarje, 24.1.2021, 3. in 4. navadna nedelja 

Spreobrnite se in verujete evangeliju 

Današnji evangeljski odlomek nas približa srcu evangelija. Za naše življenje 

je pomemben obrat k Sveti Trojici. To se zgodi tudi po naši zavestni 

odločitvi za spreobrnjenje. Grška beseda za spreobrnjenje (metanoia) 

pomeni mislit na nov način, preko ustaljenih načinov. Spreobrnjenje kot 

tako je pravzaprav drža drugačnega življenja, ki je spoznalo Boga iz izkušnje 

in živi drugače. Na začetku spreobrnjenja je srečanje, ki nas naredi 

drugačne, ki nam pokaže, da je vredno živeti drugače, ki nas navduši, 

zaznamuje, spremeni. In po drugi strani je spreobrnjenje nekaj, kar ne pade 

z neba samo od sebe, potrebno je naše sodelovanje, naša pripravljenost za 

to, da bomo živeli drugače, da ne bomo ostajali pri razmišljanju, ampak 

živeli Jezusovo sporočilo. Ob nedelji Svetega pisma nas veseli dejstvo, da 

nam je Bog blizu po svoji besedi, zapisani v knjigi vseh knjig. Bog nam 

govori po dogodkih življenja, v molitvi in po svoji besedi. Ravno ti nagovori 

oz. dotiki so včasih presenetljivo nagovarjajoči. Poznam kar nekaj primerov 

raznih življenjskih situacij, ko je Bog tako lepo in nežno nagovoril po besedi 

Svetega pisma. Že kar nekaj batov in sester mi je reklo, da včasih samo 

poslušanje Božje besede pri maši poboža in potolaži dušo. Božja beseda je 

kot sonce. Ko se nastaviš žarkom, dobiš barvo. 

 

   

 



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.  

 2. februarja je praznik Jezusovega darovanja – 
svečnica, je tudi dan posvečenega življenja – praznik 
za redovnike in redovnice. Svete maše bodo po 
prazničnem redu: ob 7.00 pri sestrah klarisah, ob 
10.00 in ob 18.00 v cerkvi. Prosim, s seboj prinesite 
sveče, pi maši jih bomo potrebovali. 

 V sredo 3. februarja je god sv. Blaža, po koncu maše 
bo Blažev žegen.  

 V petek 5. februarja je prvi petek v mesecu. Obiski 
bolnikov in onemoglih po domovih. Če veste za koga, 
da bi rad obisk duhovnika, prosim, sporočite. Hvala! 

 
Kotiček za smeh  
 
Vida je cele dneve in noči igrala klavir. Uglaševalec: 
“Prišel sem vam uglasit klavir.” Vida: “Saj nisem nič 
naročila!” Uglaševalec: “Naročili so mi vaši sosedje!” 
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve 
 
Od 25.1. do 31. januarja – Žlabor 
Od 1. do 6. februarja – Zavodice 

PONEDELJEK 
25. januar 

Spreobrnitev 
apostola Pavla 

18.00 – za + Ivana Kramerja 
 
KL 6.30 – za + Ivanko Baš 

PONEDELJEK 
1. februar 

Sv. Brigita Irska 

18.00 – za + Ireno Remic 
 
KL 6.30 – za + Dobrovčeve 

TOREK 
26. januar 

Sv. Timotej in Tit 

18.00 – za + Francija Voduška 
KL 6.30 – za zdravje in v zahvalo in 
(Gluk) 

TOREK 
2. februar 

Jezusovo darovanje 
-svečnica 

10.00 – za + Zvoneta Pečnika 
18.00 – za duše v vicah 
KL 7.00 – za redovnike in redovnice 

SREDA 
27. januar 
Sv. Angela 

Merici 

18.00 – za + Ivano Zagradišnik in sina 
Marka 
KL 6.30 – za + Majdo Ramovš 

SREDA 
3. februar 

Sv. Blaž 

18.00 – za + Alojza Lukača 
KL 6.30 – za mir in spravo v družini in 
za blagoslov na kmetiji 

ČETRTEK 
28. januar 
Sv. Tomaž 
Akvinski 

18.00 – po namenu (Milena) 
 
KL 6.30 – po namenu 

ČETRTEK 
4. februar 
Sv. Oskar 

18.00 – za + Angelo Časl  
KL 6.30 – za žive in + sorodnike in 
dobrotnike s. klaris 

PETEK 
29. januar 
 Sv. Valerij 

18.00 – za + Slavico Ramšak 
 
KL 6.30 – za + Angelo Časl 

PETEK 
5. februar 
Sv. Agata 

18.00 – za žive in + dobrotnike in 
samostansko družino 
KL 6.30 – v zadoščenje presv. Srcu 
Jezusovemu 

SOBOTA 
30. januar 
Sv. Hiacinta 
Mariscotti 

18.00 – za + Franca Planovška, obl. 
 
KL 6.30 – v zahvalo (Narobe) 

SOBOTA 
6. februar 

Sv. Peter Krstnik,  
Pavel Miki in drugi 
japonski mučenci 

18.00 – za + Jožeta in Slavico Remic, 
obl. 
KL 6.30 – v čast Marijinemu Srcu za 
duhovne poklice 

NEDELJA 
31. januar  
4. navadna 

nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – rezervirano 
KL 8.00 – po namenu (Podbregar-
Planinšek) 

NEDELJA 
7. februar 
5. navadna 

nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Melito Jamnik 
KL 8.00 – za + Anico Stenšak, obl., za + 
Adota Skornška in sorodnike 

 

  

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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