
 

Leto svetega Jožefa 

Besedilo papeževega pisma Patris corde 

 

1. Ljubljeni oče 

Veličina sv. Jožefa je v dejstvu, da je bil 

Marijin zaročenec in Jezusov krušni oče. 

Kot tak se je »postavil v službo celotnemu 

odrešenjskemu načrtu,« kot pravi sv. Janez 

Krizostom. Sv. Pavel VI. opozarja, da se je 

njegovo očetovstvo konkretno izrazilo v 

tem, da »je iz svojega življenja naredil 

služenje, žrtev skrivnosti učlovečenja in 

odrešenjskega poslanstva, ki je z njo 

povezano; da je svojo zakonito avtoriteto, ki 

mu je pripadala nad Sveto Družino, uporabil za popolno daritev sebe, 

svojega življenja, svojega dela; da je svojo človeško poklicanost k ljubezni 

do doma spremenil v nadčloveško darovanje samega sebe, svojega srca in 

vseh sposobnosti v ljubezni, ki je postavljena v služenje Mesiju, ki se 

razvija v njegovih hiši.« Zaradi te vloge v zgodovini odrešenja je sv. Jožef 

oče, ki ga je krščansko ljudstvo vedno ljubilo, kakor dokazuje dejstvo, da so 

mu po celem svetu posvečene številne cerkve; da so se mnoge redovne 

ustanove, bratovščine in cerkvene skupine navdihovale pri njegovi 

duhovnosti in nosijo njegovo ime; in da se v njegovo čast že stoletja 

odvijajo različne svete uprizoritve. Veliko svetnikov in svetnic je bilo 

njegovih navdušenih častilcev, med katerimi je Terezija Avilska, ki ga je 

sprejela kot zagovornika in priprošnjika; veliko se je priporočala njemu in 

prejela vse milosti, za katere je prosila. Opogumljena po svoji izkušnji je 

svetnica tudi druge prepričevala, da so ga častili. V vsakem molitveniku 

najdemo kakšno molitev v čast sv. Jožefu. Posebne prošnje so nanj 

naslovljene ob sredah, zlasti pa celoten mesec marec, ki je tradicionalno 

posvečen njemu. Zaupanje ljudstva v sv. Jožefa je povzeto v izrazu: »Ite ad 

Ioseph«, ki se nanaša na čas lakote v Egiptu, ko so ljudje faraona prosili za 

kruh, on pa je odgovarjal: »Pojdite k Jožefu; kar vam poreče, to storite!« (1 

Mz 41,55). Šlo je za Jožefa, Jakobovega sina, ki so ga bratje iz zavisti 

prodali (prim. 1 Mz 37,11-28) in ki je – v skladu s svetopisemsko pripovedjo 

– pozneje postal podkralj Egipta (prim. 1 Mz 41,41-44). 

Kot Davidov potomec (prim. Mt 1,16.20), iz katerega korenine naj bi po 

prerokbi preroka Natana Davidu (prim. 2 Sam 7) pognal Jezus, in kot ženina 

Marije iz Nazareta, je sv. Jožef tečaj, ki združuje Staro in Novo zavezo. 

     

  

 

Leto XXXIV, št. 4 – Nazarje, 21.2.2021, 1. in 2. postna nedelja 

V puščavi je bil štirideset dni 

Na prvo postno nedeljo srečamo Jezusa v puščavi.  Evangelist Marko nam 

kratko in jedrnato, kakor piše, poroča o Jezusovem sicer štiridesetdnevnem 

postu, skušnjavah in Očetovi bližini. Puščava je kraj preizkušnje, kraj 

pozornosti na nevarnost in kraj odločitev. V puščavi in izrednih razmerah se 

izbira bistveno in odlaga nebistveno. Jezusove skušnjave, kakor vemo iz 

poročanja drugih evangelistov, so poskušale načeti Jezusov odnos do 

njegovega Očeta. Tudi v našem življenju je podobno – tudi nas poskuša 

hudi duh postopno in neopazno oddaljiti od nebeškega Očeta. Jezus je kot 

človek eden od nas in se je moral ravno tako upreti skušnjavam, ki so ga 

oblegale. Deli našo usodo biti skušan, biti preizkušen. Ni nad nami, ne gre 

mimo teh skušnjava, ampak ge skoznje in ostane povezan z Očetom. Nihče 

od nas ne bo pobegnil pred skušnjavami, vedno bodo del našega življenja, 

ne gre drugače. Naše izbire povezanost z Bogom nas bodo utrdile v 

opazovanju njegovega obraza, v povezanosti z njim, v življenju z njim, v 

prejemanju njegove moči in njegove ljubezni. Za nas je post čas 

spreobrnjenja, obračanja k Očetu, ki nas pričakuje, ki želi, da smo njegovi.

 

  

 

 



OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

 
Dogajanje pred nami   

 Dokler bodo omejitve udeležbe pri mašah, bomo 
imeli mašo vsak delavnik zvečer ob 18.00.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. 

 V postnem času se lahko pridružimo 
pobudam/akcijam (letaki in plakati so v cerkvi): 

 Štirideset dni brez alkohola za solidarnost s trpečimi 
za posledicami pitja alkohola. 

 Stojte trdni v veri. Vsak dan prejmete odlomek iz 
Svetega pisma, kratko spodbudo in imate možnost za 
pogovor z drugimi o tem, kako vam gre. 

 Pri izhodu iz cerkve si lahko vzamete letak 
»Poglobimo postni čas«, na katerih je postna 
molitev. 

 Zadaj so tudi položnice »Ne pozabimo«. Sredstva iz 
te pobude so namenjena trpečim v državah 
jugovzhodne Evrope. 

 Na drugo postno nedeljo (28.2.) bo v cerkvi ob 9.30 
križev pot. Pripravljajo ga člani FSR. Na tretjo (7.3.) 
pa člani ŽPS. Lepo vabljeni! 

 V postu vabljeni k spovedi. Bog nam ponuja 
zakrament sprave, očiščenja in odpuščanja za našo 
duhovno rast in negovanje bližine z njim.  

 
Kotiček za smeh  
»Kako si prehlajen!« »Ne vem, kaj naj storim. Kaj pa ti 
jemlješ, kadar si tako prehlajen?« »Vsak dan sveže 
robčke.« 
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve 
Od 22. do 27. februarja – Nazarje 
Od 1. do 6. marca – Dobletina 

PONEDELJEK 
22. februar 

Sedež apostola 
Petra 

18.00 – za + Zdravka Bruneta in 
Matiječeve 
KL 6.30 – za + Antonijo Učakar, obl. 

PONEDELJEK 
1. marec 
Sv. Feliks 

18.00 – Melito Jamnik 
 
KL 6.30 – za + Jožeta Pirkoviča 

TOREK 
23. februar 
Sv. Polikarp 

18.00 – za + Terezijo Finkšt 
 
KL 6.30 – za p. Polikarpa (ob godu) 

TOREK 
2. marec 

Sv. Neža Praška 

18.00 – za + Antona in Ivanko Lenko, 
obl. 
KL 6.30 – za + Franceta Marolta 

SREDA 
24. februar 
Sv. Matija 

18.00 – za + Jožeta Lenka, obl. 
KL 6.30 – za + Antona in Marijo Bolta, 
obl. 

SREDA 
3. marec 

Sv. Kunigunda 

18.00 – za + Slavico Ramšak 
 
KL 6.30 – za + iz družin Jeraj in Rigelnik 

ČETRTEK 
25. februar 

Bl. Sebastija iz 
Aparicioja 

18.00 – za + Srečka Utrlja st. in 
Matevževe, mamina obl.  
KL 6.30 – za družino Suhodolnik 

ČETRTEK 
4. marec 

Sv. Kazimir 

18.00 – za + starše Ugovšek, mamina 
obl. 
KL 6.30 – za žive in + dobrotnike in 
sorodnike s. klaris   

PETEK 
26. februar 

 Sv. Aleksander 

18.00 – v zahvalo in priprošnjo 
 
KL 6.30 – za blagoslov v družini 

PETEK 
5. marec 

Sv. Hadrijan 

18.00 – za žive in + dob. in sam. 
družino 
KL 6.30 – v zadoščenje Srcu 
Jezusovemu 

SOBOTA 
27. februar 

Sv. Baldomir 

18.00 – rezervirano 
 
KL 6.30 – po namenu 

SOBOTA 
6. marec 
Sv. Julijan 

18.00 – za + rezervirano 
 
KL 6.30 – za duhovne poklice 

NEDELJA 
28. februar  
2. postna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Janeza Zavratnika  
KL 8.00 – po namenu (Brezovnik-
Predovnik) 

NEDELJA 
7. marec 
3. postna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Antona Planovška 
 KL 8.00 – za + Jožefo Gostečnik 

 

  

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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