
 

Leto svetega Jožefa 

Besedilo papeževega pisma Patris corde 

 

Za Marijo, Jezusovo Materjo, noben svetnik 

ne zavzema toliko prostora v papeškem 

učenju kot Jožef, njen ženin. Moji 

predhodniki so poglobili sporočilo, 

vsebovano v nekaj podatkih, ki so nam jih 

posredovali evangeliji, da bi bolje poudarili 

njegovo središčno vlogo v zgodovini 

odrešenja: blaženi Pij IX. ga je razglasil za 

»zavetnika Katoliške Cerkve« častitljivi Pij 

XII. ga je predstavil kot »zavetnika 

delavcev« in sv. Janez Pavel II. kot 

»Odrešenikovega varuha«.  Ljudstvo se mu priporoča kot »priprošnjiku za 

srečno smrt«. 

 

Zato bi po 150 letih od njegove razglasitve za Zavetnika Katoliške 

Cerkve po blaženem Piju IX. 8. decembra 1870 rad – kakor pravi Jezus – da 

»bi usta izrazila to, česar je v preobilju v srcu« (prim. Mt 12,34), podelil z 

vami nekaj osebnih razmišljanj o tem izrednem liku, ki je tako blizu 

človeškemu stanju vsakega izmed nas. Ta želja je rasla v teh mesecih 

pandemije, v kateri lahko sredi krize, ki nas prizadeva, doživljamo, da »naša 

življenja, ki jih tkejo in podpirajo navadni ljudje – običajno pozabljeni – ki 

se ne pojavljajo v naslovih velikih časopisov in revij in ne na prizoriščih 

zadnjega showa, pa vendar danes zanesljivo pišejo odločilne dogodke naše 

zgodovine: zdravniki, bolničarke in bolničarji, delavci v supermarketih, 

čistilke, čuvaji, prevozniki, organi pregona, prostovoljci, duhovniki, 

redovnice in mnogi, mnogi drugi, ki so razumeli, da se nihče ne reši sam. 

[…] Koliko ljudi se vsak dan vadi v potrpljenju in vliva upanje, skrbeč za 

to, da ne sejejo panike, ampak soodgovornost. Koliko očetov, meter, dedkov 

in babic, učiteljev našim otrokom s temi majhnimi vsakdanjimi dejanji kaže, 

kako se spoprijeti in prebroditi krizo s prilagajanjem navad, dviganjem 

pogledom in spodbujanjem molitve. Koliko ljudi moli, daruje in prosi za 

dobro vseh.«[6] V sv. Jožefu lahko vsi najdejo človeka, ki ostaja neopažen, 

moža vsakdanje prisotnosti, obzirne in skrite, priprošnjika, oporo in vodnika 

v trenutkih težav. Sv. Jožef nas spominja, da imajo vsi tisti, ki so na videz 

skriti ali v »drugi vrsti«, neprimerljivo vlogo v zgodovini odrešenja. Vsem 

gre beseda priznanja in hvaležnosti. 

     

  

Leto XXXIV, št. 3 – Nazarje, 7.2.2021, 5. in 6. navadna nedelja 

Odpravil se je ven na samoten kraj in tam molil 

Evangelist Marko nam danes prikaže Jezusa med dvema dejavnostima. 

Pravi, da je zgodaj zjutraj, ko je bilo še temno, odšel na samoten kraj in tam 

molil. Prejšnji dan je ozdravljal bolnike in izganjal hudega duha, na dan 

opisa pa je oznanjal po bližnjih naseljih. Pogovor z Očetom je bil Jezusu 

pomemben in si je zanj vzel čas v miru in samoti. Telo za svoje normalno 

delovanje potrebuje dihanje. Mi za naše krščansko življenje potrebujemo 

molitev, potrebujemo pogovor z Bogom. Kakor v pogovoru nekdo lahko 

spregovori o sebi in se izrazi, tako je tudi v molitvi. Pred Bogom v molitvi 

smo lahko točno to, kar smo. Naša molitev kaže, kako dojemamo Boga, 

kakšen odnos imamo do njega. Nekega škofa so vprašali, katera molitev je 

boljša – z obrazci ali s svojimi besedami? Njegov odgovor je bil: »Ko študent 

pride domov, ali se postavi pred mamo in ji zrecitira nekaj strani iz študijske 

literature ali ne gre do nje, jo objame in jo vpraša, kako je itd.?« Pred 

Očetom, Sinom in Svetim Duhom smo lahko sproščeni in zaupni. V naši 

molitvi ima mesto vse, kar se v naše življenju dogaja. O vsem tem se lahko 

pogovarjamo z Bogom. Želim nam odločitve in časa za molitev, odločitve in 

časa za dihanje vere.  

 

  

 

 



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.  

 11.2. je god Lurške matere Božje in svetovni dan 
bolnikov.  

 V sredo 17.2. bo pepelnična sreda in začetek 
postnega časa. Svete maše bodo po prazničnem 
redu. Za udeležbo se je potrebno prijaviti. Ob 7.00 pri 
sestrah klarisah, ob 10.00 in ob 18.00 pa v cerkvi. Pri 
mašah bo potekal obred pepeljenja, ki nas na 
začetku posta spominja na minljivost in potrebo po 
spreobrnjenju. 

 Na pepelnico velja strogi post: enkrat na dan se 
najemo do sitega in se zdržimo mesnih jedi. To velja 
od dopolnjenega 18. leta do 60. leta, mlajših in 
starejših strogi post ne veže, razen zdržka od mesnih 
jedi. 

 Na prvo postno nedeljo bo v cerkvi ob 9.30 križev 
pot. Lepo vabljeni! 

 
Kotiček za smeh  
»Jest sem šla!« napiše učiteljica slovenščine. Kaj je tukaj 
narobe?« vpraša učence. »Še vedno ste tukaj, nikamor 
niste šli,« odgovorijo.  
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve 
 
Od 8. do 13. februarja – Zagradišče 
Od 15. do 20. februarja – Prihova in ind. cona 

PONEDELJEK 
8. februar 

Sv. Jožefina 
Bakhita 

18.00 – za + Slavico Ramšak 
 
KL 6.30 – za domovino in kulturnike 

PONEDELJEK 
15. februar 

Sv. Klavdij La 
Colombiere 

18.00 – za + Franca Felicijana in 
Kolšekove starše, mamina obl. 
KL 6.30 – po namenu 

TOREK 
9. februar 

Sv. Apolonija 

18.00 – za + Faniko Enci 
KL 6.30 – za žive in + Štormanove, 
Terglavove in Vrečarjeve 

TOREK 
16. februar 
Sv. Julijana 

18.00 – za + Pavlo Krajnc 
 
KL 6.30 – v zadoščenje 

SREDA 
10. februar 

Sv. Sholastika 

18.00 – za + Marka Finkšta, obl. 
 
KL 6.30 – za + Marijo Marolt 

SREDA 
17. februar 
pepelnica 

10.00 – za + Francija Voduška 
18.00 – za  + Jožeta  in Bebo Urank,obl. 
KL 7.00 – za + Štefana Banfija 

ČETRTEK 
11. februar 
Luška Mati 

Božja 

18.00 – za + Lojzeta Hofbauerja 
 
KL 6.30 – za bolnike 

ČETRTEK 
18. februar 
Sv. Marjeta 

Ogrska 

18.00 – za + Kavtmanove in Turkove 
 
KL 6.30 – za + Cilko Macuh 

PETEK 
12. februar 
 Sv. Evlalija 

18.00 – za + Vido Kocutar in Viktorja 
Prosenca 
KL 6.30 – za zdravje in Božjo pomoč 

PETEK 
19. februar 

Sv. Konrad iz 
Piacenze 

18.00 – za zdravje na duši in telesu 
 
KL 6.30 – za + Avgusta Likeba 

SOBOTA 
13. februar 

Bl. Jordan Saški 

18.00 – za + Vido Kos, 30. dan 
 
KL 6.30 – za + Stanka Kopušarja 

SOBOTA 
20. februar 

Sv. Frančišek in 
Jacinta 

18.00 – za + Emilijo Žehel 
KL 6.30 – v zahvalo in za zdravje 
(Mohar) 

NEDELJA 
14. februar  
6. navadna 

nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Ano, Ivano in Valentina 
Kolenca  
KL 8.00 – za + Janeza Pustoslemška 

NEDELJA 
21. februar 
1. postna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – rezervirano 
 8.00 – za + Antona Korošca 

 

  

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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