
 

Leto svetega Jožefa 

Besedilo papeževega pisma Patris corde 

 

2. Oče v nežnosti 

Jožef je videl, kako Jezus iz dneva v dan raste 

»modrosti, starosti in milosti pri Bogu in pri 

ljudeh« (Lk 2,52). Kakor je Gospod storil 

Izraelu, tako ga je on »učil hoditi, ko ga je 

držal za roko. Zanj je bil kot oče, ki dviga 

otroka k licu, ki se sklanja k njemu, da bi mu 

dajal jesti« (prim. Oz 11,3-4). 

Jezus je v Jožefu videl Božjo nežnost: »Kakor 

oče izkazuje usmiljenje nad otroki, Gospod 

izkazuje usmiljenje nad tistimi, ki se ga 

bojijo« (Ps 103,13). Jožef je gotovo slišal, kako je v sinagogi med molitvijo 

psalmov odmevalo, da je Izraelov Bog Bog nežnosti,[11] ki je dober do vseh in 

da je »njegovo usmiljenje nad vsemi njegovimi deli« (Ps 145,9). Zgodovina 

odrešenja se »v upanju proti upanju« (Rim 4,18) uresničuje skozi naše 

slabotnosti. Prevečkrat mislimo, da Bog zaupa samo v dobre in zmagovite dele 

v nas, v resnici pa se večina njegovih načrtov  uresničuje preko in kljub našim 

slabotnostim. Zaradi tega je sv. Pavel rekel: »Da pa se zaradi vzvišenosti 

razodetij ne bi prevzel, mi je bil dan v meso trn, satanov sel, ki naj bi me tepel, 

da se ne bi prevzel. Trikrat sem prosil Gospoda, da bi ga umaknil od mene, a mi 

je rekel: 'Dovolj ti je moja milost. Moč se dopolnjuje v slabotnosti.' Zato se 

bom zelo rad ponašal s svojimi slabotnostmi, da bi se v meni utaborila 

Kristusova moč« (2 Kor 12, 7-9). Če je to perspektiva odrešenjske ekonomije, 

se moramo naučiti sprejemati svojo slabotnost z globoko nežnostjo. Hudič nas 

sili, da na svojo krhkost gledamo z negativno sodbo, Duh pa jo pokaže z 

nežnostjo. In nežnost je najboljši način, da se dotaknemo tega, kar je krhkega v 

nas. Stegnjeni prst in sodba, ki ju uporabljamo v odnosih do drugih, sta zelo 

pogosto znamenje nesposobnosti, da bi v sebi sprejeli svojo lastno slabotnost, 

svojo lastno krhkost. Samo nežnost nas bo rešila pred delom Tožnika 

(prim. Raz 12,10). Zato je pomembno srečati Božje usmiljenje, zlasti v 

zakramentu sprave, ko doživimo resnico in nežnost. Protislovno je, da nam tudi 

Hudič lahko pove resnico, a če to stori, je zato, da nas obsodi. Mi pa vemo, da 

nas Resnica, ki prihaja iz Boga, ne obsoja, ampak nas sprejema, nas objame, 

nas podpira, nam odpušča (prim. Lk  15,11-32): pride nam naproti, nam vrne 

dostojanstvo, nas postavi na noge, nam pripravi praznik zaradi tega, ker je »ta 

moj sin bil namreč mrtev in je oživel, bil je izgubljen in je najden« (v. 24).  

     

  

Leto XXXIV, št. 5 – Nazarje, 7.3.2021, 3. in 4. postna nedelja 

Spravite proč vse to in iz hiše mojega Očeta ne delajte tržnice! 

Jezusa srečamo v templju. V vseh kulturah je tempelj, svetišče, bogoslužni prostor 

povezava med človekom in presežnim. Tudi za Jude je to sam po sebi svet kraj, kraj, 

namenjen češčenju Boga, molitvi in poglobitvi odnosa z Bogom. To, kar je nasvetejše, 

lahko postane zaradi želje po dobičku, ki bi se koval obenem s tem, najbolj pokvarjeno oz. 

sprevrženo, torej slabo. Jezus zato splete bič in nazorno pokaže, da posel ne sodi v tempelj. 

Zelo konkretno to pomeni menjavo denarja (poganski denar je bilo treba ob romanju v 

Jeruzalem zamenjati za "svet" denar), ob kateri se vedno služi, prodajanje živali za daritve, 

ki jih je bilo času judovske velike (pashe) noči ogromno, izjemen zaslužek. To Jezus 

požene iz prostorov, ki so bili neke vrste preddverje templja. Tempelj, bogoslužni prostor 

ne more biti tržnica, kraj goljufije, odiranja, hlepenja po dobičku in predvsem ne kraj, kjer 

se bo odnos z Bogom nadomestilo s trgovino v imenu odnosa z Bogom. Jezus poseže v srž 

tega dogajanja in da jasno vedeti, da to pelje v odpad od Boga. To človeka ne reši. Ko spodi 

ven menjalce in prodajalce, ga takoj pod vprašaj postavijo tisti, ki jim je to početje 

prinašalo največ blagostanja. Sprašujejo ga, od kje ima oblast to početi, ko pa je njim to 

tempeljska oblast dovolila. Tako je vedno. Ko se kaže, da bo kdo ob korist, se postavi 

vprašanje: kdo bo meni to govoril, kdo ti je dal pravico, da to delaš? Vsakemu od nas je 

potrebno očiščenje templja našega srca, kjer se lahko dogaja krivica, nasilje, barantanje in 

prodaja resnice, laž, odtujitev od Boga, goljufije, prevare in drugo. Jezus bi nas rad imel 

svobodne in zato nas želi prečistiti, nam dati svežino in življenje, ki bo vredno tega imena. 

Njegova pot za to bo vodila preko velikega petka v veliko noč, v smrt in vstajenje. Naša bo 

podobna: od umiranja nastetemu k človeku, ki bo osvbojen in odrešen zla in bo živ in 

radosten.

 

  

 

 



OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Vesela novica! Od petka 5.3. imamo novega škofa v celjski 
škofiji. To je dr. Maksimilijan Matjaž. Podprimo ga z 
molitvijo! 
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.  

 Darovanje za mašne namene za čas od meseca maja 
do konca avgusta bomo začeli v nedeljo 21. marca po 
jutranji sveti maši.  

 V petek 19.3. bo praznik sv. Jožefa, moža device Marije. 
Sv. maše bo ob 7.00 pri sestrah klarisah, ob 10.00 in ob 
18.00 v cerkvi. Prosim, da se za udeležbo maš prijavite. 
Na ta dan začenjamo teden družine, hkrati pa se bo 
začelo tudi leto družine z Amoris Letitiae (Radost 
ljubezni). Vabljeni k mašam v tednu družine.  

 14. marca je papeška nedelja, spominjamo se obletnice 
izvolitve papeža Frančiška, naš papež (oče) je od 
13.3.2013.  

 Od 14.3. bova ob sobotah zvečer in ob nedeljah na 
razpolago za spoved že pol ure pred nedeljsko mašo. Pri 
spovednici si lahko vzamete zgibanko za pripravo na 
spoved 

 Na četrto postno nedeljo (14.3.) bo v cerkvi ob 9.30 
križev pot. Pripravljajo ga zakonci. Na peto postno  
(21..3.) pa veroučenci. Lepo vabljeni!  

 Za vabila, obvestila, druge novice in prijavo k mašam 
je v uporabi Viber profil naše župnije. Tukaj se lahko 
prijavite. 

 
Kotiček za smeh  
Turist išče parkirišče in reče mimoidoči ženički: »Iščem 

parkirišče.« »Revež. in zato ste se pripeljali iz Francije.« 
Čiščenje in krašenje naše cerkve 
Od 8. do 13. marca – Sp. Rečica in Kokarje  
Od 15. do 20. marca – Žlabor 

PONEDELJEK 
8. marec 

Sv. Janez od 
Boga 

18.00 – za spreobrnjenje 
 
KL 6.30 – za p. Zdravka 

PONEDELJEK 
15. marec 
Sv. Klemen 

18.00 – za+ Francija Voduška 
 
KL 6.30 – za družino Bizjak 

TOREK 
9. marec 
Sv. Vital 

18.00 – za + Micko Svoljšak 
 
KL 6.30 – za + Ano Komar 

TOREK 
16. marec 
Sv. Hilarij 
Oglejski 

18.00 – za + Alojzijo Goltnik 
KL 6.30 – za žive in + Štormanove, 
Terglavove in Vrečarjeve   

SREDA 
10. marec 
Sv. Makarij 

18.00 – za + Terezijo Finkšt 
 
KL 6.30 – za + Matildo Križan 

SREDA 
17. marec 

Sv. Jedrt (Jerica) 

18.00 – za + teto in strica Herman 
 
KL 6.30 – za zdravje  

ČETRTEK 
11. marec 

Sv. Marko in 
Aleš 

18.00 – za + Marico Pečnik  
18.00 – za + Franca Boršnaka 
KL 6.30 – za + Štefana Banfija 

ČETRTEK 
18. marec 

Sv. Ciril 
Jeruzalemski 

18.00 – za + Micko Svoljšak 
 
KL 6.30 – za Božji blagoslov in zdravje 

PETEK 
12. marec 

 Sv. Doroteja 

18.00 – za  Jožefo Edl 
 
KL 6.30 – za + Cilko Macuh 

PETEK 
19. marec 
Sv. Jožef 

10.00 – za Jožefa Ferjana in Petra 
Ahačiča 
18.00 – za + Jožeta Straška 
KL 7.00 – za godovnjake 

SOBOTA 
13. marec 

Sv. Patricija 

18.00 – za + Pavlo Krajnc 
KL 6.30 – za zdravje in za + Ljuba 
Žunterja 

SOBOTA 
20. marec 

Sv. Klavdija 

18.00 – za + Martina Dušiča 
KL 6.30 – za + Robnikove in 
Kramerjeve in + Katarino Gornjec 

NEDELJA 
14. marec  

4. postna nedelja 

(papeška) 

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

NEDELJA 
21. marec 

5. postna - tiha 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – Za + Pepco Žvipelj 
 KL 8.00 – v zahvalo 

 

  

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 18. uri 

Sobota 
ob 18. uri (pozimi) 
ob 19. uri (poleti) 

Nedelja  
ob 7. in 10 uri 
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