
 

Leto svetega Jožefa 

Besedilo papeževega pisma Patris corde 

 

Božja volja, njegova zgodovina, njegov 

načrt gredo tudi skozi Jožefovo stisko. Jožef 

nas tako uči, da verovati v Boga vključuje 

tudi verjeti, da On lahko deluje tudi skozi 

naše strahove, našo krhkost, našo slabotnost. 

Uči nas, da se sredi viharjev življenja ne 

smemo bati Bogu prepustiti krmila našega 

čolna. Včasih hočemo nadzorovati vse, a On 

ima vedno širši pogled. 

 

3. Oče v poslušnosti 

Podobno kot je Bog storil z Marijo, ko ji je pokazal svoj načrt odrešenja, je 

tudi Jožefu razkril svoje načrte; to je storil skozi sanje, ki jih je Sveto pismo 

kot vsa starodavna ljudstva imelo za eno od sredstev, po katerih Bog kaže 

svojo voljo. 

Jožef je v hudi stiski zaradi nerazumljive Marijine nosečnosti: noče je 

»javno osramotiti«, ampak se odloči, da jo bo »skrivaj odslovil« (Mt 1,19). 

V prvih sanjah mu angel pomaga razrešiti njegovo težko zagato: »Ne boj se 

vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od Svetega Duha. 

Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil 

grehov« (Mt 1,20-21). Njegov odgovor je bil takojšen: »Ko se je Jožef 

zbudil, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel« (Mt 1,24). S 

poslušnostjo je premagal svojo dramo in rešil Marijo. 

V drugih sanjah je angel ukazal Jožefu: »Vstani, vzemi dete in njegovo 

mater in béži v Egipt! Bodi tam, dokler ti ne povem; Herod bo namreč iskal 

dete, da bi ga umoril” (Mt 2,13). Jožef je brez omahovanja ubogal, ne da bi 

se vpraševal o težavah, ki jim bo šel naproti: »Vstal je, ponoči vzel dete in 

njegovo mater ter se umaknil v Egipt. Tam je bil do Herodove smrti« 

(Mt 2,14-15). 

V Egiptu je Jožef z zaupanjem in potrpežljivostjo čakal na sporočilo, ki mu 

ga je obljubil angel, naj se vrne v svojo deželo. Brž ko mu je Božji poslanec 

v tretjih sanjah, potem ko ga je obvestil, da so pomrli tisti, ki so skušali 

umoriti otroka, ukazal, naj vstaje, vzame s seboj otroka in njegovo mater in 

se vrne v Izraelovo deželo (prim. Mt 2,19-20), je še enkrat brez oklevanja 

ubogal: »Vstal je, vzel otroka in njegovo mater in prišel v Izraelovo deželo« 

(Mt 2,21). 

      

  

Leto XXXIV, št. 6 – Nazarje, 21.3.2021, 5. in 6. postna nedelja 

Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane samo; če pa umre, 

obrodi obilo sadu. 

Jezus govori Grkom. Zanje je pomemben razum. Hoče jim povedati, da 

razum ne bo rešil človeka, zaverovanost v lastne moči mu nje bo pomagala. 

Resnična pomoč pride od zunaj, od Boga samega, od Očeta, ki je podaril 

človeštvu svojega Sina. Jezus bo ostal povezan z Očetom do konca, kar ga 

bo pripeljalo do križa, na katerem bo umrl. Razumu se to upira. To je vendar 

poraz, to je izguba in izraz nemoči. Smrt ne rešuje. To drži, v očeh človeške 

logike, je smrt poraz, in sicer dokončni poraz. V Božjih očeh pa bo to 

zmaga, dokončna zmaga nad smrtjo kot tako. Duhovni avtorji govorijo o 

trenutku velike noči za človekovo življenje. Gre z zlom, pogosto vezan na 

to, kar doživimo kot poraz, ki se zdi dokončen in po katerem se lahko 

življenje zelo spremeni. Poraz v čem? Poraz v tem, da se poskušamo rešiti 

sami in se stvari tako zapletejo, da moramo priznati, da ne bo šlo in 

potrebujemo pomoč. V očeh drugih in morda tudi naših se bo to zdelo kot 

dokončna poraženost, v Božjih kot prehod skozi ožino smrti v življenje. To  

umrlo zrno bo sedaj lahko obrodilo sad, saj računa na moč od zunaj. Samo 

si ne bo moglo dati življenja, ker nima te sposobnosti. Današnja tiha nedelja 

nas že usmerja v srce velikonočnih praznikov. V umiranje sebi in vstajanje v 

novega človeka, ki se upodablja po vstalem Jezusu Kristusu.

 

  

 

 



OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

 

Dogajanje pred nami   

 Dokler bodo omejitve udeležbe pri mašah, bomo 
imeli mašo vsak delavnik zvečer ob 18.00 oz. 19.00.  

 Prehod  na poletni čas in s tem povezan premik ure 
bo iz sobote 27.3. na nedeljo 28.3. Večerne sv. maše 
ob delovniki, paznikih in sobotah zvečer bodo ob 
19.00.  

 V četrtek 25.3. bo Gospodovega oznanjenja devici 
Mariji. Temu dogodku je posvečenje naša župnijska 
cerkev. Maše bodo po prazničnem redu: ob 7.00 pri 
sestrah klarisah, ob 10.00 in ob 18.00 v cerkvi. 
Prosim, da se za udeležbo maš prijavite.  

 V postu  bova ob sobotah zvečer in ob nedeljah na 
razpolago za spoved že pol ure pred nedeljsko mašo.  

 Celodnevno spovedovanje bo potekalo v petek 26.3. 
od 8.00 do 20.00. Povejte še komu.  

 Pomembno glede cvetne nedelje: 

 na cvetno nedeljo bodo blagoslovi butaric pri mašah; 
ob 13.00 bova šla po dveh poteh; prva: Zagradišče, 
Zavodice pri Risnekovem križu, Kokarje in Žlabor; 
druga: Ind. con, Prihova, Nazarje – ulice, Nazarje – 
Zadrečka in Dobletina 

 Od ponedeljka naprej bo v cerkvi možno dobiti oljčne 
vejice. 

 Glede velike tedna bodo obvestila še objavljena na 
internetu in na vratih cerkve.  

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

 
Kotiček za smeh  
»Mi posodiš glasbeni stolp za kakšen teden?« prosi Luka 

soseda. »Boš imel zabavo?« »Ne, rad bi se naspal.«  

Čiščenje in krašenje naše cerkve 
Od 22. do 27. marca – Zavodice  
Od 29.3. do 3.4. – Zagradišče 

PONEDELJEK 
22. marec 

Sv. Lea 

18.00 –  za + Marijo Potočnik   
 
KL 6.30 – za + Terezijo Prušnik 

PONEDELJEK 
29. marec 
Sv. Jona 

19.00 – za + Zdravka Bruneta, obl. 
 
KL 6.30 – za + Dobrovčeve in Rigove 

TOREK 
23. marec 
Sv. Turibij 

18.00 – za + Alojza Goličnika 
KL 6.30 – za + Franca in Frančiško 
Funtek, očetova obl. 

TOREK 
30. marec 

Sv. Amadej 

19.00 – za + Faniko Enci 
 
KL 6.30 – za + Marijo Čokan 

SREDA 
24. marec 

Sv. Katarina 
Švedska 

18.00 – v zahvalo za dar življenja 
 
KL 6.30 – v zahvalo in za blagoslov 

SREDA 
31. marec 

Sv. Benjamin 

19.00 – za + Angelo Hren 
 
KL 6.30 – po namenu 

ČETRTEK 
25. marec 

Gospodovo 
oznanjenje 

10.00 – za + Mežnarjevo mamo, obl. 
18.00 – za + Šeštirjeve in Zvoneta 
Pečnika 
KL 7.00 – za matere in slovenske družine 

ČETRTEK 
1. april 

veliki četrtek 

19.00 – za + Štefana Banfija 
KL 17.30 – za žive in + sorodnike in 
dobrotnike s. klaris 

PETEK 
26. marec 
 Sv. Larisa 

18.00 – za + Mirka Silvestra 
 
KL 6.30 – za + Regino Bolta 

PETEK 
2. april 

veliki petek 

19.00 – obredi velikega petka 
KL 17.00 – obredi velikega petka 

SOBOTA 
27. marec 
Sv. Rupert 

18.00 – za + Franca Kramerja in Marijo 
Turk 
KL 6.30 – za + Stanka Kopušarja 

SOBOTA 
3. april 

velika sobota 

19.00 – rezevirano 
KL 19.00 – za duhovne poklice 

NEDELJA 
28. marec  

6. postna - cvetna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – rezervirano 
KL 8.00 – za žive in + Hribernikove in 
Ačkove 

NEDELJA 
4. april 

velika noč 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Francija Voduška 
 KL 8.00 – za mir 

 

  

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 19. uri 

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

Nedelja  
ob 7. in 10 uri 
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