
 

Leto svetega Jožefa 

Besedilo papeževega pisma Patris corde 

 

Toda med potjo nazaj, »ko je slišal, da vlada 

v Judeji Arhelaj namesto svojega očeta 

Heroda, se je bal iti tja. Bil pa je v sanjah 

opomnjen – bilo četrtič, ko se je to zgodilo – 

in se je umaknil v galilejsko deželo. Ko je 

prišel tja, se je naselil v mestu, ki se imenuje 

Nazaret« (Mt 2,22-23). 

 

Evangelist Luka pa poroča, da se je Jožef 

lotil dolge in neprijetne poti iz Nazareta v 

Betlehem po ukazu cesarja Avgusta, ki se je 

nanašal na popis prebivalstva, da bi se popisal v svojem mestu. In ravno v 

teh okoliščinah se je rodil Jezus (prim. 2,1-7) in bil kot vsi otroci vpisan v 

matično knjigo. 

 

Sv. Luka še posebej skrbno poudarja, da sta Jezusova starše spolnjevala vse 

predpise postave: obredi Jezusove obreze, Marijinega očiščevanja po 

porodu, darovanje prvorojenca Bogu (prim. 2,21-24).[15] 

V vseh okoliščinah življenja je Jožef znal izgovarjati svoj »fiat« kot Marija 

ob oznanjenju in Jezus v Getsemaniju. 

Jožef je v svoji vlogi glave družine naučil Jezusa biti podrejen staršem 

(prim. Lk 2,51) v skladu z Božjo zapovedjo (prim. 2 Mz 20,12). 

V skritosti Nazareta, v Jožefovi šoli se je Jezus naučil izpolnjevati Očetovo 

voljo. Ta volja je postala njegova vsakdanja jed (prim. Jn 4,34). Tudi v 

najtežjem trenutku svojega življenja, ki ga je doživel v Getsemaniju, je raje 

izpolnil Očetovo voljo in ne svoje[16] in postal »pokoren do smrti […] na 

križu« (Flp 2,8). Zato pisec Pisma Hebrejcem zaključuje, da se je Jezus »iz 

tega, kar je pretrpel, naučil poslušnosti« (5,8). 

 

Iz vseh teh dogodkov je razvidno, da je Jožefa »Bog poklical, da bi 

neposredno služil Jezusovi osebi in poslanstvu z izvrševanjem svojega 

očetovstva. Prav na ta način je v polnosti časov sodeloval pri veliki 

skrivnosti odrešenja in je v resnici služabnik odrešenja.«[17] 

      

  

Leto XXXIV, št. 7 – Nazarje, 4.4.2021, 1. in 2. velikonočna nedelja 

Prvi dan tedna… 

Prvi dan tedna se je Marija Magdalena odpravila h grobu, to je bil 

ponedeljek za Jude. Judovsko velikonočno praznovanje se je končalo. Za 

Jezusove učence je bilo to posebno praznovanje. Ob Jezusovih napovedih 

smrti in vstajenja so bili negotovi in verjetno zmedeni. Marija Magdalena je 

odšla h grobu, da bi svojemu pokojnemu učitelju Jezusu izkazala 

spoštovanje z maziljenjem njegovega telesa. Verjetno je bilo v njej in 

apostolih precej strahu. Jezusu so vzeli življenje, mi smo mu bili blizu in 

morda nas iščejo… Vse je bilo drugače… V te drugačne razmere kot strela z 

jasnega udari novica, da je grob prazen, da Jezusovega telesa ni več tam. 

Evangelist Janez poda zelo pomemben podatek. Telesa ni bilo tam, toda 

prti, v katere je bil Jezus zavit, so bili tam, a kot da bi Jezus »izpuhtel« iz 

njih. Niso bili zloženi nekje ob robu ležišča. Če bi ga kdo ukradel, ne bi imel 

časa odvijati prta in posebej postavljati naglavnega prta nazaj v obliko 

glave. Torej se je moralo zgoditi nekaj drugega… Ne vemo, kakšna je bila 

pot domov za Janeza, Petra in Magdaleno. Gotovo je bilo veliko vprašanj in 

morda se je že na pot domov v njih začelo prebujati razmišljanje, da je 

Jezusova beseda o vstajenju od mrtvih bila mišljena zelo dobesedno in da 

je dejansko vstal od mrtvih...  

 

  

 

 



OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Tisti prvi dan tedna je vse spremenil. Gospod življenja je 
vstal od mrtvih. Po nesmislu smrti in pokopu ne le njega, 
temveč vseh besed, upov in načrtov  za prihodnost, je vse 
umrlo in se poslovilo. Toda njegova beseda se je uresničila 
– vstal bom tretji dan. Vse je ponovno zaživelo, toda na 
drugačen način.  Naj vas vstali Jezus Kristus napolni s 
svežino, upanjem in radostjo! Veselo alelujo!  
 

Dogajanje pred nami   

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

 Velikonočno razstavo si lahko ogledate na spletni 
strani naše župnije. 

 Za letošnji »Emavs« nas ustavljajo meje med 
regijami. Toda obiski so lahko raznih vrst, tudi 
virtualni – lahko se pokličemo in vidimo preko spleta. 

 Prihodnja nedelja je bela nedelja. Bela zato, ker so 
odrasli krščeni po tedni nošenja belega oblačila le to 
odložili. Ime je starodavno, sega v antiko. 
Modernejše pa je nedelja Božjega usmiljenja. 2. 
aprila je minilo 16 let od smrti sv. Janeza Pavla II. 
Ravno on je dal veljavo razumevanju skrivnosti 
Božjega usmiljenja. Kar je Jezus razodel sv. Favstini 
Kowalski, je dal pokojni papež vedeti vsemu svetu. 
Bog je usmiljen vedno. Računamo z njegovim 
usmiljenjem? 

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

 
Kotiček za smeh  
»Si že bil kdaj na pregledu sladkorja?« »Ne, pred leti pa 
sem bil na pregledu kave.« »Kje, zakaj?« »Na carini.« 
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve 
Od 5. do 10. aprila – Prihova in ind. cona  
Od 12. do 17. aprila – Nazarje 

PONEDELJEK 
5. april 

Sv. Vincencij 

7.00 – za + Ivanko Hlačun 
10.00 –  
KL 8.00 – za + Antona Korošca 

PONEDELJEK 
12. april 

Sv. Viktor 

19.00 – za + Janeza Klopčiča 
 
KL 6.30 – za + Andreja Tratnika, obl.   

TOREK 
6. april 

Sv. Viljem 

19.00 – za + Melito Jamnik 
 
KL 6.30 – za zdravje in okrevanje 

TOREK 
13. april 
Sv. Ida 

19.00 – za + Nado Vačovnik in njene 
starše 
KL 6.30 – za + Cilko Macuh 

SREDA 
7. april 

Sv. Herman 

19.00 – za + Alojzijo Goltnik 
 
KL 6.30 – v zahvalo in za zdravje 

SREDA 
14. april 

Sv. Lidvina 

19.00 – za + Terezijo Finkšt 
 
KL 6.30 – po namenu 

ČETRTEK 
8. april 

Sv. Valter 

19.00 – za + Jožefo Edl 
 
KL 6.30 – za + Zdravka Kržiča 

ČETRTEK 
15. april 

Sv. Damjan 

19.00 – za + Jožeta Ramšaka 
 
KL 6.30 – za + Štefana Banfija 

PETEK 
9. april 

Sv. Hugo  

19.00 – za žive in + dobrotnike in 
samostansko družino 
KL 6.30 – za Polančeve 

PETEK 
16. april 

Sv. Bernarda 
Lurška 

19.00 – za + Franca Češnovarja 
KL 6.30 – v zahvalo, za zdravje in Božji 
blagoslov 

SOBOTA 
10. april 

Sv. Apolonij 

19.00 – rezervirano 
 
KL 6.30 – za + Terezijo Prušnik, 30. dan 

SOBOTA 
17. april 

Sv. Rudolf 

19.00 – za + Ano, Ivano in Valentina 
Kolenca 
KL 6.30 – za + Stanka Kopušarja 

NEDELJA 
11. april  

2. velikonočna - 
bela nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Pavlo Krajnc 
KL 8.00 – za + Ivana Hlačuna, obl. in 
vse + Unatove 

NEDELJA 
18. april 

3. velikonočna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – rezervirano 
 KL 8.00 – po namenu 

 

  

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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