
 

Leto svetega Jožefa 

Besedilo papeževega pisma Patris corde 

 

4. Oče v sprejemanju 

Jožef sprejme Marijo, ne da bi postavljal 

preventivne pogoje. Zaupa angelovim 

besedam. »Plemenitost njegovega srca ga je 

naučila, da je to, kar se je naučil po postavi, 

podredil ljubezni; in danes, v tem svetu, v 

katerem je psihično, besedno in fizično 

nasilje nad ženskami očitno, se Jožef 

predstavlja kot lik spoštljivega in nežnega 

moža, ki se kljub temu, da nima vseh 

podatkov, odloči za Marijin ugled, 

dostojanstvo in življenje. V njegovem dvomu, kako naj se najbolje odloči, 

mu je Bog pomagal izbrati tako, da je razsvetlil njegovo presojo.« 

V našem življenju se velikokrat zgodijo stvari, katerih pomena ne 

razumemo. Pogosto je naš prvi odziv razočaranje in upor. Jožef svoja 

razmišljanja pušča ob strani, da naredi prostor za to, kar se dogaja, in ne 

glede na to, kako zelo skrivnostno se lahko zdi njegovim očem, to sprejme, 

prevzame za to odgovornost in se pomiri s svojo zgodovino. Če se ne 

pomirimo s svojo zgodovino, nam ne bo uspelo narediti niti naslednjega 

koraka, ker bomo vedno ostajali talci svojih pričakovanj in posledičnih 

razočaranj. 

Duhovno življenje, ki nam ga kaže Jožef, ni takšno, da pojasnjuje, ampak 

takšno, da sprejema. Samo iz tega sprejemanja, iz te pomirjenosti lahko 

zaslutimo večjo zgodovino, globlji pomen. Zdi se, da odmevajo ognjevite 

Jobove besede, ki na ženino povabilo, naj se upre za vse zlo, ki se mu 

dogaja, odgovori: »Dobro smo prejemali od Gospoda, zakaj bi hudega ne 

sprejeli?« (Job 2,10). 

Jožef ni pasivno v usodo vdan človek. Njegova vloga je pogumna in močna. 

Sprejemanje je način, po katerem se v našem življenju kaže dar moči, ki 

prihaja od Svetega Duha. Samo Gospod nam lahko da moč, da sprejmemo 

življenje tako, kot je, da naredimo prostor tudi za protislovni, nepričakovani 

in razočarajoči del bivanja. 

Jezusov prihod med nas je Očetov dar, da bi se vsak spravil z mesom lastne 

zgodovine tudi takrat, kadar je ne razume popolnoma. 

      

  

Leto XXXIV, št. 8 – Nazarje, 18.4.2021, 3. in 4. velikonočna nedelja 

Poglejte moje roke in moje noge, da sem res jaz. 

V velikonočnem času nas ob nedeljah spremljajo evangelijski odlomki o 

srečevanjih z vstalim Jezusom Kristusom. Evangelist Luka nam pove, da so 

učenci vznemirili, ko so videli vstalega Jezusa med seboj. Ne le to, porajajo 

se jim dvomi. To je razumljivo. Dotlej so videli vstati od mrtvih le nekaj 

ljudi, ki jih je Jezus obudil. Torej je to zanje nekaj povsem novega. In ob 

novostih nas obidejo dvomi. Jezus zazna njihov dvom in začudenost in jim v 

tem pride naproti. Spomni jih ne to, o čemer ni dvoma. Na svoje trpljenje. 

Kot vstali še vedno nosi rane ob žebljev, s katerimi so ga vojaki pribili na 

križ. Te rane se niso zacelile čez noč, še vedno so na njegovem telesu in 

učenci se križanja dobro spomnijo. Jezus je pedagog, začenja tam, kjer ima 

človek izkušnjo nečesa in na tem gradi. Ker so učenci menili za Jezusa, da je 

duh, poje nekaj hrane, da vidijo, da ima še vedno telo. Učenci srečajo 

Jezusa in so priče teh dogodkov. Drugim bodo povedali, da so ga videli 

vstalega od mrtvih, da ima resnično telo, da ni ne duh ne prikazen, ampak 

da se je z njimi pogovarjal in jedel. V srečanjih postajajo priče tega 

dogajanja. Postajajo priče vstalega, živega Jezusa, ki jih srečuje na poteh 

njihovega življenja. Kakor njih tudi nas srečuje in nam daje svežino in 

upanje.

 

  

 

 



OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Dogajanje pred nami   

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

 Teden molitve za duhovne poklice bo potekal od danes 
do prihodnje nedelje, nedelje dobrega pastirja, ki je 
svetovni molitveni dan za duhovne  poklice. Jezus nam 
naroča, naj prosimo nebeškega Očeta, da pošlje 
delavcev na svojo žetev. V cerkvi lahko vzamete 
zgibanke in se pridružite molitveni zvezi za nove 
duhovne police in stanovitnost poklicanih. 

 Bliža se mesec maj, svete maše bodo vse dni maja 
zvečer ob 19.00. Šmarnice bodo kakor po navadi v 
cerkvi, če bo le situacija to omogočala. Sicer se bomo 
organizirali drugače. Prebirali bomo šmarnično branje 
»Svetniki so bili čisto (ne) navadni ljudje« (avtor Aco 
Jerant), po obhajilu bomo molili litanije Matere Božje.  

 1. maja, na praznik sv. Jožefa delavca bodo svete maše 
po prazničnem redu: ob 7.00 pri sestrah klarisah, ob 
10.00 in ob 19.00 v cerkvi. 

 PRIPRAVA NA POROKO NA DALJAVO (preko Zoom-a) 
se v naši dekaniji prične v sredo, 21. aprila zvečer ob 
20h. Priprava je obvezna za sklenitev cerkvenega 
zakona. Prijavite se po spletnem obrazcu preko spletne 
strani naše dekanije: 

       www.dekanija-gornjigrad.si 

 PRIPRAVA NA KRST ZA STARŠE IN BOTRE NA 
DALJAVO (preko Zoom-a) bo v naši dekaniji dva večera, 
6. in 13. maja 2021 ob 20h. Prijavite se po spletnem 
obrazcu preko spletne strani naše dekanije: 

       www.dekanija-gornjigrad.si 
  
Kotiček za smeh  
»Ponoči smrčim. Ali ti tudi?« vpraša Gregor prijatelja. »Ne, 
jaz ne smrčim, jaz lebdim v zraku.« In se odpravita spat. 
»Nisem te slišal smrčati,« pravi prijatelj naslednje jutro. »Saj 
nisem spal. Čakal sem, da boš začel lebdeti,« mu pove 
zaspani Gregor. 
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve 
Od 19. do 24. aprila – Dobletina  
Od 26.4. do 30.4. – Sp. Rečica in Kokarje 

PONEDELJEK 
19. april 

Sv. Leon IX. 

19.00 – za + Angelo Hren 
  
KL 6.30 – za zdravje in blagoslov 

PONEDELJEK 
26. april 

Sv. Viktor 

19.00 – za + Faniko Enci 
 
KL 6.30 – za Blaža in Katarino  

TOREK 
20. april 

Sv. Teotim 

19.00 – za + Vido Kocutar Prosenc in  
+ Viktorja Prosenca 
KL 6.30 – za + Štormanove, Terglavove 
in Vrečarjeve 

TOREK 
27. april 

Sv. Hozana 

19.00 – Štefana Banfija 
 
KL 6.30 – po namenu 

SREDA 
21. april 

Sv. Konrad 
Parzhamski 

19.00 – za + Žvižečeve 
 
KL 6.30 – za + Štefana Kirna in Kržičeve 

SREDA 
28. april 

Sv. Ludvik 
Montfortski 

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

ČETRTEK 
22. april 

Sv. Aleksandra 

19.00 – za + Jožefo Edl 
 
KL 6.30 – za + Feliksa Ogrisa 

ČETRTEK 
29. april 

Sv. Katarina 
Sienska 

19.00 – za + Trenklnove in Matevževe 
 
KL 6.30 – po namenu 

PETEK 
23. april 
Sv. Jurij  

19.00 – za + Alojza Goličnika  
 
KL 6.30 – za Jureta 

PETEK 
30. april 
Sv. Jožef 

Cottolengo 

19.00 – za + brata Zdravka in Franca 
Oblaka  
KL 6.30 – za + Mileno Mastnak 

SOBOTA 
24. april 

Sv. Fidelis 

19.00 – rezervirano 
 
KL 6.30 – po namenu 

SOBOTA 
1. maj 

Sv. Jožef delavec 

10.00 – za + Melito Jamnik 
19.00 – za + Pepco Žvipelj 
KL 7.00 – za duhovne poklice 

NEDELJA 
25. april  

4. velikonočna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Slavico Ramšak 
KL 8.00 – v zahvalo (Martinovič) 

NEDELJA 
2. maj 

5. velikonočna 
nedelja 

7.00 – za žive in + župljane 
10.00 – za + Franca in Faniko Fricelj, obl. 
 KL 8.00 – za + Pustoslemškove in 
sorodnike 

 

  

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 

http://www.dekanija-gornjigrad.si/
http://www.dekanija-gornjigrad.si/
mailto:zupnija.nazarje@gmail.com
http://franciskani-nazarje.si/

