
 

Leto svetega Jožefa 
 
5. Oče ustvarjalnega poguma 
Če je prvi korak vsakega resničnega notranjega 
ozdravljena sprejeti svojo zgodovino oziroma v 
sebi narediti prostor tudi za tisto, kar si v 
življenju nismo izbrali, pa moramo dodati še 
eno pomembno značilnost: ustvarjalni pogum. 
Pojavi se predvsem takrat, kadar naletimo na 
težave. Pravzaprav se pred neko težavo lahko 
ustavimo in se umaknemo, ali pa se na nek 
način znajdemo. Včasih ravno težave potegnejo 
iz nas rezerve, za katere sploh nismo mislili, da 
jih imamo.Ko beremo »evangelije otroštva« se 
velikokrat sprašujemo, zakaj Bog ni posegel 

neposredno in jasno. Toda Bog posreduje po dogodkih in ljudeh. Jožef je človek, 
po katerem je Bog poskrbel za začetka zgodovine odrešenja. On je pravi »čudež«, 
po katerem je Bog rešil otroka in njegovo mater. Nebesa posredujejo tako, da 
zaupajo v ustvarjalni pogum tega moža, ki je, ko je prišel v Betlehem in ni našel 
prebivališča, kjer bi Marija lahko rodila, pospravil hlev in ga uredil, da je postal čim 
bolj prijeten prostor za Božjega Sina, ki prihaja na svet (prim. Lk 2,6-7). Zaradi 
preteče Herodove grožnje, ki je hotel umoriti Otroka, je bil Jožef še enkrat v 
spanju opozorjen, naj varuje Otroka, zato je sredi noči organiziral beg v Egipt 
(prim. Mt 2,13-14). 
Ob površnem branju teh pripovedi imamo vedno vtis, da je svet na milost in 
nemilost izročen močnim in mogočnim, »vesela novica« evangelija pa je v tem, da 
nam pokaže, kako Bog kljub oblastnosti in nasilnosti zemeljskih vladarjev vedno 
najde način za uresničitev svojega načrta odrešenja. Včasih se zdi, da je tudi naše 
življenje na milost in nemilost izročeno močnih oblasti, evangelij pa nam pravi, da 
Bogu vedno uspe rešiti tisto, kar je pomembno, pod pogojem, da uporabljamo 
ustvarjalni pogum tesarja iz Nazareta, ki je nek problem znal spremeniti v 
priložnost, tako da je vedno dajal prednost zaupanju v Božjo previdnost. 
Če se včasih zdi, da nam Bog ne pomaga, to ne pomeni, da nas je zapustil, ampak 
da se zanese na nas, na to, kar lahko načrtujemo, odkrijemo, najdemo, dosežemo. 
Gre za tisti ustvarjalni pogum, ki so ga pokazali prijatelji mrtvoudnega, ki so ga 
spustili s strehe, da so ga predstavili Jezusu. Težava ni zadržala drznosti in 
vztrajnosti teh prijateljev. Bili so prepričani, da Jezus lahko ozdravi bolnika in ker 
»zaradi množice niso našli poti, kjer bi ga nesli noter, so se z njim povzpeli na 
streho in ga skoz opeko spustili s posteljo vred ravno pred Jezusa. Ko je videl 
njihovo vero, je rekel: 'Človek, odpuščeni so ti tvoji grehi!'«. Jezus je prepoznal 
vero, s katero so ti možje skušali predenj prinesti svojega bolnega prijatelja.
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Edinost daje ljudem pridih božjega. 

Ali se vam je že zgodilo, da vas je Bog presenetil? Pričakovali ste eno, 

zgodilo pa se je poponoma drugo. Morda ste šele kasneje ugotovili, da je 

to, kar ste prejeli in niste prosili, neskončno boljše od onega za kar ste 

morda Bogu morili že veliko časa. Bog nikoli ne dela tako, da bi v življenju 

posameznika delal tektonske premike in bi mu svet postavil na glavo. 

Njegova opozorila so majhna in koraki počasni. Bistveno pri Bogu pa je, da 

ostaja zvest in ve kam hoče. Četudi se človek temu upira njegova vztrajnost 

premakne tudi trmasto svobodo človeka. Bog proti svobodi ne more 

ničesar. Zato je najlepša želja, ki jo Jezus izreka za nas ljudi svojemu Očetu 

ta, da bi bili vsi eno. Tudi iz lastne izkušnje lahko rečem, da sem za sabo v 

življenju vedno pustil kot lepo in rodovitno samo tisto, kar je bilo narejeno 

v edinosti še z nekom. Pa če je to najprej z Bogom potem pa z ljudmi, ali pa 

ravno obratno, je popolnoma vseeno. Ker sta Jezusu in Oče eno nas Oče 

usliši vedno kadar se dva na zemlji zediniva v kateri koli prošnji. Tako na 

zemlji po edinosti posnemamo Boga, ki je ljubezen v nebesih. Vsako 

zedinjenje nosi v sebi odpoved, podaritev in svobodo, ki so popolnoma 

božje in hkrati tako zelo človeške. Jezus je povzdignil oči k nebu in molil: 

"Sveti Oče, ohrani jih v svojme imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor 

midva. " (Jn 17,11)  

 

   

 



OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

ZA OBISK SVETE MAŠE SE NI VEČ POTREBNO PRIJAVITI! 
 

Prvo obhajilo – za učence 3. razreda bo priprava na 
prvo spoved v soboto 22.5. ob 10. ur. V soboto,29.5. pa 
spoznavanje poteka svete maše. Otroci, ki bodo 
pripravljeni bodo lahko pristopili prvič k svetemu 
obhajilu v soboto 12.6. ob 10. uri.  
 

STRUNJAN – počitnice za otroke – letos od 27.6. do 3.7. 
Prijavijo se lahko otroci in mladi od 5. razreda naprej. 
Mlajši le če bodo zraven starši ali starejši bratje in 
sestre.  
 

Oratorij 2021 – 16. do 20.8.. Prijavijo se lahko vsi: od 
predšolskih pa vse do konca osnovne šole. 8. in 9. 
razredi ste povabljeni, da se nam pridružite kot 
animatorji.  
 

VEROUK – Srečanja otrok bodo še ta in prihodnji teden 
po urniku:  
Ponedeljek – 13.30 – 2. r., 14.30 – 3. r., 15.30 – 5. r.  
Torek – 13.30 – 1. r., 14.30 – 4. r., 15.15 – 7. r, 16.00 – 
8. r., 17.00 – 6. r.  
 

Maše v juniju, juliju in avgustu bodo med tednom ob 
6.30 v kapeli pri Sestrah klarisah. Sobotna večerna in 
nedeljske pa kot običajno v cerkvi. Ker ostajam sam, 
bom maševal en mašni namen, drugi sprejeti bo 
maševan na isti dan kot je sprejet, le da bo opravljen v 
Kopru, zato bodo tudi v oznanilih zapisani vsi mašni 
nameni. Vabljeni, da se udeležite maše, ki ste zanjo 
darovali, pa tudi takrat, ko je maša za koga, ki vam je bil 
blizu ali ste ga poznali.  
 

OZNANILA - od junija naprej bodo oznanila samo 1x na 
mesec in bodo vsebovala razpored mašnih namenov.  
 

Hvala vsem, ki ste se v teh dneh od odhoda p. Andreja 
in ko sem preboleval covid spomnili name in ponudili 
pomoč.  
 

Čiščenje in krašenje naše cerkve 
Petek 21.5. – Zagradišče 
Petek 28.5. – Prihova in Industrijska cona 

PONEDELJEK  
17. maj  

Sv. Pashal 
Baylon, rd, I. r., 

19.00 - za + Terezijo Finkšt 

 

6.30 - za + Apolonijo Satler, 30. 

dan 

 

PONEDELJEK  
24. maj  

Marija Pomagaj 
sl. Praznik 

19.00 - za Marijo Strbenk in Tonča 

Goltnika 

 

6.30 - za slovenski narod 
 TOREK  

18. maj  
Sv. Feliks 

Kantališki, rd 

19.00 - za + Janeza Goličnika 

 

6.30 - v zahvalo in za darove 

Svetega Duha 

TOREK  
25. maj 

19.00 - za + Kovačeve, Franckina 

oble. 

 

6.30 - za + Ano Komar 

SREDA  
19. maj 

19.00 - za + Angelo Hren 

 

6.30 - za + Cilko Macuh 

SREDA  
26. maj  

sv. Filip Neri 

19.00 - za + starše Malih in Duh 

 

6.30 - za Boţjo pomoč in blagoslov 

v druţin 

ČETRTEK  
20. maj  

Sv. Bernardin 
Sienski, duh 

19.00 - za Marijo Trbojevič in 

starše 

 

6.30 - v zahvalo (Sonja in Danijela) 

ČETRTEK  
27. maj 

19.00 - za + Markota in Franca 

 

6.30 - za ţive in + iz druţin Mohar, 

Vesel, Škrjanec in Predalič  

PETEK  
21. maj 

19.00 - za Ivana in Angelo 

Semprimoţnik 

 

6.30 - za + Anko in Marijo Marolt  

PETEK  
28. maj 

19.00 - za Marijo in Antona Ilovšek 

 

6.30 - za Boţji blagoslov in zdravje 

SOBOTA  
22. maj 

19.00 – za + Ante Tutića (pog.) 

          ~ za + Zvoneta Pečnika in  

                     Ţlabrske 

6.30 - za + Marico Albreht 

SOBOTA  
29. maj 

19.00 - za Ano Planovšek, obl. 

 

6.30 - za zdravje Antona Kopušarja  

NEDELJA  
23. maj 

BINKOŠTI 

7.00 - za ţive in pokojne ţupljane 

10.00 - za + Antonijo Mikek 

8.00 - za + Antona Korošca 

NEDELJA  
30. maj 

SVETA TROJICA 

7.00 -  za ţive in pokojne ţupljane 

10.00 - za  Frančiško Ţunter 30. dan 

8.00 - za ţive in + Usarjeve 

 

  

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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