
 

 
V postnem času bi te rad povabil, da spremeniš 
odnos do sv. maše. Kako? Tako, da najprej 
postaneš človek molitve.  
 
Nekaj nasvetov:  
Molitev je vedno navzočnost. Preden začneš 
moliti se postavi v Božjo navzočnost. Prikliči si v 
zavest, da je Bog s tabo, v tebi, da ti je blizu in te 
razume. To laže storiš na kraju ki je nabit z 
izkustvom Božje bližine npr. v cerkvi. Prepusti se 
čudenju in tihi prisotnosti. Dovoli, da te stvari 

nagovorijo, dovoli, da se te dotaknejo. Dovoli si biti nadušen in dovoli si biti 
žalosten in potrt. Drugo, kar nam govori o tem, da nam je Bog blizu je dejstvo 
našega krsta. Po krstu smo Božji sinovi in njegovi dediči – za vedno zapisana 
na njegovo dlan. Preden začneš moliti se moraš torej zavedati tri preproste 
besede: Bog je tu. Bog je z mano v mojem veselju, v mojih ranah, tam, kjer se 
ga bojim ali pred njim bežim. Vedno je tu in me sprejema. Ko se postaviš v 
Božjo navzočnost postaneš ponižen in drzen, a si upaš prositi, ker se ne čutiš 
odveč. Zanj si pomemben. Kadar si z njim mu ne pripoveduj samo kaj 
potrebuješ, ker se tako molitev razvrednoti v prosjačenje. Kadar moliš se 
spomni, da imaš dvoje ušes in ena samo usta. Torej dvakrat več v molitvi 
poslušaj, kakor pa govori. Ne skrbi, Bog ti odgovarja. Ne začni moliti najprej z 
naučenimi besedami, temveč za ta pristen odnos najprej porabi svoje besede. 
Šele potem, ko si izrazil sebe uporabi naučene besede molitev ali verze 
Svetega pisma, ki so namenjeni zato, da poglabljajo moj odnos z Bogom.  
Želim vam, da bi v molitev vstopali kot v Božjo bližino.  

p. Tomaž 
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POST – O MOLITVI 

 
KADAR PA TI MOLIŠ… 
 
Post, molitev in miloščina so tri glavna dejanja v postu. Z njimi zajamemo 
celoto tega, za kar si lahko prizadevamo v postu. Danes razmišljajmo o 
molitvi.  
O molitvi največkrat rečemo, da je pogovor z Bogom. Kako to, da se potem 
tako malo z njim osebno pogovarjamo? Kako lahko potem rečemo, da ne 
znamo moliti? Ali, da je molitev dolgočasna? 
Vsakdo zna moliti, ker zna govoriti in podeliti svojo izkušnjo z drugim. Če temu 
ni tako je razlog lahko dvojen: bodisi, da si ne upamo biti iskreni v tem 
pogovoru in se ga zato izogibamo, bodisi, da se v molitvi ne pogovarjamo (ne 
prinašam sebe v to molitev), ampak le ponavljamo tiste besede, ki smo se jih 
naučili. Kristjani velikokrat zamenjamo molitev za ponavljanje naučenih 
besed. Naša molitev je največkrat skupna in liturgična (npr. sv. maša). Za 
mnoge je to izkustvo dolgočasno. Dolgočasno je zato, ker ne delamo tega, kar 
nas uči Cerkev. Da je na prvem mestu osebna molitev. Da molim tako, da je 
moj odnos z Jezusom pristen, iskren. To napolnjuje moje življenje in v 
liturgični skupni molitvi se odraža samo to, kar smo izkusili v osebnem odnosu 
z Jezusom. Maša postane daritev takrat, kadar sam osebno nekaj darujem. 
Mnogim je maša dolgočasna zato, ker ne znajo moliti ampak samo ponavljajo 
besede, ki se brez izkustva, da so govorjene živi osebi izvotlijo.  

 
…se nadaljuje na zadnji strani

 

  
 

 



 

OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Sveti Jožef – petek 19.3., praznik. Vabljeni možje! 
Gospodovo oznanjenje – petek, 25.3. – Slovesni 
praznik zavetnice naše cerkve. Maše bodo ob 7. uri 
pri klarisah, ob 10. in 18. v cerkvi.  

Premik ure – V nedeljo 27.3. premaknemo uro na 
poletni čas. Večerna maša ob sobotah in praznikih bo 
ob 19. uri.  

Družinska kateheza – Srečanje sodelavcev 
pri družinski katehezi bo v petek 18.3. ob 
19. uri v Mozirju. Z družinsko katehezo 
želimo priti naproti družinam prav v tem, 

da bi v veri rastli skupaj, se povezovali z drugimi 
družinami in prihranili čas ter ovrednotili nedeljo, kot 
Bogu posvečeni čas. Več na www.apostol.si. Program 
bomo pričeli izvajati jeseni.  
Frančiškov svetni red – v ponedeljek 21.3. ob 19. uri 
bomo v bratstvu imeli volilni kapitelj. 
Voditelj župnijske Karitas – Za vodenje župnijske 
Karitas iščemo novega sodelavca. Lahko je nekdo 
izmed prostovoljcev Karitas ali nekdo, ki je 
pripravljen na novo prevzeti to služenje v župniji.  
Mežnar, zakristan – za pomoč pri pripravi vsega 
potrebnega za obhajanje maše in za urejenost naše 
cerkve iščemo ljudi, ki bi bili pripravljeni pomagati za 
posamezne maše ob sobotah in nedeljah. Prav tako 
bi bila dobrodošla pomoč pri pogrebih, kjer ne zmore 
duhovnik vsega sam.   
Občni zbor KD Sv. Martina – bo v četrtek, 17.3. ob 
18. uri v samostanski dvorani. Členi lepo vabljeni. 
Delavne akcije – Hvala možem, ki so spravljali les za 
kurjavo v samostanu. Hvala skavtom stega Mozirje 1, 
ki so počistili hrib, stopnice in izdelali postaje 
križevega pota.  
Križev pot po nazarskem hribu bomo molili v nedeljo 
27.3. ob 15. uri. Do takrat pa iščem "domače 
umetnike", ki bi bili pripravljeni na deščico narisati po 
eno postajo.  
 

Čiščenje in krašenje naše cerkve in čiščenje učilnic 
petek, 18. mar. – Kokarje /; petek, 25. mar. – Žlabor /  

PON 
14.3. 

Sv. Matilda 

18.30 
KL 

za + Janeza Klopčiča 
PON 
21.3. 

sv. Nikolaj 
Flüe 

18.30 
KL 

za + Ano Flere (obl.) 

za + Matildo in Franca Brezovnika za žive in + Kopušarjeve 

TOR 
15.3. 

Sv. Ludovika 
de Marillac 

6.30 
KL 

za + Jožico Slapnik (8. dan) TOR 
22.3. 

Sv. Lea 

6.30 
KL 

za + p. Mirkota  

za + iz družin Štorman, Terglav, 
Vrečar in Zupanc 

za blagoslov pri delu 

SRE 
16.3. 

bsl. Danijel 
Halas 

18 
 

6.30Kl 

za srečen zakon 
SRE 

23.3. 
Sv. Alfonz 

Turibij 

18.30 
KL 

za + Predovške in Hribrske 

za + Janeza Svetina za + Janeza Resnika  

ČET 
17.3. 

Sv. Patrik 

6.30 
KL 

za žive in + župljane ČET 
24.3. 

Sv. Katarina 
Švedska 

6.30 
KL 

za + Jordan Jožefo 

za + Frica Kosa in sorodnike v zahvalo za življenje 

PET 
18.3. 

Sv. Ciril  

6.30 
KL 

za žive in + župljane PET 

25.3. 
Gospodovo 
oznanjenje 

7KL 
10 
18 

za slovenske družine in matere 
10 za Mežnarjevo mamo (obl.) 

za + Rezko Prušnik (obl.)  

SOB 
19.3. 

Sv. Jožef 

18 za + Jožeta Štiglica in Toničeve SOB 
26.3. 

Sv. Evgenija 

18 za + Planovšek Antona (obl.) 

6.30 
KL  

za godovnjake 
6.30 
KL 

za rodbino Močnik, Prislan in 
Atelšek  

NED 
20.3. 

3. post. 

7 za + Nado Vačovnik in starše 

NED 
27.3. 

7 za + Romana Krajnerja 

10 za + Jožeta Ramšaka 10 za + Pavlo Krajnc (obl.) 

KL 8 za + Štefko Cesar KL 8 za žive in + Hribernikove in Ačkove 

 

  

OZNANILA 
Izdaja Župnija Nazarje 
Samostanska pot 50 

3331 Nazarje 
Tel.: 064 185 115 

zupnija.nazarje@gmail.com 
http://franciskani-nazarje.si 

Odgovarja: p. Tomaž Pinter, 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: 
Delavniki: 

pon. in sre. 18.30 
tor, čet, pet 6.30 

sobota 6.30 in 18. 
Nedelja 

ob 7., 8. in 10. uri 

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

