
 

V Sinu in skupaj z Njim smrt sama postane dejanje 
življenja, novega življenja, ki raste iz ljubezni, ki se 
ne boji več zase, ki »vse oprosti, vse veruje, vse 
upa, vse prenese« (1Kor 13,7). Uresničuje se 
Velika noč, prehod iz ustvarjenega v kraljestvo 
Očeta. 
Spoštovani, želim vam, da bi vas praznični dnevi 
napolnili s tem velikonočnim upanjem. Na 
kakršnikoli način že pride do vas. Bog je namreč 
izredno iznajdljiv in ljubezen najde pravi način. 
Želim vam, da bi lahko drug drugemu s svojim 
življenjem pričali, da je v Kristusovem vstajenju 
mogoče tudi naše upanje, naša prihodnost – naše 

vstajenje. Želim vam, da bi lahko v Cerkvi, v občestvu verujočih v Dar življenja, 
našli oporo, toplino in luč na svoji poti h Gospodu življenja. 
Lepe velikonočne praznike ter miru in veselja v Svetem Duhu vam želim! Kristus 
je vstal!                                       Maksimilijan Matjaž, celjski škof    Velika noč 2022 
 
 
 
 

 

     

Leto XXXV, št. 31 – Nazarje, 24.4.2022 
Ljubezen nikoli ne mine!« 
Praznik velike noči je praznik veselja in upanja, ker se je zgodila zmaga ljubezni nad 
grehom in smrtjo. Slavimo zmago novega načina življenja, ki nam ga podarja Bog Oče 
po svojem Sinu, ki je za človeka šel do konca. Letošnje praznovanje Velike noči bi se 
nas moralo še globlje dotakniti, saj smo skoraj na domačem pragu priča ponovno 
največjim krutostim vojne, ki maličijo človeško dostojanstvo in razkrivajo, česa je 
sposoben človek, ki se prepusti zgolj naravnemu življenju. Zmaličenje pravičnega Sina 
človekovega na Veliki petek postaja še bolj realna in predstavljiva podoba. Tudi med 
nami je veliko stisk, ki so posledica dolgotrajne pandemije, osebnih dram, prepirov, 
brezbrižnosti, nepoštenosti, cinizma, laži in zanikanja, sprenevedanja in sovraštva. 
Tudi v tem prazničnem času vsi ne morejo ali ne želijo sprejeti oznanila o odpuščanju, 
miru in veselju. 
Veliki petek je zato neločljivi del praznika velike noči. Tudi zato, ker oznanja podobo 
Boga Očeta, ki s svojo ljubeznijo vedno preseneča. Za rešitev človeka in za njegovo 
vrnitev v Življenje izroča ljubljenega Sina, da vstopa v ta svet in se dotakne tudi tiste 
zadnje rane, ki si jo je človek prizadel z zavrnitvijo odnosa z njim. S tem ko izkuša 
izdajo s strani prijateljev, sovraštvo sovražnikov, krutost vojakov, neupravičeno 
nasilje, posmehovanje voditeljev ljudstva in bogokletje, sprejema Božji Sin nase vse 
človekove rane in smrti. Tudi skrajno oddaljenost od Boga, ko na križu kliče: »O Bog, 
moj Bog, zakaj si me zapustil.« Vse to, da človek več ne bi poznal stiske in bolečine, 
kjer ne bi mogel klicati in priklicati Boga. Razdaljo med človekom in Bogom zaobjema 
objem med Sinom in nebeškim Očetom. Razdalja med nebesi in peklom izginja v 
zvestobi Očeta Sinu in Sina Očetu. Vstali Gospod more rešiti vse, ki se izgubljajo v tej 
praznini razdalje med Bogom in človekom, ki jo polni zlo. Svetloba tega objema, 
svetloba velike noči, ki se razlije, kamorkoli pade človek, razsvetli globine človeške 
smrti. Kristusova roka se sklanja k nam, k vsakemu, tudi v podzemlje. In če mi 
odpremo svojo roko in se pustimo prijeti in objeti, nas dvigne.  

…se nadaljuje na zadnji strani

 

   

 



 

OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Birma – Včeraj je zakrament sv. birme prejelo 30 
otrok 8. in 9. razreda.  
FSR – ima v ponedeljek, 25.4. ob 19. redno srečanje. 
Šmarnice – bodo letos potekale po zaselkih. Tam kjer 

bi se radi zbirali k šmarnični pobožnosti 
mi to sporočite v tem tednu, da priskrbim 
branje. Otroci zadnje trijade OŠ lahko 
prebirajo mladinski roman Bela kot 

mleko, rdeča kot kri, ki ga najdete na spletu.  

 
Beseda sinoda pomeni 
"skupna hoja". Verjetno 
ste kdaj že bili na poti 
proti istemu cilju v 
kakšni večji skupini 
popotnikov. Kaj ste 
lahko ugotovili? V želji, 
da bi vsi dosegli skupni 
cilj, ste se morali na 

poti drug drugemu prilagajati in si pomagati. To 
zahteva iskreno govorjenje in poslušanje drug 
drugega, sprejemanje razlik, odprtost za 
sodelovanje... To je lepa podoba Cerkve. Oziroma. To 
je lepa podoba tega, kar naj bi Cerkev bila. Vsi krščeni 
ima skupno smer in cilj - živeti tako, da bomo z 
besedo in zgledom oznanili svetu evangelij Jezusa 
Kristusa. Ta cilj lahko dosežemo samo skupaj. Zato je 
izredno pomembno vprašanje: Kako kot Cerkev 
hodimo skupaj? V želji, da skupaj poiščemo odgovor, 

vas vabimo, da odgovorite na vprašalnike, 
ki jih najdete v cerkvi ali na spletu: 

https://skofija-celje.si/sinoda-2021-2023-
spletni-vprasalnik-za-vernike/  

Hvala za vaše sodelovanje. 
Čiščenje in krašenje naše cerkve in čiščenje učilnic 

petek, 29. apr. – Prihova in ind. cona  
petek, 6. maj. – Nazarje 

PON 
25.4. 

Sv. Marko  

18.30 
KL 

po namenu (Planovšek) PON 
2.5. 

Sv. Atanazij 

18.30 
KL 

za + Jožefa Dobrovca (30.dan) 

za žive in + iz družine Cizl za + Ivana in Jožico Gostečnik 

TOR 
26.4. 

Marija, Mati 
dobrega sveta 

6.30 
KL 

za + Žunter Frančiško (obl.) TOR 
3.5. 

Sv. Filip in 
Jakob 

6.30 
KL 

za + Cvetota Zagorca 

za žive in + iz družine Pirkovič po namenu (Bolta)  

SRE 
27.4. 

Sv. Hozana 

18.30 
KL 

za + Amalijo Germadnik SRE 
4.5. 

Sv. Florjan 

18.30 
KL 

za + Jožico Slapnik 

za dušno in telesno zdravje v čast Mariji v zahvalo in za zdravje 

ČET 
28.4. 

Bl. Lukezij 

6.30 
KL 

za + Anico Štiglic ČET 
5.5. 

Sv. Gotard 

 

6.30 
KL 

za + Kresnik Ano 

za + Terezijo Časl 
za žive in + sorodnike in 
dobrotnike s. klaris 

PET 
29.4. 

sv. Katarina 
Sienska 

6.30 
KL 

na čast sv. Antonu v zahvalo PET 
6.5. 

Sv. Dominik 
Savio 

6.30 
KL 

za + Cigale Antona 

za Faletove za + Martina Dušiča 

SOB 
30.4. 

Sv. Pij V. 

19 za + Slavka in Marijo Krefl SOB 
7.5. 

 Sv. Gizela 

19 
za + Uštirske starše in brata 
Kristjana 

6.30 
KL 

za blagoslov 
6.30 
KL 

za duhovne poklice 

NED 
1.5 

3. vel. n. 

7 za žive in + župljane 

NED 
8.5. 

4. vel. n. 

7 za žive in + župljane 

10 za + Polak Martina in Marijo 10 za žive in + Vačovnikove 

KL 8 za žive in + Boštjenkove in Inakove KL 8 za + Štefko Cesar 

 

  

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 19. 
Nedelja 

ob 7., 8. in 10. uri 

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

