
 

Zato itinerarij o zakladu, ki ga je Jezus zapustil 
svoji Cerkvi, ko nam je naročil: »To delajte v moj 
spomin,« namenoma začenjamo z velikonočno 
skrivnostjo smrti in vstajenja. V prihodnjih 
številkah nas bo pot vodila globlje v skrivnost, ki 
jo različna imena bogato – vsako s svojega 
vidika in hkrati nikoli dovolj izčrpno – 
razodevajo: evharistija, zakrament vseh 
zakramentov, Gospodova večerja, jagnjetova 
poročna gostija, lomljenje kruha, Božja liturgija, 
zdravilo nesmrtnosti, najsvetejši zakrament, 
sveta maša … Začetnemu, krajšemu delu naše 
poti, bodo dajali ritem bogoslovni poudarki, 
prehodili bomo tudi strnjen zgodovinski del 
poti, največji del pa bo vodil skozi red svete 

maše in njene posamične obrede. 
 
To delajte v moj spomin 

Za Sveto pismo spomin ni nikoli zgolj spominjanje dogodkov iz preteklosti, temveč 

je razglašanje čudovitih del, ki jih je Bog storil. V bogoslužnem praznovanju ali 

obhajanju postanejo dogodki iz preteklosti navzoči in učinkoviti. Tako namreč 

izraelsko ljudstvo dojema osvoboditev iz Egipta: vsakič, ko praznujejo in obhajajo 

pasho (veliko noč), postanejo dogodki izhoda iz Egipta prisotni v spominu 

verujočih, da po njih uravnavajo svoje življenje. 

 Ko je Jezus pri velikonočnem obedu obhajal zadnjo večerjo s svojimi 

apostoli, je judovski pashi dal dokončni smisel. Pasha je postala Velika noč (nova 

pasha). Jezusov prehod k Očetu skozi njegovo smrt in njegovo vstajenje, ki je 

anticipiran pri zadnji večerji in obhajan v evharistiji, postane dovršitev judovske 

pashe in anticipiranje dokončne Velike noči, ko bo tudi Cerkev prešla v veličastvo 

nebeške slave. 

 Zato bomo prihodnjič vstopili najprej v pomen zgodovinske in obredne 

judovske pashe ter dodali še druge razsežnosti pashalne skrivnosti: Kristusovo 

zgodovinsko pasho, krščansko obredno pasho ali Veliko noč … Upamo, da bo 

končni cilj našega itinerarija o sveti maši najprej pot sama in da bo podobna tisti, 

ki sta jo skupaj z Vstalim prehodila učenca v Emavs, ko jima je gorelo srce. Drugi 

končni cilj pa naj bo, kakor je zapisal naš pesnik Simon Gregorčič: »Daritev bodi ti 

življenje celo.« 

 

P. Nikolaj Aracki Rosenfeld je menih cistercijan 

in asistent katedre za liturgiko na Teološki fakulteti.
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BESEDA O SVETI MAŠI 
Obhajanje svete maše je bistvena dejavnost župnije. Ob evharistiji 
postajamo skupnost, Cerkev, ki izpoveduje vero v Vstalega Gospoda. Zato 
bomo letos v oznanilih prebirali odlomke razlage poteka svete maše, da bi 
bolje razumeli to, kar obhajamo vsako nedeljo. Besedilo je vzeto iz revije 
Magnifikat. 

Uvajanje v skrivnosti svete maše 
Skrivnost vere 
 Prvi kristjani, apostoli, učenci, evangelisti in sveti Pavel v svojih pismih 
Jezusovo smrt in njegovo vstajenje imenujejo pasha. V naš jezik to prevajamo kot 
velika noč. Prav na veliko noč Cerkev v slovesnem bogoslužju prepeva: »Jezusova 
smrt nas je rešila naše smrti, njegovo vstajenje je začetek našega vstajenja« 
(velikonočni hvalospev). Po besedah, ki jih mašnik v Kristusovi osebi izgovarja v 
slovesnih trenutkih najvzvišenejše mašne molitve imenovane evharistična, verni 
kristjani na vzklik »skrivnost vere« slovesno zapojemo: »Tvojo smrt oznanjamo 
Gospod in tvoje vstajenje slavimo.« 
 Vera v vstajenje je tako bistvena in temeljna prvina krščanstva, da brez te 
vere ne razumemo ničesar, kar izpovedujemo, kar počnemo in kar smo. Cerkveni 
oče Tertulijan je v 2. stoletju takole izpovedal: »Zaupanje kristjanov je vstajenje 
mrtvih; ko to verujemo, obstajamo.« Vstajenje je cilj, kamor smo usmerjeni, daje 
smisel našemu zemeljskemu romanju in življenje poživlja z upanjem. Kdor ve, 
kamor hoče priti, bo namreč hodil po izbrani poti. Brez vere v vstajenje ne 
moremo razumeti Cerkve, ne dojamemo globine svetih zakramentov in ni mogoče 
doumeti skrivnosti svete maše. 

…se nadaljuje na zadnji strani

 

  

 

 



 

OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Oznanila bodo v tiskani obliki bodo odslej spet izhajala 
na vsakih 14 dni. S to nedeljo pričnemo zbirati mašne 
namene za mesec oktober.  

Verouk – veroučno leto bomo pričeli v nedeljo 5. 9. ob 
10. uri. Otroci naj prinesejo s seboj šolske torbe, da jih 
bomo blagoslovili in z njimi vse šolsko leto. Zberemo se 
v cerkvi 15 min. pred mašo.  

Za vpis otrok v 1. razred verouka se prosim najavite na 
GSM 064 185 115 (p. Tomaž) 

Uvodna srečanja za starše bodo po razredih:  
13.9. – 4. in 5. razred; 14.9. – 6. in 7. razred; 15.9. 8. in 
9. razred; 16.9. – 1. in 2. razred 
Z veroukom pričnemo v tednu po 20.9.  
Urnik bo objavljen na spletni strani takoj, ko bo 
usklajen še z glasbeno šolo. Verouk bo potekal ob 
četrtkih. 

Župnijski dan – bo v nedeljo 19.9.. Po maši ob 10. uri si 
bomo v atriju samostana ogledali monodramo Gregorja 
Čušina : Nepopolne rime. Lepo vabljeni! 
 
Stična mladih – Mladi od 9. razreda naprej, po vabljeni, 
da se udeležite največjega mladinskega festivala v 
Sloveniji, ki bo letos že 40-tič potekal v živo v Stični v 
soboto 18.9. Za udeležbo se je potrebno prijaviti.  
 
Priprava na Krst – bo potekala od 16.9. do 7.10. (ob 
četrtkih) preko ZOOM-a. Namenjena je vsem staršem, 
ki načrtujete krst otroka (tudi če še ni rojen) ali pa ste 
dali svoje otroke krstiti med poletjem. Prijave in več 
informacij na: https://dekanija-
gornjigrad.si/zakramenti/ 
 
Ob pogrebu ga. Anice Radimkovič so svojci, sosedje iz 
Zavodic in Ivanka Kramer darovali za 8 svetih maš. Bog 
povrni! 
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve 
petek 3.9. – Zagradišče  
petek 10.9 – Prihova in ind. cona 

PON 
30.8. 

18.30 
KL 

za + Stojana in Marijo Vilfan PON 
6.9. 

 

18.30 
KL 

za + Marijo in Slavkota Krefl 

 za + s. Marijo Regino za zdravje in blagoslov v družini   

TOR 
31.8. 

 

6.30 
KL 

za + p. Božidarja in + iz družine 
Rumpler  TOR 

7.9. 
6.30 
KL 

za + Viktorja Černevška 

za + Jožeta Kranjca, 40.obl. za + Brankota 

SRE 
1.9. 

 

18.30 
KL 

za + Ljudmilo Lampret 
SRE 
8.9. 

Rojstvo 
D.M. 

18.30 
KL 

za + Verko Marijo 

 za Božji blagoslov v novem šolskem 
letu 

v zahvalo in za zdravje   

ČET 
2.9. 

6.30 
KL 

za + Cilko Macuh 
ČET 
9.9. 

6.30 
KL 

v čast Sv. Duhu za zdravje (Almira) 

 za žive in + dobrotnike in sorodnike 
sester klaris 

za + Cilko Macuh 

PET 
3.9. 

6.30 
KL 

za žive in + dobrotnike in samostansko 
družino PET 

10.9. 
 

6.30 
KL 

za + Radinkovič Ano (30. dan) 

  v zadoščenje presvetemu Srcu 
Jezusovemu 

za zdravje 

SOB 
4.9. 

19 za + Pavlo Krajnc 
SOB 
11.9. 

19 za + Faniko in Fortunata Krivec 

KL 
6.30 

 za duhovniške in redovniške poklice 
KL 

6.30 
v zahvalo (Ljudmila) 

NED 
5.9. 

23.nml 

7 za žive in pokojne župljane 
NED 
12.9. 

24.nml 

7 
za + Remic Antona in Faniko in 
Džujič Milutina 

10 za + Anico Radimkovič 10 za + Melito Jamnik 

KL 8  za + Nato Skončnik KL 8  za + Tomaža Supina, obl. 

 

  

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: 
Delavnik ob 19. uri 

Sobota 
ob 18. uri (pozimi) 
ob 19. uri (poleti) 

Nedelja  
ob 7. in 10 uri 
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