
 

 

 

Voditelj, navadno je to oče družine, med 
večerjo oznani pripoved o izhodu. Moč 
pripovedi pa je tolikšna, da pripovedovane 
dogodke ponavzočuje. Voditelj pravi: »Bili smo 
sužnji v egiptovski deželi. Gospod – bodi 
blagoslovljen – pa nas je z močno roko 
osvobodil.« Ne reče: »Naši očetje so bili sužnji v 
Egiptu,« ampak: »Bili smo sužnji,« zato more 
vsak navzoči član družine dojeti, da je tudi on 
osebno izšel iz Egipta v svobodo. Takšna 
večerja, imenovana preprosto pasha, je 
judovska obredna pasha in spomin zgodovinske. 

 

Kristusova zgodovinska pasha 
 Evangelisti opisujejo, da se je »bližal 

praznik, ki se imenuje pasha, … dan, ko je bilo treba žrtvovati pashalno jagnje« (Lk 
22,1.7; prim. Mr 14, Mt 26), in Jezus je rekel učencem: Srčno sem želel jesti z vami 
to pashalno večerjo, preden bom trpel (Lk 22, 15). Za sinoptične evangeliste 
(Matej, Marko in Luka) je Jezusova zadnja večerja z učenci postavljena v okvir 
judovske obredne pashe. Evangelist Janez pa jo opisuje s tipičnimi pashalnimi 
vsebinami: jagnje, zaveza, izhod ali prehod … Pred praznikom pashe je Jezus, ker je 
vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde s tega sveta k Očetu, in ker je vzljubil 
svoje, ki so bili na svetu, tem izkazal ljubezen do konca (Jn 13,1). 

Globok pomen, ki ga ima dogajanje, ko je Jezus postavil »Gospodovo večerjo«, se 

razodeva, ko dojamemo, da njegova pasha res obhaja izhod iz Egipta in sklenitev 

sinajske zaveze, a te zgodovinske dogodke izpopolni, ko se Bog-človek po svoji 

smrti na križu na veliko soboto »spusti v predpekel in obišče zasužnjenega Adama 

in sosužnjo Evo, ki sedita v temi in smrtni senci,« kot pravi starodavna homilija. Z 

njo Cerkev na veliko soboto v molitvenem bogoslužju premišljuje, da »ga je prijel 

za roko ter ga dvignil rekoč: Predrami se, vstani od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus 

… Vstani. Ti si namreč v meni in jaz v tebi, ker sva ena, nedeljiva oseba« (Velika 

sobota, Bogoslužno branje 3, Ljubljana 1977, 7). Po soboti, ko se je svital prvi dan 

tedna (Mt 28,1), so nekateri učenci že videli vstalega Jezusa. 
 Kristusova zgodovinska pasha in osrednji dogodek vse zgodovine je Velika 
noč. V Jezusu Kristusu se uresniči popolna izpolnitev vseh starozaveznih obljub in 
predpodob. Izraz za resničnosti, ki jih je napovedovala Stara zaveza s svojimi 
dogodki, osebami, obredi in predpodobami, pa je misterij – mysterion. Prav vanj 
nas vodi naš mistagoški itinerarij o sveti maši. 
 

P. Nikolaj Aracki Rosenfeld, menih cistercijan, 
je asistent pri Katedri za liturgiko na TEOF. 

      

Leto XXXIV, št. 15 – Nazarje, 12.9.2021 

BESEDA O SVETI MAŠI, 2. del 
 

Judovska zgodovinska pasha 
 Pasha za judovski narod pomeni exodus oz. izhod. S tem izrazom (exodus) 
lahko naslavljamo Drugo Mojzesovo knjigo Stare zaveze, kjer je opisano, kako je 
okoli leta 1250 pred Kristusom Bog pod Mojzesovim vodstvom osvobodil 
zasužnjene Izraelce in jih iz Egipta popeljal skozi Rdeče morje v svobodo. V 
znamenitem 12. poglavju te knjige je opisan Gospodov mimohod (pesah): ko gre 
mimo vrat hiš, zaznamovanih z jagnjetovo krvjo, tem prizanese in ne pokonča 
judovskih prvorojencev. Judje ta dogodek rešitve praznujejo kot pasho. Šele po 
tem jih faraon pusti oditi. Po prehodu skozi Rdeče morje na Sinajskem polotoku z 
obredom sklenitve zaveze sprejmejo postavo. Mojzes jim prebere knjigo zaveze, s 
krvjo zaveze obredno pokropi oltar in ljudstvo, le-to pa izpove svojo obljubo 
pripadnosti in zvestobe Bogu. Ta večplastna veriga dogodkov, ki so se odvili enkrat 
samkrat v zgodovini, je judovska zgodovinska pasha. 
 
Judovska obredna pasha 
Pasha pa za Jude ni samo opisani zgodovinski potek dogodkov, temveč tudi obed, 
ki se vsakoletno praznično ponavlja in ga opisujejo tudi evangelisti. Matej na 
primer poroča, da so apostoli vprašali Jezusa: Kje hočeš, da ti pripravimo, da boš 
jedel pasho? (Mt 26,17; prim. Lk 22,9). Pasha kot obed tukaj pomeni večerjo, pri 
kateri je zapovedano jesti jagnje. Je spominski obred, ki ne le spominja na 
osvoboditev, temveč omogoča, da jo udeleženci izkustveno (do)živijo. 

 

… se nadaljuje na zadnji strani

 

  



 

OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

VEROUK 

Uvodna srečanja za starše bodo po razredih:  

4. in 5. razred – ponedeljek, 13.9., ob 19. uri, 
6. in 7. razred – torek, 14.9., ob 19. uri, 
8. in 9. razred - sreda, 15.9.; ob 19. uri, 
1. in 2. razred – sreda, 15.9., ob 17. uri, 
3. razred – sreda, 22.9., ob 17. uri, 
Z veroukom za otroke pričnemo v četrtek 23.9. 

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, povabljeni, 
da se udeležite največjega mladinskega festivala v 
Sloveniji, ki bo letos že 40-tič potekal v živo v Stični v 
soboto 18.9.  
 
Alfa srečanja so namenjena vsem, ki bi želeli spoznati 

ali poglobiti svoje poznavanje krščanske 
vere. Na srečanjih se spoznavamo med 
seboj in z Bogom, piko na i pa dajejo 
pogovori v malih skupinah. Vabimo vas, 
da se priključite novi sezoni eAlfe (preko 
ZOOM-a), ki jo pričenjamo v torek, 5. 10. 
2021. e-Prijavnica je že na razpolago. 

https://dekanija-gornjigrad.si/alfa/  
Veselimo se srečanja z vami!                  ekipa eAlfe 
 
Molitvena skupina – se bo srečevala vsako sredo ob 
17.30 v Loretski kapeli. Vabljeni tudi drugi, da se 
pridružite molitvi pred Najsvetejšim! 

DRUŽINSKA KATEHEZA – je kateheza, v katero je 
vključena vsa družina. Starši niso več taksisti, ampak 
nosilci prenašanja izkušnje življenja in vere. Skupina in 
duhovnik jih opolnomočita za to nalogo.  
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve 
petek 17. sep. - Nazarje 
petek 24. sep. - Dobletina 

PON 
13.9. 

sv. Janez 
Zlatousti 

18.30 
KL 

za + Milko Lampret (30. dan) 
PON 
20.9. 

Korejski 
mučenci 

18.30 
KL 

za + Franca Boršnaka 

za + Martina Dušiča za + Petra Brezovnika 

TOR 
14.9. 

Povišanje 
sv. Križa 

6.30 
KL 

za brate v provinci TOR 
21.9.  

sv. Matej 

6.30 
KL 

za + Finkšt Terezijo  

za žive in + iz družin Štorman, Terglav, 
Zupanc in Vrečar 

za Mateja Beškovnika   

SRE 
15.9. 
ŽMB 

18.30 
KL 

za + Pepco Žvipelj SRE 
22.9. 

najdenje 
telesa sv.K 

18.30 
KL 

za + starše Ugovšek in Goltnik 

v zahvalo in za blagoslov  za + Antona Korošca 

ČET 
16.9. sv. 
Kornelij 

6.30 
KL 

za + p. Božidarja in + iz družine Rumpler ČET 
23.9. 
sv. Pij 

6.30 
KL 

za Božjo pomoč 

 za + Lidijo za zdravje  

PET 
17.9. 

Vtisnjene 
ran sv. F. 

6.30 
KL 

za žive in + župljane PET 
24.9. 
A. M. 

Slomšek 

6.30 
KL 

za + Franca Krivca 

po namenu (Janez) za celjsko škofijo 

SOB 
18.9. 
Jožef 

Kupertin. 

19 za + Alojza in Antona Fricelj 
SOB 
25.9. 

19 za + Železnikove 

KL 
6.30 

za zdravje 
KL 

6.30 

za + Vinka in Frančiško Solar, za vse + 
Grileve in Sedlske 

NED 
19.9. 

25. nml 

7 za + Martina Dušiča in brata Antona 
NED 
26.9. 

26. nml 

7 za žive in + župljane 

10 za + Amalijo in Antona Žvipelj 10 za + Polak Marijo (obl.) 

KL 8 
za + Janeza in Vinkota Pustoslemška in 
vse Kočke 

KL 8 
za + Janeza Zavratnika, Smrečke 
starše in brata Franca 

 

  

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 

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

