
 

Misterij in zakrament 

 Ko so se prvi kristjani, stanovitni v 

nauku apostolov, zbirali k molitvi in lomljenju 

kruha (prim. Apd 3,1) ter brali ali poslušali o 

odrešenjskih dogodkih, so Jezusovo življenje, 

zlasti pa velikonočno skrivnost v odnosu do 

starozaveznih dogodkov imenovali misterij. 

Misterij najbolje izraža Očetov vesoljni načrt 

odrešenja. Stvarnik, ki ga je Jezus razodel kot 

Očeta, želi, da bi vsi ljudje spoznali resnico in bi 

bili deležni Božjega življenja. Ta načrt je 

uresničil Sin na veliko noč. Zato apostol Pavel 

trdi, da je Božji misterij Kristus sam (prim. Kol 

2,2). On je Očetov načrt ljudem posredoval 

tako, da je podaril samega sebe. Njegovo telo 

postane za nas orodje, sredstvo in pot za srečanje z Bogom. 

 Dejansko je misterij nadvse in neskončno presegajoč za človekovo 

dojemanje, daje pa se izkusiti (in okusiti) preko znamenj, ki jih zaznajo človeški 

čuti: vid, tip, okus … Latinski prevajalci Svetega pisma so za grški izraz misterij 

uporabili besedo zakrament – sacramentum. Teologija pojasnjuje, da so 

zakramenti »učinkovita znamenja milosti« (KKC 1131) – znamenja torej, ki 

uresničujejo to, kar označujejo, ter hkrati podeljujejo milost, ki jo obljubljajo. 

Prvine, kot so voda, olje, vino in kruh postanejo v bogoslužju pot in sredstva, po 

katerih Bog podarja ljudem svoje božansko življenje. Tako velikonočno odrešenje 

oz. Kristusova pasha doseže človeka preko znamenj, ki jih imenujemo zakramenti. 

 V Cerkvi je sedem zakramentov. Zakrament svetega krsta, zakrament 

svete birme ali maziljenje s krizmo, zakrament pokore ali sprave, zakrament 

bolniškega maziljenja, zakrament svetega reda in zakrament svetega zakona so vsi 

v tesni vezi z zakramentom svete evharistije in so na evharistijo naravnani. Kajti 

zakrament evharistije obsega ves duhovni zaklad Cerkve, Kristusa samega, naše 

velikonočno jagnje (1 Kor 5,7) in živi kruh (Jn 6,51). On sam nam v evharistiji s 

svojim telesom daje življenje in nas vabi ter navaja, da darujemo brezmadežno 

žrtev, ne le po mašnikovih rokah, temveč združeni z njim ter tudi svoje delo in vse 

stvarstvo. Tako se učimo in vadimo darovati sami sebe, da bi vsak dan bolj 

postajali eno telo in en duh v Kristusu.  Zato je evharistija vir in vrhunec vsega 

krščanskega življenja (prim. D 5), v njej se po kruhu in vinu ponavzočuje Kristusov 

pashalni misterij in človek se more v učinkoviti moči znamenj dotakniti odrešenja, 

ki ga je uresničila Kristusova velikonočna skrivnost. 

P. Nikolaj Aracki Rosenfeld, cistercijan, je asistent pri katedri za liturgiko na Teološki fakulteti.i.
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BESEDA O SVETI MAŠI 
Krščanska obredna pasha 
 Na prejšnji postaji našega itinerarija smo v judovski obredni pashi zrli 
spomin zgodovinske osvoboditve izbranega ljudstva iz suženjstva in tiranije 
faraona. Ko je na večer pred svojim trpljenjem Jezus obhajal večerjo s svojimi 
učenci in v njej napovedal svoj prehod k Očetu, ki ga je uresničil s smrtjo in z 
vstajenjem, je s tem uresničil osvoboditev ne od političnega suženjstva, ampak je 
v veliki noči človeka rešil suženjstva greha in tiranije smrti. S svojim vstajenjem je 
Kristus človeka namenil za nesmrtnost, ki je neskončno večji dar kot stvarjenje 
samo. 
 Zato spisi Nove zaveze poročajo o obredni pashi, ki jo je Jezus dopolnil in 
izpopolnil. Pri večerji je hvaležno izrekel obredni blagoslov in po napovedi svojega 
darovanja in žrtve na križu zapovedal svojim učencem: »To delajte v moj spomin.« 
Ne več v spomin osvoboditve iz Egipta, temveč v spomin trpljenja in njegovega 
čudovitega vstajenja, kot živi spomin njegove daritve. Spominjanje njegovega 
popolnega daru pa ni zgolj obredno ponavljanje zadnje večerje, temveč je tudi 
vnaprejšnje obhajanje prihodnje gostije, ki so jo napovedovali preroki (prim. Iz 
25,6-9) in je v Novi zavezi predstavljena kot »Jagnjetova svatba« (Raz 19,7.9). Ta 
krščanska obredna pasha ali evharistična daritev je zaradi neskončne ljubezni 
Boga do vsakega človeka imenovana zakrament ljubezni. Jezus je namreč »ljubil 
svoje do konca« (Jn 13,1) in človeka nagiba, da »dá življenje za prijatelje« (Jn 
15,13), sam pa v zakramentu evharistije ljubezen »do konca« še naprej izkazuje, 
vse do darovanja lastnega telesa in krvi. 
 

…se nadaljuje na zadnji strani

 

  

 

 



 

OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Srečanja za starše – V preteklem tednu so bila uvodna 
srečanja za starše veroučencev. Hvala tistim staršem, ki 
ste se odzvali. S tem ovrednotite moj trud za 
veroučence in se krepi sodelovanje. Sad tega je tudi 
nova skupina za čiščenje in krašenje cerkve. Tudi s 
tistimi starši, ki jih ni bilo in se niso niti opravičili, se 
želim osebno srečati.  

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 

E-priprava na zakon je kakovosten 3-mesečni program, 
s pomočjo katerega se kot par preko spletnih skupin in 
doživetega skupnega vikenda temeljito pripravita na 
zakon. Pričetek 13.10. Informacije: 
https://www.iskreni.net/programi/e-priprava-na-zakon/  

Tranzitus (spomin smrti sv. Frančiška) – nedelja 3.10. 
ob 18.30 v kapeli sester klaris. Po obredu bo srečanje 
za sodelavce župnije. Vabljeni člani ŽPS in ŽGS, 
krajevnega bratstva FSR, čistilci cerkve, bralci, pevci, 
sodelavci Karitas.  
ŽPS – V lanskem letu se je iztekel mandat članom 
župnijskega pastoralnega in gospodarskega sveta. Zato 
se želim zahvaliti za njihov trud pri soustvarjanju 
življenja župnije. S tistimi, ki aktivno opravljate vitalne 
naloge v župniji, se bom osebno srečal, da se 
pogovorimo o delu za naprej. Za nemoteno delovanje 
župnije in doma duhovnih vaj še vedno iščem 
sodelavce: mežnarje, pomoč v pisarni (pisanje matičih 
knjig), pomoč pri urejanju okolice na hribu. 

Čiščenje in krašenje naše cerkve 
petek, 1. okt. - Kokarje 
petek, 8. okt. - Žlabor 

PON 
27.9. 

Vincencij 
Pavelski 

18.30 
KL 

Za + Terezijo Časl 
PON 
4.10. 

sv. 
Frančišek 

18.30 
KL 

za + Franca Boršnaka 

za Matejo Žvipelj in njeno življenjsko 
pot 

za žive in +  Frančiškove brate in 
sestre 

TOR 
28.9. 

Venčeslav 

6.30 
KL 

po namenu 
TOR 
5.10. 

Favstina 
Kowalska 

6.30 
KL 

po namenu 

za Marico Resnik za + Franceta Marolta in sorodnike  

SRE 
29.9. 

Nadangeli 

18.30 
KL 

za + Milana in Cilko Ilovšek SRE 
6.10. 

sv. Bruno 

18.30 
KL 

za + Hanžekovič Miro in Alojza 

za zdravje in blagoslov za zdravje 

ČET 
30.9. 

Hieronim 

6.30 
KL 

za + Staneta Hlačuna (obl.) 
ČET 

7.10. 
Rožnove- 
ska M.B. 

6.30 
KL 

za + Podkrižnik Ano 

za + očeta Alojza in vse Vukove in 
Jezove 

za žive in + sorodnike in dobrotnike 
s. klaris 

PET 
1.10. 

Terezija 
Jezusova 

6.30 
KL 

po namenu PET 
8.10. 

 

6.30 
KL 

za + Potočnik Marijo (obl.) 

v zadoščenje presvetemu Srcu 
Jezusovemu 

za družino Mohar 

SOB 
2.10. 

Angeli 
varuhi 

19 za + Melito Jamnik SOB 
9.10. 

Abraham 
in Sara 

19 za + starše Šolar in brata Rafka 

KL 
6.30 

za nove duhovne poklice in varstvo  
sv. angelov 
 

KL 
6.30 

za + Francija Gučka, obl.  

NED 
3.10. 

27.nml 

7 za žive in pokojne župljane 

NED 
10.10. 
28.nml 

7 za + Romana Krajnerja 

10 
za + Janeza Šinkar in Janeza Marka 
Ramšak in sorodnike 

10 za žive in pokojne župljane 

KL 8 
za + Antona Blatnika in za + Dobnikove 
in Vezočke starše 

KL 8 
za + Stankota in Antona Kopušarja in 
sorodnike 

 

  

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.  

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. in 10. uri 

https://dekanija-gornjigrad.si/alfa/
https://www.iskreni.net/programi/e-priprava-na-zakon/
mailto:zupnija.nazarje@gmail.com
http://franciskani-nazarje.si/

