
 

Takšna razdelitev daje mašnemu obhajanju videz 
velikega diptiha: dve osrednji veliki podobi sta 
besedno in evharistično bogoslužje znotraj 
tridelnega okvirja, ki ga sestavljajo dinamični obredi. 
Za dva konstitutivna dela (besedno in evharistično 
bogoslužje) so odločilnega pomena besedila. V 
besednem bogoslužju nam spregovori Bog s svojo 
besedo. Brez vsake izjeme je to vedno in izključno 
branje oz. oznanjevanje svetopisemskih odlomkov. V 
evharističnem bogoslužju pa je Cerkev tista, ki v 
evharistični molitvi k Bogu dviga svojo besedo. 
Značilno je, da je v teh dveh konstitutivnih delih 
občestvo na mestu in posluša besedo, s katero ga 
nagovarja Bog, ali pa se pridružuje molitvi, ki jo v 
imenu vsega občestva moli mašnik. 
 Za ostale dele svete maše (ki jih sestavljajo 
obredi, in sicer na začetku, pri darovanju ter pri 

obhajilu in sklepu) pa je značilno gibanje in premikanje. Zato imajo v začetnem, 
darovanjskem in obhajilnem delu večji pomen kretnje in pravzaprav vse tisto, kar se stori. 
V liturgičnih knjigah je vse, kar je treba izreči ali prebrati, zapisano v črnem tisku, vse, kar 
je treba storiti, pa je zapisano z rdečim (v latinščini rubrum) – od tod izvira izraz rubrika. Za 
tri obredne dele so značilni sprevodi ali »male procesije«: vstopni sprevod, sprevod pri 
prinašanju darov ter seveda pristop k obhajilu. V začetnem sprevodu pristopajo mašnik, 
diakon in ministranti ali pa izjemoma celotno občestvo (pomislimo na velikonočno vigilijo); 
darovanjsko procesijo sestavljajo tisti, ki prinašajo darove; v obhajilnem sprevodu 
pristopajo vsi verniki, ki bodo v obhajilu prejeli Kristusovo telo. Vse tri sprevode spremlja 
pesem, ki je zato imenovana vstopni, darovanjski ali obhajilni spev, in vse tri obredne dele 
sklenejo mašnikove molitve, ki sestavljajo mašni formular: vstop sklene glavna mašna 
prošnja, prinašanje darov prošnja nad darovi, obhajilni obred pa sklene prošnja po 
obhajilu. 
 Značilen element vseh treh obrednih delov je tudi molitev z večkratnim 
ponavljanjem istega vzklika ali odpeva in jo zato prištevamo k litanijam. V začetnih obredih 
so to prošnje: »Gospod, usmili se.« Tik pred darovanjem so to prošnje vernikov za vse 
potrebe, navadno z vzklikom: »Prosimo te, usliši nas.« Med obhajilnim obredom pa je 
takšna litanijska molitev »Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta …« 
 Upoštevajoč takšno zgradbo je eden večjih poznavalcev cerkvene umetnosti in 
liturgične teologije Crispino Valenziano izjemno poetično in globoko teološko opisal sveto 
mašo kot poročni prstan. Prstan, spleten iz treh obročkov, nosi v sebi dva čudovita bisera. 
Trije obročki so trije obredni deli, ki smo se jih tukaj na kratko dotaknili in se nenehno    
prepletajo. Bisera sta bogoslužji – besedno in evharistično ali besedna in evharistična 
liturgija. Ta poročni prstan je ženin Jezus Kristus nadel svoji nevesti Cerkvi v znamenje 
svoje ljubezni in večne zvestobe. 
P. Nikolaj Aracki Rosenfeld, cistercijan, je asistent pri katedri za liturgiko na Teološki fakulteti.
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BESEDA O SVETI MAŠI - 4. del 
Zgradba svete maše 
 Sveta maša je sestavljena iz dveh delov, namreč iz besednega in 
evharističnega bogoslužja, ki sta tako tesno povezana, da sestavljata eno samo 
bogoslužno dejanje. Navadno ob tem omenjamo pripravljeno mizo tako Božje 
besede kakor Kristusovega telesa, s katere verniki prejemamo pouk in krepčilo. V 
dveh delih lahko zaznamo tudi dva načina, ki dopolnjujoč drug drugega 
ponavzočujeta Kristusovo pasho oz. njegovo veliko noč. V temeljni dvodelni 
strukturi so razvrščeni vsi značilni elementi bogoslužnega obhajanja: 
svetopisemski odlomki oz. Božja beseda, s katero Bog nagovarja svoje ljudstvo; 
molitve v obliki prošenj, ki so naslovljene na Boga; druge oblike nagovorov, 
vzklikov ali povabil; petje duhovnih spevov, hvalnic in psalmov; kretnje in telesne 
drže, ki dajejo skupno obliko občestvu – le to je v določenih trenutkih povabljeno, 
da stoji, sedi, kleči ali pa stopa v sprevodu; in seveda, sveta tišina, ki je posvečena 
z Božjo besedo in osebnim premišljevanjem in zato ne pomeni odsotnost 
govorjenja ali vsebine, ampak omogoča sprejemanje in ponotranjanje slišanega in 
doživetega ter kontemplacijo nevidnih reči. 
 Podrobneje pa lahko zgradbo svete maše delimo tudi na: 
1. začetne obrede (od začetka do glavne mašne prošnje); 
2. besedno bogoslužje (od prvega berila do prošenj vernikov za vse potrebe); 
3. darovanjske obrede (od prinašanja darov do prošnje nad darovi); 
4. evharistično bogoslužje (sama evharistična molitev); 

5. obhajilne in sklepne obrede. 
… se nadaljuje na zadnji strani

 

   

 



 

OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Maše za rajne – V mesecu novembru še posebej 
molimo za vse rajne. V ta namen so na razpolago 
novembrska pisma, v katera zapišete imena vaših 
pokojnih. Zanje bomo molili in opravili sv. mašo vsak 
ponedeljek, petek in nedeljo ob 7. uri. 

Odsotnost - V tednu od 10. do 15. oktobra bom 
odsoten (duhovne vaje). Maševati bodo prihajali iz 
Mozirja. V nujnih primerih (bolniško maziljenje, 
pogreb) se obrnite na g. Sandija Korena, župnika v 
Mozirju, GSM 031 461 700. V tem tednu zato tudi ne 
bo verouka.  

FSR – Frančiškov svetni red se bo v tem letu dobival 
vsak 3. ponedeljek v mesecu po večerni sveti maši. 
Vabljen, da se nam pridruži še kdo na novo ali da 
ponovno začne prihajati kdo od tistih, ki ste dali 
obljubo.  

Odmik za moške – bo v našem 
samostanu potekal od 22. – 24.10. 
Možakarji, izkoristite prednost 
domačega terena in se prijavite! 
Lahko ste prisotni samo na 
programu, spite pa lahko doma. 

Predstavitev prvoobhajancev – Letos obiskuje 3. 
razred verouka 9 otrok: Oskar Bačovnik, Mila Coklin, 
Matic Grudnik, Liza Kurnik, Val Polak, Maja Praznik, 
Ajda Rakun, Matic Strojanšek in Anej Tlaker. Tisti, ki 
bodo pripravljeni, bodo maja pristopili k prvemu 
svetemu obhajilu. Vere se ne moremo naučiti z 
znanjem, temveč s posnemanjem. Zato ljudje, zbrani 
pri maši, ki zbrano sodelujejo in z vero prejemajo 
obhajilo najbolj pomagajo staršem pri posredovanju 
vere svojim otrokom.  

Hvala za vašo pripravljenost za različne vrste pomoči 
pri rednem delovanju župnije. Tistim, ki že vrsto let 
opravljate kako nalogo, pa naj Bog povrne! 

Čiščenje in krašenje naše cerkve 
petek, 15. oktober - Zavodice 
petek, 22. oktober  - Zagradišče 

PON 
11.10. 

sv. Janez 
XXIII. 

18.30 
KL 

za + Pepo Lenko PON 
18.10. 

sv. Luka 

18.30 
KL 

za Skornšek Vinka (obl.) 

za + iz družin  Zorko in Podjavoršek za + Alojza Verbovška, obl. 

TOR 
12.10. 

Maksimilijan 

Celjski 

6.30 
KL 

za + Ano Planovšek TOR 
19.10. 

sv. Peter 
Alkantarski 

6.30 
KL 

za + Ivana Matka (Konškega) 

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

SRE 
13.10. 
Edvard 

18.30 
KL 

Na čast Svetemu Duhu SRE 
20.10. 

sv. Irena 

18.30 
KL 

za + Kristino in Jožeta Vačovnik 

v zahvalo Mariji in za zdravje za + Luka Šribarja 

ČET 
14.10. 
Silvan 

6.30 
KL 

za + Viktorja Černevška ČET 
21.10. 

sv. Uršula 

6.30 
KL 

za + Emilijo Žehl 

v zahvalo Mariji in za zdravje za rešitev duš iz vic 

PET 
15.10. 

Terezija 
Avilska 

6.30 
KL 

za + Mlinarjeve PET 
22.10. 

sv. Janez 
Pavel II. 

6.30 
KL 

za + Betko Turk 

za + Martina Dušiča v zahvalo in za zdravje in blagoslov 

SOB 
16.10. 

Marjeta M. 
Alacoque 

19 za + Staneta in Zovčanove starše SOB 
23.10. 

sv. Janez 
Kapistran 

19 
za + Pivčnove in Tončkove in brata 
Romana 

KL 
6.30 

za + Cilko Macuh 
KL 

6.30 
za + Alojza Retka in sorodnike 

NED 
17.10. 
29.nml 

7 za žive in pokojne župljane 
NED 

24.10. 
30.nml 

7 za žive in pokojne župljane 

10 za + Vido in Ivota Kos (obl) 10 za + starše Trogar in sina Nejca 

KL 8 v zahvalo in za blagoslov v družini KL 8 
za žive in + Tonkove, Negličeve in 
Kočnarjeve 

 

  

OZNANILA 
Izdaja Župnija Nazarje 
Samostanska pot 50 

3331 Nazarje 
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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. in 10. uri 
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