
 

Zato se vgrajujte v duhovno stavbo, tako da boste 
sveto duhovništvo in boste darovali duhovne žrtve, 
ki bodo po Jezusu Kristusu prijetne Bogu (1 Pt 2,4-
5). Poljub oltarja pomeni poljubiti Kristusa, ki je 
pravi temeljni kamen te stavbe. Ob praznikih in 
nedeljah ga primerno počastimo še z dišečim 
kadilom. 
 Pred pozdravom se skupaj z mašnikom 
pokrižamo in se spomnimo, da moremo obhajati 
sveto daritev zato, ker smo nekoč prejeli sveti krst 
v imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Znamenje 
križa je spomin našega krsta, še posebej takrat, ko 
ga naredimo z blagoslovljeno vodo. 
 Mašnikov pozdrav: »Gospod z vami!« je 
oznanilo celotnemu občestvu, da je Kristus 
navzoč, saj je rekel: Kjer sta namreč dva ali so trije 

zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi (Mt 18,20). Pri sveti maši se 
uresničuje polnost Kristusove navzočnosti, o kateri je spregovoril II. vatikanski 
cerkveni zbor v Konstituciji o svetem bogoslužju. Takrat so slovesno izpovedali nauk, 
da je Kristus vedno navzoč v svoji Cerkvi, zlasti v bogoslužnih opravilih; pri sveti mašni 
daritvi je navzoč, kjer sta zbrana dva ali trije: navzoč je v mašniku, kajti po službi 
duhovništva daruje isti, ki je nekoč daroval sebe na križu; v Božji besedi je navzoč tako, 
da govori on sam, kadar se oznanja Božja beseda; še posebej veličastno pa je navzoč 
pod evharističnima podobama. Na mašnikov pozdrav odgovori občestvo: »In s tvojim 
duhom.« Gre za duha, ki je bil mašniku podeljen ob mašniškem posvečenju. Tako tudi 
občestvo oznani, da je navzoč vstali Gospod Jezus Kristus, ki je poslal Svetega Duha. 
Po pozdravu lahko duhovnik na kratko, kar je pogosto zelo smiselno in potrebno, s 
svojimi besedami uvede v mašo dneva ali praznika. Živa duhovnikova beseda, ki želi 
spodbuditi, poučiti ali opozoriti na kakšen poseben vidik Kristusove skrivnosti, je lahko 
sicer tudi na začetku vsakega od petih delov maše. 
 Sledi skupno kesanje, ko pred Bogom priznavamo, da smo grešni in 
izpolnjujemo, kar je zapisal apostol Jakob: »Priznavajte drug drugemu grehe in molite 
drug za drugega, da boste ozdraveli« (Jak 5,16). Po duhovnikovem povabilu: 
»Priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo …« so izjemnega pomena trenutki zbrane 
tišine, da v njej obudimo kesanje. Skupna odveza nikoli ne nadomesti zakramenta 
svete pokore oz. spovedi, kamor moramo pristopiti zaradi težkih grehov, ki 
obremenjujejo vest. Za manjše grehe, pogosto gre za umanjkanje ljubezni ali opustitve 
dobrih del, ki so neredko neizogibna posledica življenjske raztresenosti, pa mašnik 
prosi Boga, da se nas usmili, da nam odpusti grehe in nas privede v večno življenje. 

P. Nikolaj Aracki Rosenfeld.
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BESEDA O SVETI MAŠI 5. del 
Začetni obredi 
 Vsako liturgično dejanje, posebej še obhajanje evharistije, je srečanje med 
Kristusom in Cerkvijo. Za  srečanje z Gospodom je potrebna priprava src, ki je 
skupno delo Svetega Duha in bogoslužnega občestva. Začetni obredi svete maše 
vodijo v globino razumevanja, da je celotno občestvo vernikov eno samo Božje 
ljudstvo, družina Božjih otrok in »skrivnostno« Kristusovo telo. 
 Sprevod duhovnika spominja na Jezusov vhod v Jeruzalem. Ko je vstopal v 
sveto mesto, da se izroči v daritveno žrtev, je stopal med množico, ki je vzklikala: 
»Hozana, hozana« (prim. Mr 11, Mt 21). Zato je tudi duhovnik, ki med verniki 
pristopa do oltarja, podoba Kristusa. Ko je občestvo zbrano in pristopa mašnik z 
diakonom in ministranti, pojemo vstopno pesem, da nas bolj poveže in uglasi srca 
v pričakovanju obhajanja skrivnosti v smislu določenega liturgičnega časa ali 
praznika. V latinskem izročilu Cerkve ima vsaka nedelja svoj vstopni spev, zato so 
nekatere nedelje dobile ime po prvi besedi vstopnega speva: Gaudete  (tretja 
adventna nedelja), Laetare (četrta postna nedelja) ali pa Requiem, ki je dal ime 
maši za rajne. Slovensko izročilo je bogato z značilnimi pesmimi določene 
liturgične dobe (adventi božični, postni, velikonočni čas …) 
 Obhajanje in praznovanje srečanja z Gospodom zaobjame vse človekove 
čute in se preko čutnih znamenj tudi izraža. Bela, zelena, rdeča, vijolična in 
občasno črna barva liturgične obleke, ki jo določa liturgična doba, že od prvega 
vidnega vtisa usmerja vstop v prav določeno ozračje dneva, godu ali praznika. 
Enako velja za cvetlični okras prostora ali pa za izbrani vonj kadila. 
Ko mašnik, diakon in ministranti pristopijo k oltarju, temeljnem kamnu Cerkve, ga 
počastijo z globokim priklonom in poljubom. Stavba, v kateri smo zbrani, je 
namreč le podoba duhovne stavbe, zato apostol Peter v svojem pismu naroča: K 
njemu stopite, k živemu kamnu …, saj ste vendar živi kamni. 

…se nadaljuje na zadnji strani

 

   

 



 

OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Danes je misijonska nedelja. Nabirka je namenjena za 
misijone. Za vaš dar, Bog povrni! 

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. 

Vsi sveti – Maše bodo ob 8. (klarise), 10. in 14 uri. 
Pred vsako mašo bomo molili rožni venec za rajne. Po 
maši ob 14. uri bo molitev na pokopališču.  

Popolni odpustek – moremo prejeti ob prazniku vseh 
svetih. Možno ga je pokloniti tudi določenemu 
pokojnemu, za katerega smo prepričani, da še 
potrebuje našo molitev in osvoboditev od časnih kazni. 
Pogoji za prejem popolnega odpustka: spoved 10 dni 
pred ali po prazniku, prejem sv. obhajila, obisk 
pokopališča, molitev vere in po paževem namenu.  

Verni rajni, 2. november – Ta dan bo maša tudi ob 18. 
uri.  

Maše v zimskem času – maše med tednom, 
ponedeljek in sreda ob 18.30, sobota in praznik med 
tednom ob 18. uri.  

FSR – redno mesečno srečanje bo tokrat v ponedeljek 
25.10. po večerni sv. maši. Vabljen, da se nam pridruži 
še kdo na novo ali da ponovno začne prihajati kdo od 
tistih, ki ste dali obljub 
Zahvalna nedelja pri sv. Urbanu – V nedeljo 31.10. bo 
maša ob 10. uri pri sv. Urbanu. Ta dan maše ob 10. uri 
v Nazarjah NE BO! 
Zahvalna nedelja – 7.11. – Darovi so namenjeni za 
vzdrževanje duhovnika oz. samostana. Za vsak vaš dar 
Bog povrni. Oltarji so razdeljeni po zaselkih kot 
običajno, da lahko tja prinesete svoj dar, ali ga v 
denarju oddate tistemu, ki ga pobira po zaselku.  

Čiščenje in krašenje naše cerkve 
petek, 29. oktober – starši veroučencev 
petek, 5. november – Prihova in ind. Cona 

PON 
25.10. 
Sabina, 
Darija 

18.30 
KL 

za + Barbaro Fužir PON 
1.11. 

Vsi sveti 

8 Kl 

10 

14 

po namenu (Marija) 

za žive in + župljane 

za rajne, priporočene v nov. pismih za + Franca Nadlučnika 

TOR 
26.10. 

Bonaventura 

6.30 
KL 

za + Marico Resnik, 30. dan TOR 
2.11. 

verni rajni 

6.30 
KL 

za + sorodnike in dobrotnike in vse 
duše v vicah 

za + Marijo Flere, obl. 18 za + Mimo Felicijan (30. dan) 

SRE 
27.10. 
Duh 

Assisija 

18.30 
KL 

za + Flere Marijo 
SRE 

3.11. 
Viktorin 
Ptujski 

18.30 
KL 

za + Ano Radimkovič 

za + Terezijo Smodej  za + Marijo Ramšak 

ČET 
28.10. 

Simon in 
Juda Tadej 

6.30 
KL 

za svetost duhovnikov ČET 
4.11. 

sv. Karel 
Boromejski 

6.30 
KL 

za + Slavico Hren 

v zahvalo in za darove Svetega Duha 
za žive in + sorodnike in dobrotnike 
s. klaris 

PET 
29.10. 

bl. Mihael 
Rua 

6.30 
KL 

v zahvalo sv. Antonu PET 
5.11. 

Zaharija in 
Elizabeta 

6.30 
KL 

za rajne, priporočene v novembrskih 
pismih 

za + Zdravka in Francija in vse žive in + 
iz družine Mikulič  

v zadoščenje presvetemu Srcu 
Jezusovemu 

SOB 
30.10. 

sv. Marcel 

19 za + Blaža Repenška SOB 
6.11. 

Lenart 

18 za + Hrenove starše in vnuka Miha 

KL 
6.30 

za vse + Dobrovčeve  
KL 

6.30 
za nove duhovne poklice  

NED 
31.10. 

31. nml 

7 za + Ano Urtelj 
NED 
7.11. 

32. nml 

7 za rajne, priporočene v nov. pismih 

10 Urban - za + Ivana Matka (Končki) 10 za + iz družin Klemše in Napotnik 

KL 8 
za + Maksimilijana Marota in Anzija 
Ramšaka 

 

 

 

 

KL 8 
v zahvalo Bogu in Mariji za vse 
milosti 
 
 
 
 

 

  

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 
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http://franciskani-nazarje.si/

