
 

Kot bi bilo nenavadno, če bi ob slovesnih 
dogodkih našo državno himno Zdravljico zgolj 
recitirali, tako je nenavadno, če slovesno hvalnico 
Slavo recitiramo oz. je ne pojemo. Njena 
»literarna vrsta« je himna in himnam je lastno, da 
se pojejo. Zgolj razmere, kot npr. majhno število 
ljudi na praznični dan, dovoljujejo izjeme, ki pa 
vendar zahtevajo slovesno ter navdušenja polno 
proklamacijo. Ker je Slava eden tistih spevov, 
katerih besedilo se nikoli ne spreminja, ni 
dovoljeno, da bi jo pri mašah nadomeščali s 
kakšno drugo, četudi podobno pesmijo. 
 Zadnje dejanje začetnih obredov sv. maše 
je mašnikova molitev, imenovana zbirna molitev 
ali kolekta (collecta), imenujemo pa jo tudi glavna 
mašna prošnja. V Rimu so tudi danes za vsak dan v 

postnem času posebej določene cerkve (imenovane statio), kjer je skupna sveta maša, 
verniki pa se lahko že prej zberejo v kakšni drugi cerkvi in pred procesijo v statio, 
mašnik zbere (colligit) v skupno prošnjo molitev posamičnih vernikov. Posebej 
značilen je tak shod na pepelnično sredo v cerkvi sv. Sabine, verniki pa se tja v 
procesiji in z litanijami ter pesmimi podajo iz cerkve sv. Anzelma. Za zbirno molitev je 
značilno začetno mašnikovo povabilo: »Molimo.« Temu sledijo primerno dolgi 
trenutki tišine, da bi se lahko v tej molitveni tišini vsak zavedal Božje navzočnosti in v 
svojem srcu molil svojo osebno prošnjo. Nato mašnik z razprostrtima rokama, v imenu 
vseh zbranih, na Boga Očeta naslovi molitveno prošnjo, s katero izrazi razloge, zakaj 
smo zbrani za obhajanje svete evharistije in običajno glavni namen praznika ali spomin 
na svetnika, ki si ga Cerkev tisti dan spominja. 
 Cerkvene molitve vedno naslavljajo Boga Očeta in vernike usmerjajo k njemu. 
Tudi tiste na Marijine praznike ali na praznike svetnikov. Obstajajo redke in veliko 
kasnejše molitve, ki so naslovljene na Božjega Sina Jezusa Kristusa. Toda značilnost 
liturgičnih molitev in prošenj je, da naslavljajo Boga Očeta. Slovensko izročilo ga rado 
imenuje še z značilnimi atributi: dobri, usmiljeni, vsemogočni, večni …  Liturgična 
molitev je vedno naslovljena na Očeta po Sinu v Svetem Duhu, kar je očitno tudi v 
kristološkem zaključku (po našem Gospodu Jezusu Kristusu ... ). Vse torej prihaja k 
nam od Očeta po Sinu in v Svetem Duhu in končno se vse k Očetu tudi vrača, po Sinu v 
Svetem Duhu. 
 Na zbirno oz. glavno prošnjo vsi odgovorimo: »Amen,« ki je (podobno kot 
aleluja) eden tistih hebrejskih izrazov, ki je skupen vsem krščanskim izročilom in vsem 
jezikom ter ga ne prevajamo. Označuje pa to, kar je trdno, gotovo in vredno zaupanja. 
Z vzklikom »Amen« izrekamo svojo potrditev in privolitev, da je res, kar smo slišali, da 
se strinjamo, da naj tako tudi bo. Za svetega Avguština je amen na koncu molitve 
kakor žig ali podpis. Kot da bi mašnik v imenu vseh napisal pismo, mi vsi pa bi ga 
podpisali. 
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Slava in glavna mašna poršnja 
 Ko je angel betlehemskim pastirjem oznanil veliko veselje, da se je rodil 
Odrešenik, ki je Kristus Gospod, in da bodo našli dete, povito v plenice in položeno 
v jasli, se je ob angelu nenadoma pojavila množica nebeške vojske s hvalnico na 
ustih: Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji (Lk 2,14). To 
angelsko hvalnico, ki je vključena med začetne obrede svete maše na vse 
praznične dni in nedelje med letom (razen v adventnem in postnem času), s 
katero hvalimo, slavimo, molimo in poveličujemo Boga in se mu zahvaljujemo 
zaradi njegove velike slave, imenujemo velika Slava ali velika doksologija. Mala 
doksologija je: »Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu …« 
 Slavospev Bogu Očetu vsemogočnemu se prelije v slavljenje 
edinorojenega Sina, ki je pravo Jagnje, darovano na križu in kateremu vzklikamo: 
»Ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas, usmili se nas in sprejmi našo prošnjo.« 
Izpovedujemo, da je edino on sveti, najvišji in s Svetim Duhom v Očetovi slavi. 
Najstarejšo zapisano obliko Slave poznamo iz Apostolskih konstitucij, dragocenega 
liturgičnega in pravnega spisa iz 4. stoletja, ki ga je uporabljala Cerkev na področju 
antiohijskega patriarhata. V Rimu so Slavo peli gotovo že v času papeža Gregorja 
Velikega. Po njem imenovana oblika liturgične knjige – gregorijanski zakramentar 
–, ki je predhodnik rimskega misala in se je od 7. stoletju z odločilnim vplivom 
razširil po vsej zgodnje-srednjeveški Evropi, je določal, da sme Slavo pričenjati 
samo škof, in sicer na nedelje, slovesne praznike in praznike, drugi duhovniki pa le 
na Veliko noč. Popularnost te vzvišene himne pa je bila takšna, da so jo kmalu 
prepevali tudi izven svete maše. Danes jo začenja mašnik, lahko pa tudi pevec ali 
zbor. Poje jo vse občestvo ali pa vsi menjaje se s pevskim zborom ali s kantorjem, 
lahko pa tudi zbor sam. 

…se nadaljuje na zadnji strani

 

   

 



 

OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Darujete lahko za mašne namene v decembru.  

FSR – V ponedeljek 15.11. ob 17. uri se bomo zbrali 
člani Frančiškovega svetnega reda na kapitlju ob 
triletju. 

Ključarji pri sv. Urbanu – Novi ključarji so Udonski 
(Aleksander Strojanšek) in Gorneki (Zlatko Krajnc). 
Obema družinama hvala za pripravljenost, z željo po 
dobrem sodelovanju, ker nam je pri sv. Urbanu vedno 
lepo.  

Za zahvalno nedeljo ste poleg darov po oltarjih za 
samostan darovali še 2174 €. Kar je po zaselkih takole: 
Nazarje – 376 € (200 € s. Klarise) 
Dobletina – 260 €; Prihova in ind. cona – 250 €; Kokarje 
in sp. Rečica – 118 €; Žlabor – 205 €; Zavodice – 100 €; 
Dobrovlje – 425 €; Zagradišče – 240 € 
Iskrena hvala vsem, ki tak ali drugačen način poskrbite 
za vse kar potrebujemo za samostan in darujete tudi za 
potrebe doma duhovnih vaj. Naj vas Bog obilno 
blagoslavlja!  

Hodimo skupaj – Sinoda 2021 – 2023: za sinodalno 
cerkve – Občestvo – Sodelovanje – Poslanstvo. Papež 
Frančišek je pričel s svetovno sinodo, s katero želi, da bi 
kot Cerkev začeli hoditi skupaj. Želi slišati glas vsakega 
vernika: od rednih nedeljnikov, pa do  od Cerkve 
najbolj oddaljenega kristjana. Papež nas vabi, naj za 
dobro Cerkve odpremo svoja ušesa za poslušanje in 
svoja srca za sprejemanje drugega. Želi, da bi se 
srečevali in ta srečanja naj izhajajo iz molitve in 
skupnega prepoznavanja kakšna naj bo Cerkev tretjega 
tisočletja. Temeljni svetopisemski odlomek je vzet iz 
Apostolskih del 10. pog. – Srečanje Petra in Kornelija. 
Kornelij je pogan, Peter je Jud. Obeh se dotakne Bog. 
Oba sta odprta Bogu in razširita svoj krog bližnjih. 
Zaradi njunega skupnega spoznanja, se Cerkev odpre 
tudi za pogane. Kaj ta izkušnja pomeni zame, za našo 
Cerkve? 
Čiščenje in krašenje naše cerkve 
petek, 12. november - Nazarje 
petek, 19. november - Dobletina 

PON 
8.11. 

bl. Janez 
Duns Scot 

18.30 
KL 

za rajne, priporočene v nov. pismih 
PON 

15.11. 
sv. Albert 

Veliki 

18.30 
KL 

za + starše Praznik 

v čast Materi Božji v zahvalo za zdravje 
za žive in + iz družin Žvipelj, Lekše, 
Hrup in Ipšek 

TOR 
9.11. 

Posvetitev 
Lateranske 

bazilike 

6.30 
KL 

za + Poldko Brezovnik TOR 
16.11. 

sv. Jedrt 

6.30 
KL 

za + Milana Ilovška 

za + starše Štrucl in brata 
za žive in + iz družin Štorman, 
Terglav, Zupanc in Vrečar 

SRE 
10.11. 

sv. Leon 
Veliki 

18.30 
KL 

za + Franca Boršnaka 
SRE 

17.11. 
Elizabeta 
Ogrska 

18.30 
KL 

za rajne, priporočene v nov. pismih 

za + Martina Šmarčana 
za blagoslov v družini in za darove 
Svetega Duha 

ČET 
11.11. 

sv. Martin 

6.30 
KL 

za + Alojzijo Govek 
ČET 

18.11. 
6.30 
KL 

za + starše Ivana in Marijo 
Podgoršek in sestro (mamina obl.) 

za + Martina Dušiča 
za + Marinko in Antona Napotnik in 
+ Filipa Urankerja  

PET 
12.11. 

sv. Jozafat 

6.30 
KL 

za rajne, priporočene v nov. pismih PET 
19.11. 

sv. Neža 
Asiška 

6.30 
KL 

za rajne, priporočene v nov. pismih 

za + iz družin Fale, Repenšek in Pikl za + Apolonijo Satler 

SOB 
13.11. 

sv. Didak,  

18 za + Ivana Germadnika SOB 
20.11. 

bl. Pashal. 

18 za + Rudija Kristana 

KL 
6.30 

za družine Černe, Prelovšek in Strgar 
KL 

6.30 
za + Toneta Ambroža in vse žive in + 
iz družine Ambrož   

NED 
14.11. 
33.nml 

7 za rajne, priporočene v nov. pismih 
NED 

21.11. 
34.nml 

7 za rajne, priporočene v nov. pismih 

10 za + Vratnikove (obl. staršev) 10  

KL 8 za + starše Ajnik in sorodnike  KL 8 
po namenu (Kralj) in za vse 
kontemplative skupnosti 

 

  

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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