Za globlje razumevanje sporočila, ki nam
ga želi posredovati Gospod od nedelje do nedelje
ali od praznika do praznika, moramo tri berila
povezati. V svetih časih – advent, post, velika noč
ali veliki prazniki – spregovorijo vsa tri berila s
skupno tematiko.
Ob nedeljah med letom pa je evangeljski
odlomek praviloma neprekinjeno nadaljevanje
tistega iz prejšnje nedelje. Izbran je triletni cikel
beril (leto A, B, C), zaznamovan z branjem treh
sinoptičnih evangelijev: evangelij po Mateju v letu
A, po Marku v leto B in po Luku v letu C. Praviloma
beremo neprekinjeno tudi drugo berilo (apostolska
pisma). Pričnemo s Pavlovimi pismi in jih v nadaljevanju beremo od nedelje do
nedelje. Zaradi takšnega neprekinjenega branja je običajno težko najti povezavo
med drugim berilom in evangelijem. Drugače pa je z izbiro prvega nedeljskega
berila, ki je iz Stare zaveze in je tematsko povezan z evangelijem. Da bi razumeli
sporočilo nedeljskega evangeljskega odlomka, ki lahko vsebuje različne poudarke
in različne vidike, ga je najprej potrebno primerjati s prvim berilom.
Posebno mesto ima psalm, ki ga poje pevec ali zbor ali vse občestvo in ga
imenujemo spev z odpevom. Pri tem pojemo ponavljajoči odpev ali refren, kajti ta
psalm je odgovor občestva na oznanjeno Božjo besedo, odgovor, ki ga zapojemo.
Bog govori in ljudje odgovorimo. Zato je le izjemoma dopustno, da isti bralec, ki je
oznanjal prvo berilo, poje tudi psalm. Naloga bralca je namreč drugačna od naloge
psalmista. Psalm je pesem, zato ga je treba peti, in dokler ni nikogar, ki bi to
zmogel, je treba peti vsaj odpev. Ker je psalm odgovor na prvo berilo, je izbran
tako, da sta njegova vsebina in odpev skoraj enaka ali podobna besedam berila.
Ko povežemo evangelij s prvim berilom in psalmom ter upoštevamo tudi vrstico
pred evangelijem, nas to uvaja v sporočilo obhajanega dneva, nedelje ali praznika.
V Božji besedi se oznanja in proslavlja Božji načrt odrešenja, ki se je
uresničil v Kristusu. Zaveza, ki nam je podarjena v Besedi, pa se konkretizira v
lomljenju kruha za večno življenje in s pitjem krvi nove in večne zaveze. Tako se
uresničuje življenjska povezanost z Vstalim, z brati in sestrami in tudi z vsem
ustvarjenim. Sv. Cezarij iz Arlesa (470‒542) je globoko dejal: »Kdor je malomarno
poslušal Božjo besedo, ne bo nič manj kriv kot tisti, ki je s svojo malomarnostjo
povzročil, da je Kristusovo telo padlo na tla« (Sermo 78,2).
P. Nikolaj Aracki Rosenfeld, cistercijan.
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BESEDA O SVETI MAŠI
Po začetnih obredih se začne besedno bogoslužje, ki je neločljivi del svete
maše, povezan z evharističnim bogoslužjem, kot nam to čudovito osvetljuje
evangelist Luka v odlomku o dveh učencih na poti v Emavs (Lk 24,13-35): besedno
in evharistično bogoslužje tvorita namreč eno samo bogoslužje. Po Gospodovem
vstajenju sta žalostna učenca zapuščala Jeruzalem. Pridruži se jima vstali Gospod
in jima najprej lomi kruh Besede, tako da jima razlaga svojo skrivnost, začenši z
Mojzesom in vsemi preroki, potem pa jima razlomi kruh življenja.
Oznanilo in poslušanje Besede je slavnostni dogodek saj nam spregovori
Bog. Dejstvo, da Bog govori svojemu ljudstvu, je razlog slavljenja, češčenja in
praznovanja. Od nekdaj je sestavni del vseh bogoslužnih dejanj – najbogatejše pa
prav v mašni daritvi – oznanilo Božje besede, namenjene za odrešenje vsem
ljudem.
Svetopisemska zgodovina je zgodovina zaveze med ljudmi in Bogom. Vsi
dogodki, liki, simboli in strukture najdejo svoj končni pomen prav v zavezi. Ko se
bralec Svetega pisma v osebnem branju srečuje z Božjo besedo, ga more ta
nagovoriti, spodbuditi in poglobiti njegovo vero. Toda sveto besedilo ima najbolj
presežno vrednost, ko je oznanjeno v bogoslužju. Pri oznanilu Božje besede se v
Cerkvi uresničuje to, kar oznanja, in se izpopolnjuje Kristusova skrivnost v
njegovem telesu, ki je Cerkev. »Kristus je navzoč v svoji besedi, saj je on tisti, ki
govori, ko se v Cerkvi bere Sveto pismo« (SC 7). Oče ga je poslal, da je za nas umrl
in vstal, da bi tudi nam omogočil vstajenje. Njegova Beseda oznanja ta načrt
odrešenja. Ob nedeljah celo s tremi svetopisemskimi odlomki in psalmom.
Čeravno spregovorijo iz treh različnih situacij, vsi usmerjajo na eno samo središče,
kot dobro znana geometrijska zakonitost: tri točke, ki določajo ravnino. Četudi je
troje beril, kot tri točke, vsako nedeljo drugačnih, je ravnina vedno ista: Božji
odrešilni načrt.
…se nadaljuje na zadnji strani

OZNANILA
Marija Romarica – Na seznam v cerkvi se
vpišete za sprejem Marije v adventu. Ta
je za vse, ki nimajo šoloobveznih otrok.
Seznam je dostopen tudi na spletu,
kamor se tudi lahko vpišete. Molitev poteka na večer,
ko ste vpisani, potem pa do popolneva naslednjega
dne predate Marijo Romarico naslednjemu. Med
družinami veroučencev bo krožilo 5 podob, ki bodo
razporejene takole: 1.-3. razred, 4. in 5., 6. in 7. ter 8.
in 9. razred. Podobe bomo izročili na 1. adv. nedeljo.
E-tabla z molitvenimi nameni – sem
lahko vpišete svoj molitveni namen za
katerega želite, da bi tudi drugi molili ob
Mariji Romarici ali tudi sicer.
Teden Karitas – od 22. do 28.11 – letos pod naslovom
Srce, ki sprejema. Nabirka prihodnje nedelje bo
namenjena za potrebe župnijske Karitas. Ob tej
priložnosti se zahvaljujem ga. Ireni Papež Krajnc in
vsem sodelavcem župnijske Karitas, ki imajo odprte
oči za konkretne stiske v našem kraju.
Sv. Cecilija – praznuje v ponedeljek 22.11. in z njo vsi
cerkveni pevci. Zato zahvala za njihov prispevek k
lepšemu bogoslužju kljub oviram, ki nam jih
predstavljajo maske in razdalja.
Molitev v družini – (torek 23.11. ob 20.
uri) Zoom srečanje, ki bo namenjeno
predvsem družinam veroučencev, bo v
pomoč staršem pri oblikovanju ali
uvajanju molitve na družinski urnik. Lahko pa tudi kot
potrditev, da na začeti poti vztrajajo.
Adventni večeri – ZOOM, torek 30.11. ob
20. uri. To bodo večeri duhovnosti, skupne
hoje - sinodalnosti in pogovora o župniji. V
malih skupinah se bomo ob nedeljski božji
besedi pogovarjali o župniji. Vabljeni vsi, ki vam je
domača župnija blizu in bi radi v njej živeli aktivno
krščansko življenje. Več na www.apostol.si.
Čiščenje in krašenje naše cerkve
petek 26.11. – Kokarje; petek 3.12. - Žlabor

SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH
PON
22.11.
sv. Cecilija
TOR
23.11.
sv. Klemen
SRE
24.11.
sv. Andrej
Dung Lac

ČET
25.11.
sv. Katarina
Aleksandrijska

PET
26.11.
sv. Leonard
Portomavriški

18.30
KL

6.30
KL

6.30
KL

SOB
27.11.

18

sv. Frančišek
Anton Fasani

KL
6.30

7
NED
28.11.
1. adv

za rajne priporočene v nov. pismih
18.30
vsi svetniki
KL
v čast Materi Božji v zahvalo za
Frančiškovih
zdravje
redov

za + Kohletove

TOR
30.11.
sv. Andrej

6.30
KL

SRE
1.12
sv.
Marjan

18.30
KL

18.30
KL
za + Mlačnikove starše in za +
Martina Trbovška
6.30
KL

10
KL 8

PON
29.11.

za rajne priporočene v nov. pismih

za + Cilko Macuh
za + Melito Jamnik
za zdravje in Božjo pomoč
za rajne priporočene v nov. pismih
za + Brankota Ščančarja
za rajne priporočene v nov. pismih
za družino Gašperšič
za + Hrašunove starše (atova obl.)

ČET
2.12.
M. Angela
Astorch

PET
3.12.
Frančišek
Ksaver

SOB
4.12.
sv. Barbara

za + Kopušarjeve
za + Ano Urtelj
za + Marijo Kokovnik (8. dan)
za + Antona Cigaleta

NED
5.12.
2. adv

6.30
KL

6.30
KL

za + Markota in starše Finkšt
za + Terezijo Časl
za + Franca Kramerja (obl.)
za žive in + sorodnike in dobrotnike
s. klaris

za + Ljudmilo Lampret
v čast presvetemu Srcu Jezusovemu
za + Filipa Strnišnika (obl.)

KL
6.30

za nove duhovne poklice

7

za žive in + župljane

10

za + Mimo Felicijan

KL 8

KRST

POGREB

Delavniki:
pon. in sre. 18.30
tor, čet, pet 6.30
sobota 6.30 in 18.
Nedelja
ob 7., 8. in 10. uri

Vsako prvo nedeljo ali
po dogovoru.

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.

POROKA

za godovnjake

18

MAŠE:

Zaročenci naj se prijavijo
vsaj mesec dni pred poroko.
Potrebujejo samski list ter
tečaj priprave na poroko.

za žive in + župljane

za + Iva Brdnika, obl., za + mamo
Frančiško in vse Faletove

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.

