
 

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.  

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.         P. Nikolaj Aracki Rosenfeld 
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BESEDA O SVETI MAŠI 
Besedno bogoslužje 
 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. V 
svetopisemski Drugi knjigi kraljev beremo zgodbo o odkritju knjig postave, ki so jih 
prebrali pred kraljem Jošíjem. Ko je kralj slišal besede knjig postave, je pretrgal 
svoja oblačila in rekel: »Velik je Gospodov srd, ki se je vnel zoper nas, ker naši 
očetje niso poslušali besed te knjige in delali v skladu z vsem, kar je napisano za 
nas« (2 Kr 22,11). Potem je kralj vpričo ljudstva prebral vse »besede knjige zaveze 
in sklenil zavezo pred Gospodom, da bodo hodili za Gospodom in se držali 
njegovih zapovedi, pričevanj in zakonov z vsem srcem in z vso dušo, da bi 
uresničevali besede zaveze, ki so zapisane v tej knjigi. In vse ljudstvo je privolilo v 
zavezo« (2 Kr 23,1). 

…se nadaljuje na zadnji strani

 

  
 

 



 

OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Sprejemam mašne namene za mesec januar. 

Nedelja Karitas – za potrebe župnijske Karitas ste 
preteklo nedeljo darovali 168,65€ Od tega gre 1/3 
škofijski Karitas, 2/3 pa župnijski Karitas. Bog povrni!  

Prvoobhajanci – bodo na praznik Brezmadežne prejeli 
svoj drugi zakrament, ko bodo pristopili k sv. spovedi. 
Njihovo pripravo in družine priporočamo v molitev.  

2. Adventni večer –  ZOOM, torek 7.12. 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. 

Alfa - srečanja se bodo 
pričela v torek, 25. 1. 2022 
in bodo trajala 11. srečanj 
vsak torek ob 20. uri do 5. 

aprila 2022. Srečanja bodo v hibridni 
obliki, tri v živo v župnijskih prostorih v 
Mozirju in ostala preko ZOOM-a. 

Koledovanje – Tudi letos se bodo koledniki odpravili 
na pot po Božiču in se pridružili akciji Misijonskega 
središča Slovenije "Otroci za otroke" z zbiranjem 
sredstev za misijone. Veroučence in starše 
spodbujam, da se oblikujete skupine po zaselkih. 
Točna navodila in material za pripravo boste dobili po 
elektronski pošti. 

SINODA – Temeljno vprašanje, ki usmerja aktivnosti 
glede sinode je:  
Kako se danes na različnih ravneh v Cerkvi (od župnije 
do celotne Cerkve) uresničuje "skupna hoja", ki Cerkvi 
omogoča, da oznanja evangelij? H katerim konkretnim 
korakom nas vabi Sveti Duh, da bi rastli kot Cerkev? 

Čiščenje in krašenje naše cerkve in čiščenje učilnic 
petek, 10. dec. – Zavodice;     - učilnica: Sonja Praznik 
petek, 17.dec. – Zagradišče;   - učilnica: Mateja 
Bačovnik, Martina Ivanuša 

PON 
6.12. 

sv. Miklavž 

18.30 
KL 

za + Brunet Zdravka in Matijevčeve PON 
13.12. 

sv. Lucija 

18.30 
KL 

za + Ludvika Nareksa (obl.) in vse + 
Nareksove in Golobove 

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

po namenu za Tino in Domna 

TOR 
7.12. 

sv. Ambrož 

6.30 
KL 

za + Katarino Krklec (8. dan) 
TOR 

14.12. 
sv. Janez 
od Križa 

6.30 
KL 

za žive in + župljane 

za žive in + iz družin Baš, Ambrož in 
Jenko 

za + iz družin Štorman, Terglav, 
Vrečar in Zupanc 

SRE 
8.12. 

Brezmadežna 

10 
 

18.30 
KL 

za + Marijo Kramer in brate 
SRE 

15.12. 
Drinske 

mučenke 

18.30 
KL 

za + Antona Cigale (30. dan) 

za + Francija Vodušek  za + Franca Brezovnika 

ČET 
9.12. 

sv. Valerija 

6.30 
KL 

za Marijino varstvo in zdravje  ČET 
16.12. 

sv. 
Albina 

6.30 
KL 

za + Ivana in Angelo Semprimožnik 
in vnuka Nejca 

za + Emila Hudomalja (obl.) za + Jožkota Pečovnika 

PET 
10.12. 

Loretska  
Mati Božja 

6.30 
KL 

za žive in + župljane PET 
17.12. 

sv. Lazar 

6.30 
KL 

za + Frančiško Žunter 

za + Marico Resnik za zdravje v družini 

SOB 
11.12. 

sv. Damaz 

18 za + Cveto Časl SOB 
18.12. 

sv. Teotim 

18 za + Melito Jamnik 

KL 
6.30 

za + Antona Kopušarja in sorodnike 
KL 

6.30 
 za + Marijo Prislan (obl.)   

NED 
12.12. 

3.adv. ned. 

7 za + Ano Urtelj NED 
19.12. 
4.adv. 
ned. 

7 za + Jožeta Praznika 

10 za +  Ljudmilo Lampret 10 
za + Pečnik Zvoneta (obl.); za + Janeza 
Goličnika (obl.) 

KL 8 za + Martina Dušiča (obl.)  KL 8 za žive in + Unatove  

 

  

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 18. 
Nedelja 

ob 7., 8. in 10. uri 

mailto:zupnija.nazarje@gmail.com
http://franciskani-nazarje.si/

