
 

Homilija oznanja čudovita dela, ki jih Bog 
tudi danes dela za nas in vodi v globino Kristusove 
velike noči, istočasno pa mora biti aktualizirana za 
konkretno občestvo, ko le-to živi sebi lastne razmere 
in konkretne preizkušnje. Kot Jezusovo telo v grob, 
tako je položena v besednem bogoslužju Božja 
beseda v prst našega srca. V trenutkih zbrane tihote 
po homiliji moramo pustiti pokopanemu semenu, da 
prične kliti, tudi zato je sveta tihota pomemben del 
bogoslužja, saj omogoča premišljevanje in 
asimilacijo slišanega. To lahko vodi v preobrazbo 
lastnega življenja in življenja občestva vseh krščenih. 
 Besedno bogoslužje sestavlja tudi 

izpovedovanje vere v troedinega Boga. Veroizpoved ali símbol *symbolon+ vere je 
v obredu zato, da bi odgovorili na Božjo besedo, oznanjeno v berilih iz Svetega 
pisma in razloženo v homiliji, in da bi z veroizpovedovanjem tudi obnovili osebno 
vero. V mašni obred je takšno izpovedovanje vstopilo šele okoli leta 1000. 
Prvenstveno je veroizpoved del podeljevanja zakramenta svetega krsta in je torej 
krstni element. Vero izpovedujemo kot odgovor na oznanjeno Božjo besedo in kot 
priznanje, da moremo obhajati sveto evharistijo, ker smo nekoč prejeli sveti krst. 
 Veroizpovedi sledijo prošnje vernikov za potrebe vseh. Šele s pokoncilsko 
liturgično prenovo so prošnje vernikov spet postale del bogoslužja. Stara rimska 
oblika prošenj vernikov je danes ohranjena pri bogoslužju velikega petka. Takrat 
duhovnik ali diakon oznani molitveni namen prošnje (za sveto Cerkev, za papeža, 
za kristjane, za Jude, za edinost, za oblastnike, za verujoče in neverujoče …), nato 
zbrani v tišini molimo, nato pa duhovnik izreče zbirno molitev po prej 
imenovanem namenu. Oblika prošenj, kot jih izrekamo ob nedeljah in drugih 
dnevih, pa je v mašni obred vključena po modelu iz ambrozijanskega (milanskega) 
obreda in po vzhodnih obredih. Duhovnik izreče uvodno misel, diakon, bralec ali 
kdorkoli od vernikov izrazi molitveni namen prošnje, vse občestvo pa vzklikne ali 
pa zapoje: »Prosimo te, usliši nas.« 
 Izraz »prošnje vernikov za vse potrebe« zelo jasno sporoča, da celotno 
Božje ljudstvo prosi Boga za potrebe vsega sveta. Tako Cerkev stalno izpolnjuje 
Pavlovo naročilo Timoteju, naj se opravljajo prošnje, molitve, priprošnje, zahvale 
za vse ljudi, za kralje in za vse, ki so na oblasti, da bomo živeli mirno in tiho 
življenje v vsej pobožnosti in dostojanstvu. To je dobro in všeč Bogu, našemu 
odrešeniku, ki hoče, da bi se vsi ljudje zveličali in prišli do spoznanja resnice (1 Tim 
2,1-4). Vse občestvo, zbrano v bogoslužnem zboru v izvrševanju nalog svojega 
krstnega duhovništva in združeno s celotno Cerkvijo, posreduje med Bogom in 
vsem človeštvom. 

  P. Nikolaj Aracki Rosenfeld 
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BESEDA O SVETI MAŠI 
Besedno bogoslužje - 2. del 
 Glavni del besednega bogoslužja so berila Svetega pisma in spevi med 
berili; homilija, veroizpoved in prošnje vernikov za vse potrebe pa ga dopolnjujejo 
in sklepajo. Po berilih, ki jih razlaga homilija, Bog govori svojemu ljudstvu, 
razodeva skrivnost odrešenja in zveličanja ter podarja duhovno hrano; po svoji 
besedi je sam Kristus navzoč med verniki. To Božjo besedo sprejmemo s tihoto in s 
petjem za svojo in ji pritrdimo z izpovedjo vere. Okrepljeni z Božjo besedo v 
prošnjah za vse potrebe molimo za celotno Cerkev in za blagor vsega sveta. 
 V Nazaretu je Jezus po branju odlomka iz preroka Izaija: Gospodov Duh je 
nad menoj…, zvil zvitek, ga vrnil strežniku in začel govoriti: »Danes se je to Pismo 
izpolnilo, kakor ste slišali« (prim. Lk 4,21). To je model homilije. Biti mora razlaga 
kakšnega vidika svetopisemskih beril ali liturgičnega besedila, upoštevati pa mora 
skrivnost praznika in resnične potrebe občestva. Praviloma jo ima glavni mašnik. 
Lahko pa jo zaupa somašniku ali, če je primerno, tudi diakonu. Mora jo imeti ob 
nedeljah in zapovedanih praznikih pri vseh mašah, pri katerih je navzoče ljudstvo, 
druge dneve pa se priporoča, zlasti v svetih časih in ob večjem številu vernikov. 
Njen pomen je pokazati, kako se beseda, ki nam jo naklanja Bog, uresničuje danes 
za nas. Homilija razkriva in oznanja čudovita Božja dela v zgodovini odrešenja, to 
se pravi v Kristusovi skrivnosti (B 35). Oznanilo evangeljske blagovesti, dobre 
novice, mora biti predvsem v zavesti tistega, ki jo oznanja in ki je postavljen za 
glasnika Kristusovega evangelija. Cerkev namreč trdno veruje, da je »Kristus 
navzoč v svoji besedi, tako da on sam govori, kadar se v Cerkvi bere Sveto pismo« 
(B 7). 

…se nadaljuje na zadnji strani

 

  
 

 



 

OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Prihodnjo nedeljo pričnemo sprejemati mašne 
namene za mesec februar. 
 
Spovedovanje – Priložnost za spoved bo v sredo od 
17. do 18.30 ure. V četrtek bo namesto verouka od 
15. do 18. ure priložnost za sv. spoved za veroučence 
in njihove družine.  
 
Luč miru in iz Betlehema – Danes bodo skavti delili 

plamen. Lučko bo mogoče 
dobiti tudi med tednom v 
cerkvi in pri Vačovnikih v 
Dobletini (ob Marijini 

kapeli). Dar za plamen gre v 
dobrodelne namene.  
 
Maše na svete večere – 24.12. – 21.00 – maša pri s. 
klarisah ob 24. v cerkvi. Na Božič – 8. klarise, 10. in 16. 
v cerkvi. Ob 17. uri odhod iz parkirišča pri spodnjem 
pokopališču, maša pri sv. Urbanu bo ob 19.15. Oglje, 
kadilo in blagoslovljeno vodo za svete večere dobite v 
cerkvi.  
 

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. 

Blagoslovi domov po božiču – Ker sem letos sam bom 
v dneh od 28.12. do 9.1. obiskal tiste, ki boste za 
blagoslov prosili in župnijske sodelavce.  
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve in čiščenje učilnic 
petek, 24. dec. – starši veroučencev 
petek, 31. dec. – Prihova in industrijska cona 

PON 
20.12. 

sv. Vincencij 
Romano 

18.30 
KL 

za + Ano Hudoklin (30. dan) PON 
27.12. 

sv. Janez 

18.30 
KL 

za + Franca Praznika 

za + Tončko Kržič za + Jožico Gostečnik 

TOR 
21.12. 

Peter Kanizij 

6.30 
KL 

 

za žive in + župljane 
TOR 

28.12. 
Nedolžni 

otroci 

6.30 
KL 

za + Faniko Enci (obl.) 

za blagoslov in srečno vožnjo  za + Cilko Macuh (obl.) 

SRE 
22.12. 

sv. Frančiška 

18.30 
KL 

za + Boršnak Franca (obl.) 
SRE 

29.12. 
Tomaž 
Becket 

18.30 
KL 

za + Cveto Časl 

za + Blaža Prepadnika za  p. Tomaža 

ČET 
23.12. 

sv. Janez 
Kancij 

6.30 
KL 

za + Rupret Ivana 
ČET 

30.12. 
 sv. 

Feliks 

6.30 
KL 

za žive in + župljane 

za + Silva Vipotnika (obl.) za + s. M. Imakulato Kozina (25. obl.) 

PET 
24.12. 

sveti večer 

21 KL 

 
24.00 

za vse slovenske družine PET 
31.12. 

Silvester 

6.30 
KL 
18 

v zahvalo za vse milosti 

za + Ano in Srečota Urtelj za + Martina Polaka (8. dan) 

SOB 
25.12. 
Božič 

8 Kl 
10 

za redovne družine 
za + Kovačeve 

SOB 
1.1. 

Marija, 
sv. B. M. 

18 za + Ivana Matka 

16 
19 

za + Angelo in Toneta Sever 
za + Reziko Mogu (obl.) 

KL 
6.30 

za mir in Božji blagoslov v novem letu   

NED 
26.12. 

Nedelja sv. 
Družine 

7 za + mamo Kristino Sabotin (obl.) 
NED 
2.1. 

2.ned. po 
Božiču 

7 za + Ljudmilo Lampret  

10 za + starše Ugovšek 10 
za + Ljudmilo Borovnik  
za + Katarino Krklec (30.dan) 

KL 8 za + Antona Korošca KL 8 
za + Janeza Pustoslemška (obl.) za + 
brata Vinka in starše Pustoslemšek 

 

  

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 
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