
 

Cerkev, ki je Kristusovo telo, je udeležena pri tej 
daritvi, ko se združuje s Kristusovo priprošnjo Očetu 
v imenu vsega človeštva. Tako v evharistiji 
Kristusova daritev postane tudi daritev vseh udov 
njegovega skrivnostnega telesa. Naše življenje, 
zahvale in trpljenje, molitev in delo so združeni s 
Kristusovim življenjem in njegovo celotno daritvijo. 
Ves Kristus, glava in telo, ki je živ cerkveni 
organizem, v evharistični molitvi daruje sebe kot 
celotno telo. Darovanje kruha in vina ter drugih 
stvari, ki se lahko darujejo v naravi ali v denarju, 
služijo tako za evharistično Kristusovo telo kot za 
Kristusovo skrivnostno telo. Kruh, vino in voda so 

namenjeni evharističnemu telesu in bodo spremenjeni v evharistično Kristusovo 
telo in kri. Drugi darovi, v naravi ali v denarju, so namenjeni skrivnostnemu telesu, 
ki je Cerkev, prvenstveno pa za potrebe ubogih. Zato ni posebej smiselno darovati, 
kar ne služi niti evharističnemu telesu niti ne služi skrivnostnemu telesu, ki je 
Cerkev. 
 S prinašanjem darov izražamo svojo skrb za Cerkev in za najpotrebnejše. 
To je tudi izraz prave krščanske ljubezni. O tem priča tipična darovanjska pesem, 
katere besedilo pravi: »Kjer je resnična ljubezen, tam je Bog« (Ubi caritas est vera, 
ibi Deus est). Mašne molitve, ki v misalu sestavljajo posamičen mašni formular, 
vedno vključujejo tudi besedilo za vstopni in obhajilni spev, ker ju mora duhovnik 
prebrati, kadar pri maši ni petja. Darovanjskega speva pa v misalu ne najdemo, 
kajti ni obvezen ne glede na petje. Edinstvena izjema v misalu je predlagan 
darovanjski spev pri večerni maši na veliki četrtek. In to je prav Ubi caritas. 
 Takšno skrb za uboge in za Cerkev naroča že apostol Pavel, ko skupnosti v 
Korintu naroča: Vsak prvi dan v tednu (to je v nedeljo) naj vsak izmed vas pri sebi 
daje na stran in zbira, kolikor zmore (1 Kor 16,2). Podobno sveti mučenec Justin iz 
2. stoletja priporoča, naj tisti, ki zmorejo, darujejo kaj za potrebe revnih in za 
cerkveno skupnost. Takšno prinašanje darov postane obred dobrodelnosti. In 
pesem, ki ga spremlja, poudarja takšno razsežnost. 
 Predvsem pa so darovi, ki jih darujemo, lahko tudi simbolna znamenja 
lastnega darovanja. Prav v tem je smiselno bogoslužje, kot pravi Pavel v Pismu 
Rimljanom: Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje: Darujte svoja telesa v 
živo, sveto in Bogu všečno žrtev; to je vaše smiselno bogoslužje (Rim 12,1). 
 Živeti življenje v Kristusu, s Kristusom in po Kristusu pomeni, da živimo 
tako, da postajamo Bogu všečna daritev. Kristus pa vzame v svoje roke vse, kar je 
darovano, to združi s svojo daritvijo, nas pa spopolnjuje za večno daritev Očetu, da 
bomo nekoč mogli prejeti dediščino z vsemi izvoljenimi v nebesih. 

  P. Nikolaj Aracki Rosenfeld 
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BESEDA O SVETI MAŠI 
Evharistično bogoslužje - 1. del 
 Pri zadnji večerji je Jezus postavil daritev in velikonočni obed. Po 
duhovniku, ki dela isto, kar je Gospod sam storil in izročil učencem, naj delajo v 
njegov spomin, dobiva Kristusova daritev na križu v Cerkvi trajno navzočnost. 
Kristus je namreč vzel kruh in kelih, se zahvalil, kruh razlomil, ga dal svojim 
učencem in rekel: »Vzemite, jejte, pijte; to je moje telo; to je kelih moje krvi. To 
delajte v moj spomin.« 
 Zato je drugi del svete maše, imenovan evharistično bogoslužje, tako 
urejen, da ustreza Jezusovim besedam in dejanjem pri zadnji večerji. Najprej so 
darovanjski obredi (od priprave in prinašanja darov do molitve nad darovi), sledi 
evharistična molitev (od zahvale, ki jo izraža hvalospev, do sklepnega slavospeva) 
in slednjič obhajilni obredi (od molitve očenaša do poobhajilne molitve). 
 Tisto noč, ko je bil Jezus izdan, je vzel kruh in vino, se zahvalil in izrekel 
blagoslov, razlomil kruh ter ga dal svojim učencem. Jezusovo dejanje »je vzel« 
ustreza pripravljanju darov pri darovanju, ko na oltar prinesemo kruh in vino z 
vodo, obe prvini, ki ju je Kristus vzel v svoje roke. Jezusova zahvala in blagoslov 
ustrezata evharistični molitvi, ko se Bogu zahvaljujemo za celotno delo odrešenja, 
darovi pa postanejo Kristusovo telo in kri. Z lomljenjem kruha in z obhajilom 
prejemamo mnogi od enega kruha in iz enega keliha Gospodovo telo in kri na isti 
način, kakor so ju apostoli prejeli iz Kristusovih rok. 
Pripravljanje darov ali darovanje 
 Nebeškemu Očetu ne darujemo kruha, vina in vode, ampak mu darujemo 
daritev Kristusa. Kristusova daritev se Očetu daruje v evharistični molitvi, ko 
duhovnik po pripovedi o postavitvi moli: »Sveti Oče, spominjamo se Kristusove 
smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja« (Druga 
evharistična molitev). To je resnično in pravo darovanje. 

…se nadaljuje na zadnji strani

 

  
 

 



 

OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Blagoslovi domov po božiču – Med tednom popoldne 
bom blagoslavljal domove. Kdor želi me lahko pokliče. 
 
Zbiramo mašne namene za mesec februar.  
 
Sv. Trije kralji – 6.1. – maše bodo ob 8. (Klarise), 10. in 
18. uri v cerkvi.  
 
Verouk – 1. teden januarja ne bo verouka. V četrtek je 
praznik Gospodovega razglašenja, zato ste veroučenci 
in družine povabljeni k maši ob 18. uri.  
 

Priprava na zakon – tečaj priprave na 
zakon bo potekal od 6. 1. naprej. 6 
zaporednih četrtkov od 20. do 21.30 ure 
preko povezave ZOOM. Informacije za 

prijavo najdete 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. 

 
Zakrament v letu 2021 
Krstov je bilo 10, 5 dečkov in 5 deklic. Devet je bilo 
izvenzakonskh skupnosti in le eden poročenih staršev. 
Sedem družin novokrščencev živi v naši župniji.  
Poroke so bile 4 in od teh noben par ne živi v naši 
župniji.  
Pogrebov je bilo 15: 10 župljank in 5 župljanov.  
 
Čiščenje in krašenje naše cerkve in čiščenje učilnic 
petek, 7. jan. – Nazarje 
petek, 14. jan. – Dobletina / učilnica: Špela Zavolovšek 
in Dragica Forštner 

PON 
3.1. 

Jezusovo 
ime  

18.30 
KL 

za + Antona Cigaleta 
PON 
10.1. 

Gregor iz 
Nise 

18.30 
KL 

za + Hrašunove starše (mamina obl.) 

za + Antona in Angelo Rožič (obl.) za + Antona Kopušarja 

TOR 
4.1. 

Sv. Angela 
Folinjska 

6.30 
KL 

za + Betko Turk (obl.) 
TOR 
11.1. 

Sv. Pavlin 
Oglejski 

6.30 
KL 

za + Janeza Goličnika 

za + Cilko Macuh za zdravje (Remšak) 

SRE 
5.1. 

Sv. Emilijana 

18.30 
KL 

za + Marijo in Rafka Potočnik (30. dan) SRE 
12.1. 

Sv. Tatjana 

18.30 
KL 

za + Žlabrske starše (atova obl.) in 
Zvoneta Pečnika 

za zdravje v družini in uslišanje 
prošenj  

za + Marico Hojnik 

ČET 
6.1. 

Gospodovo 
razglašenje 

10 
18 

 
KL 8 

za + Alojza Strojanška (obl.) 
za + Ano Osojnik (8 dan) 

ČET 
13.1. 

Sv. Hilarij  

6.30 
KL 

za žive in + župljane 

za žive in + sorodnike in dobrotnike za zdravje (Preželj in Božič) 

PET 
7.1. 

Sv. Karel 

6.30 
KL 

za + Vido Kos PET 
14.1. 

bl. Odon 
iz 

Jurkloštra 

 

6.30 
KL 

za + Marijo Hren 

v zadoščenje presv. Srcu Jezusovemu za 
žalitve  

v zahvalo in po namenu (Grom) 

SOB 
8.1. 

Sv. Peter 
Tomaž 

18 
za + Ano Hudoklin; kp za + Maroh 
Marijo (pog) 

SOB 
15.1. 

Sv. Pavel 
puščavnik 

18 za + Kosove (mamina obl.) 

KL 
6.30 

za nove duhovniške in redovniške 
poklice 

KL 
6.30 

za + Franca Moharja in sorodnike 

NED 
9.1. Nedelja 
Jezusovega 

krsta 

7 za žive in + župljane 

NED 
16.1. 

2.n.m.l. 

7 za + Francija Voduška (obl.) 

10 za + Franca Praznika 10 za + Melito Jamnik 

KL 8 
za + iz družin Podbregar, Podlesnik, 
Planinšek in Vavdi 

KL 8 za + Franca Širka, obl. 

 

  

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/

