
 

še enem antičnem viru rimskega bogoslužja; tretja, ki 
je bila sestavljena na novo po antiohijskem vzoru; in 
četrta, ki se zgleduje po anafori svetega Bazilija. Tem 
štirim so bile kasneje dodane še druge molitve: dve 
evharistični molitvi za spravo, evharistična molitev za 
različne potrebe v svojih štirih različicah (A, B, C in D), 
včasih imenovana tudi molitev švicarske sinode. 
Odobrene pa so tudi tri evharistične molitve za maše z 
otroki. 
 V nadaljevanju se bomo zadržali pri splošni 
shemi evharističnih molitev, čeravno bi bilo dobro in v 
veliko osebno in skupnostno obogatitev vsako poznati 
podrobneje. Mašniki jih pri sveti maši izbirajo v skladu 

z navodili in tudi okoliščinami (npr. somaševanje več duhovnikov), prepogosto pa 
izbirajo drugo, ki je najkrajša, a tudi najbolj starodavna, redkeje pa molijo Rimski 
kanon, katerega bogastvo ni zgolj njegovo večtisočletno neprekinjeno izročilo, temveč 
lastni ali posebni deli kanona, ki se prilagajajo posameznim praznikom (velika noč, 
binkošti), dobam cerkvenega leta ali posebnim bogoslužnim priložnostim (ob 
krščevanju …). 
Začetni dialog 
 Evharistična molitev se v vseh liturgičnih družinah (zahodnih ali latinskih: 
rimski, ambrozijanski v Milanu, mozarabski v Toledu; ter vzhodnih) brez izjeme vedno 
začne z mašnikovim dialoškim pozdravom Božjemu ljudstvu: »Gospod z vami.« 
 Pozdrav, potem ko smo pravzaprav že sredi svete maše, lahko vzbudi 
nemajhno čudenje. Ker se praviloma pozdravljamo ob začetku in na koncu, je morda 
težje razumeti, zakaj mašnik še enkrat pozdravlja zbrane, saj smo skupaj že skoraj pol 
ure. Že omenjeno Apostolsko izročilo (iz leta ok. 215), ki ga sicer s previdnostjo 
pripisujemo svetemu Hipolitu Rimskemu, priča za ta pozdrav: Dominus vobiscum. 
Razlog je sledeč. Apostolsko izročilo govori o novoposvečenem škofu, ki šele po 
svojem posvečenju, torej po tem, ko so nanj položili roke drugi škofje in ga mazilili, 
vodi evharistično bogoslužje. On je po posvečenju tisti, ki predseduje zboru in on 
odslej vodi in moli molitev, zato najprej s pozdravom nagovori ljudstvo. 
 Pozdrav »Gospod z vami« na tem mestu pa lahko pomeni tudi, da od tod 
naprej mašnik vstopa v skrivnost. Red rimskega bogoslužja (Ordo Romanus I) poznan 
iz zbirk Ordines Romani, ki za razliko od zakramentarjev (ti prinašajo besedila), 
predstavljajo tako rekoč rubrike ali navodila in jih od prve polovice 7. stoletja 
poznamo vsaj 28, takole pravi: »Zdaj vstopam v mistično molitev,« kakor da bi se 
oddaljil od profanega in svetnega, da bi vstopil v sveto in resnično mistično molitev. 
Temu je podoben tudi vzklik: »Kvišku srca!« Ločiti se od zemeljskih reči in povzdigniti 
ter usmeriti svoja srca k Bogu. Končno pa dialog sklene še povabilo k evharistiji: 
»Zahvalimo se Gospodu!« oziroma latinsko: Grátias agámus Dómino! Ali da bolje 
razumemo tudi njeno ime, še po grško: Eucharistésomen tô Kyrío!. 

  P. Nikolaj Aracki Rosenfeld 
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BESEDA O SVETI MAŠI 
Evharistično bogoslužje - 2. del 
 V srcu svete maše sta kruh in vino, ki po Kristusovih besedah in klicanju 
Svetega Duha postaneta Kristusovo telo in kri. V zvestobi Jezusovemu naročilu 
nadaljuje sveta Cerkev v njegov spomin, vse do njegovega slavnega prihoda, prav 
to, kar je sam Jezus storil tisti večer pred svojim  trpljenjem: Vzel je kruh … in prav 
tako je po večerji vzel kelih … Pri darovanju se zato najprej zahvaljujemo stvarniku 
za kruh in vino, ki sta sad dela človeških rok, predvsem pa sad zemlje in vinske trte 
in bosta skrivnostno postala za nas kruh življenja in duhovna pijača. Spominjata 
nas na sveto in čisto daritev velikega duhovnika in salemskega kralja Melkizedeka 
(prim. 1 Mz 14,18) v kateri Cerkev zre starozavezno predpodobo svoje lastne 
daritve (prim. KKC 1333). Rimski misal v svoji splošni ureditvi uvaja ta del 
bogoslužja s slovesnimi besedami: Zdaj se začne središče in vrhunec celotnega 
svetega dejanja, namreč evharistična molitev, ki je molitev zahvale in posvetitve 
(RMu 78). Rimski obred je imel od četrtega stoletja zgolj eno evharistično molitev. 
Sestavlja jo kanon (canon missae), kar pomeni »norma, pravilo ali načelo« ter 
predhodni in spremenljivi hvalospev. V Gelazijevem zakramentarju, ki velja danes 
za enega najstarejših virov rimskega bogoslužja, se imenuje canon actionis (kanon 
dejanja). Sveta maša je dejanje, ki se opravlja v skladu s to »normo«. 
 Bizantinski obred uporablja dve evharistični molitvi, ki ju po grško imenuje 
anafora, kar pomeni dvigovanje ali prinašanje kvišku; drugi vzhodni obredi imajo 
druge evharistične molitve, ki jih različno imenujejo, pogosto pa njihovo avtorstvo 
pripisujejo kakšnemu slavnemu cerkvenemu očetu ali celo apostolom. 

Po prenovi bogoslužja, ki jo je naročil 2. vatikanski cerkveni zbor, so v 
misalu ob rimskem kanonu še 3 evharistične molitve: 2., ki je, razen nekaj kratkih 
prilagoditev, ista, kot jo najdemo v Apostolskem izročilu, …se nadaljuje na zadnji strani

 

  
 

 



 

OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

sv. Anton Puščavnik – 17.1. ponedeljek bo maša ob 
10.uri. Hvala za vaše darove.  
Teden molitve za edinost kristjanov – od 18. do 
25.1. – Povabljeni smo k molitvi, da bi nas vera 
povezovala v eno in bi preraščali razhajanja.  
Radijski prenos – v nedeljo 30.1. ob 10. uri bo iz naše 
cerkve radijski prenos svete maše. Vaše sodelovanje 
bodo lahko slišali po vsej Sloveniji. 
Bližnji župnijski sodelavci - Trenutno je čas zatišja 
mnogih dejavnosti v župnijah, zato pa priložnost za 
preverjanje vseh struktur župnijskega in škofijskega 
življenja. V Celjski škofiji je bil sicer mandat članom 
župnijskega pastoralnega sveta in gospodarskega 
sveta podaljšan do prihodnjih volitev v jeseni ali 
prihodnje leto spomladi. Med tem pa na škofijski in 
dekanijski ravni poteka preverjanje teh struktur in 
oblikovanje novih smernic. Prenova poteka ob 
dejstvu manjšanja števila duhovnikov. Trenutno je v 
škofiji 70 aktivnih duhovnikov. Od teh jih je 30 
mlajših od 60 let 10 med 60 in 70 let in 30 nad 70 let. 
To pomeni, da bo čez 7 let, ko bo v škofiji, če Bog da, 
prva nova maša le še 40 aktivnih duhovnikov, ki bodo 
upravljali 120 župnij. Zato je nujno, da postaneta 
župnijski pastoralni svet in gospodarski svet majhna 
operativna telesa, ki ob župniku načrtujeta vizijo 
župnije in sta tudi nosilca tistih dejavnosti 
(pastoralnih in gospodarskih), ki jih lahko opravljajo 
laiki sami. Sam sem trenutno v iskanju novih članov 
gospodarskega sveta. 
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. 

Čiščenje in krašenje naše cerkve in čiščenje učilnic 
petek, 7. jan. – Kokarje / Petra Fekner, Tea Šinker 
petek, 14. jan. – Žlabor / Špela Zavolovšek in Dragica 

PON 
17.1. 

Sv. Anton 

10 
 

18.30 
KL 

za + brata Jožeta Ramšaka in starše 
PON 
24.1. 

Sv. Frančišek 
Saleški 

18.30 
KL 

za + Marijo Kokovnik (30. dan) 

za + Franca Boršnaka za + Franca Nadlučnika 

TOR 
18.1. 

Sv. Marjeta 
Ogrska 

6.30 
KL 

za žive in + župl TOR 
25.1. 

Spreobrnjenje 
ap. Pavla 

6.30 
KL 

za + Zagradišnik Ivano (obl.) 

za žive in + iz družin Štorman, 
Terglav, Vrečar in Zupanc 

po namenu (Gornik) 

SRE 
19.1. 

Sv. Evstohija 

18.30 
KL 

za + Cvetota Zagorca (30.dan) 
SRE 

26.1. 
Timotej in 

Tit 

18.30 
KL 

za + Martina Polaka (30. dan) 

za + iz družin Škorjanc in Aužner in 
za + Anko Šribar 

za blagoslov v družini 

ČET 
20.1. 

Sv. Sebastijan 

18.30 
KL 

 ČET 
27.1. 

Sv. Angela 
Merici 

6.30 
KL 

za + Srečota Urtlja (obl.) 

za Božji blagoslov  
za + Marico Resnik in Rezko 
Prušnik 

PET 
21.1. 

Sv. Neža 

6.30 
KL 

za + Točajeve PET 
28.1. 

Sv. Tomaž A. 

6.30 
KL 

za + Katarino Krklec 

za žive in + iz družine Reberc in 
sorodnike 

za zdravje  

SOB 
22.1. 

Sv. Vincencij 

18 
za + Antona Cigaleta 
za + Franca Grudnika (8. dan) SOB 

29.1. 
Sv. Valerij  

18 za + starše Mihelič in Celinšek 

KL 
6.30 

za + Alojza Retka in sorodnike, za + 
Jožeta Nagliča, Alojza Poljanška in Borisa 

KL 
6.30 

v zahvalo za življenje 

NED 
23.1. 

3. NML 

7 za + Franca Planinška (obl.) 

NED 
30.1. 

4. NML 

7 Za + Ano Osojnik (30.dan) 

10 za + Češnovar Franca (obl.) 10 za + brata Franca in starše 

KL 8 po namenu (Solar) KL 8 po namenu (Mirnik-Mumelj) 

 

  

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/

