
 

 S to prošnjo stopamo v občestvo nebeških 
sfer, ki jih je v videnju uzrl prerok Izaija. Vse občestvo, 
verniki in duhovnik, ali vsi duhovniki, kadar jih 
somašuje več, se tukaj na zemlji združimo z nebeški 
spevi v skupnem prepevanju nebes in zemlje. Lahko bi 
rekli, da na zemlji vadimo svoje petje, da bomo mogli 
nekoč peti skupaj z angeli in svetniki, zato se že tukaj 
pripravlja nebeško bogoslužje. Ali kot so zapisali 
koncilski očetje v Konstituciji o svetem bogoslužju: »Pri 
zemeljskem bogoslužju vnaprej okušamo tisto 
nebeško, ki se obhaja v nebeškem svetem mestu 
Jeruzalemu« (SC 8). 
 Po spevu Svet se evharistična molitev razširi na 

drugi temeljni motiv zahvale, ki je celotna zgodovina odrešenja. Vse, kar je Bog storil 
za človeštvo: od stvarjenja do utelešenja Sina, njegove smrti in vstajenja ter slavne 
vrnitve ob koncu časov. Četrta evharistična molitev tako pripoveduje: »… živi in pravi 
Bog, v nedostopni svetlobi prebivaš …, si vse zato ustvaril, da bi svoje stvari napolnil z 
blagoslovom in mnoge razveselil s sijajem svoje luči. Človeka si naredil po svoji podobi 
in mu izročil skrb za vesoljni svet …, znova in znova si sklenil zavezo z ljudmi …, ob 
dopolnitvi časov si za odrešenika poslal svojega Sina … Prostovoljno je šel v smrt …, 
vstal od mrtvih … in obnovil življenje …, poslal nam je Svetega Duha, da bi ne živeli več 
sebi …« 
 Ostali deli evharistične molitve osvetljujejo osrednjo pashalno skrivnost: ni 
evharistične molitve, ki bi se ne spominjala Gospodove smrti in vstajenja, torej 
njegove velike noči. 
 Evharistična molitev je hvalnica Očetu za njegova čudovita dela, zlasti za to, 
da nam je poslal svojega Sina. Je zahvala za vse Božje posege v zgodovini odrešenja, 
zlasti za Jezusa, ki s tem, da je med nami, ponavlja, kar je storil v noči, ko je bil izdan. 
On sam daruje svoje telo in kri, ki ju je dal za nas. V tej molitvi pa je tudi prošnja za 
Cerkev. Za vse, ki jo vodijo, za vse, ki darujejo, za vse zbrano Božje ljudstvo in vse ljudi, 
ki Boga iskreno iščejo, da bi se to oznanilo uresničilo in bi zavladal mir ter Božje 
kraljevanje v svetu, ki prihaja. Pomen te molitve je, da se vsi zbrani združujejo s 
Kristusom. Zato pripada ta molitev vsem v Cerkvi. 
 Evharistična molitev pa ni le najpomembnejše besedilo celotne svete maše, 
temveč tudi in predvsem najvišja in najizrazitejša sinteza krščanske molitve. Zato si 
zasluži veliko pozornost in skrb. Prav teološka, duhovna in literarna izjemnost in 
vrednost te molitve zahteva slavnostno dinamiko, v kateri so na edinstven in 
neprimerljiv način dejavni vsi glavni registri obredne komunikacije. Kristusova 
navzočnost se uresničuje na resničen in bistveni način: s svojim telesom in krvjo, s 
svojo dušo in božanskostjo je Kristus navzoč na zakramentalen način, to je pod 
evharističnima podobama kruha in vina, v vsej svoji celovitosti: kot pravi Bog in pravi 
človek.   

 P. Nikolaj Aracki Rosenfeld
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BESEDA O SVETI MAŠI 
Evharistična molitev 
 Uvodni dialog evharistične molitve nam naroča: »Kvišku srca!« Povabilo, 
da iščemo in mislimo na to, kar je zgoraj, nas pri vsaki sveti maši spominja na 
naročilo apostola Pavla Kološanom: Če ste torej vstali s Kristusom, iščite to, kar je 
zgoraj, kjer je Kristus, sedeč na Božji desnici. Mislite na to, kar je zgoraj, ne na to, 
kar je na zemlji. Kajti umrli ste in vaše življenje je skrito s Kristusom v Bogu. Ko se 
bo prikazal Kristus, vaše življenje, tedaj se boste tudi vi prikazali z njim v slavi« (Kol 
3,1). 
 Molitev je iskrena izročitev srca Bogu, da bi se iztrgali zlu in dosegli dobro, 
zato izročamo svoja srca Bogu in odgovarjamo: »Imamo jih pri Gospodu.« On sam 
je naročil: Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vso močjo in 
vsem mišljenjem … (Lk 10,27). 
 Po začetnem dialogu se molitev nadaljuje z izražanjem razlogov zahvale. 
Najprej je naša zahvala posebna, povezana z dnem ali praznikom. Zahvaljujemo se 
za čudovito Božje delovanje v zgodovini odrešenja, posebej da nam je poslal 
Božjega Sina, da po njem praznujemo Gospodov dan, ali pa za Gospodov praznik 
(rojstvo, razglašenje, …) ali za praznik Device Marije ali svetnika. Ali pa ker 
praznujemo poroko, krst … Ta poseben razlog, ki se spreminja iz dneva v dan in od 
praznika do praznika, je izražen v delu evharistične molitve, ki se imenuje 
hvalospev (latinsko praefatio, dobesedno predgovor, nekoč so ga prevajali kod 
predslovje). Zaradi raznolikosti okoliščin bi bilo mogoče, da bi vsaka maša imela 
svoj hvalospev. Hvalospev ima tridelno zgradbo: najprej začetni, zelo ustaljeni 
»protokol«: »Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in 
povsod zahvaljujemo …« Sledi osrednji del, imenovan »corpus«, v katerem je naveden 
poseben razlog, zaradi katerega se danes zahvaljujemo. Tretji del je podobno kot 
začetek praviloma ustaljen: »Zato z angeli in nadangeli in vsemi nebeškimi zbori 
pojemo hvalnico tvojemu veličastvu …« …se nadaljuje na zadnji strani 

 

  
 

 



 

OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Svečnica – 2.2., sreda. Praznik Gospodovega 
darovanja v templju. Praznujemo vsi redovniki in 
redovnice. Maše bodo ob 8. uri pri sestrah klarisah in 
ob 18.00 v cerkvi.  
 
Sv. Blaž – 3.2., četrtek – pri maši bo mogoče prejeti 
blagoslov sv. Blaža za pomoč pri boleznih v grlu.  
 
Lurška Mati Božja – 11.2. Maša bo ob 6.30 pri 
sestrah klarisah in v cerkvi ob 18. uri. 
 
PRVO SVETO OBHAJILO bo letos v nedeljo 15. maja.  
 
Zbiramo mašne namene za mesec marec.  
 
STRUNJAN – Letos bo letovanje za otroke in mlade 
od 3. do 9. julija.  
 
ORATORIJ – za osnovnošolske otroke bo letos od 15. 
do 19. avgusta. Z animatorji se bomo pričeli prijavljati 
v mesecu marcu. 
 

Čiščenje učilnic – Prosim, starše 
veroučencev, da se vpišejo v seznam za 
čiščenje učilnic. Starši veroučencev so na 
vrsti za čiščenje cerkve spet 18.2. 

 
Priprava na zakon – tečaj priprave na 
zakon bo potekal od 3. 2. naprej. 6 
zaporednih četrtkov od 20. do 21.30 ure 
preko povezave ZOOM. Informacije za 

prijavo najdete na www.apostol.si 

 

Čiščenje in krašenje naše cerkve in čiščenje učilnic 
petek, 4. feb. – Zavodice / Saša Bastl, Sonja Zavratnik 
petek, 11. feb. – Zagradišče /  

PON 
31.1 

Sv. Janez 
Bosko 

18.30 
KL 

za zdravje svaka Toneta PON 
7.2. 

Sv. Koleta 

18.30 
KL 

za + Antona Cigaleta 

za + Blaža Prepadnika 
v zahvalo in za Božji blagoslov v 
družini  

TOR 
1.2. 

Sv. Brigita 
Irska 

6.30 
KL 

za zdravje Josipe Gregorič 
TOR 
8.2. 

Sv. Jožefina 
Bakhita 

6.30 
KL 

za žive in + župljane 

za zdravje in za + Veroniko Žuntar za + Cilko Macuh 

SRE 
2.2. 

Svečnica 

18 
 

8 
KL 

za + Angelo in Rudija Hren (obl.) 
SRE 
9.2. 
Sv. 

Apolonija 

18.30 
KL 

za + Franca Grudnika (30. dan) 

za žive in + iz družine Krajnc in 
Debelak  

za zdravje in po namenu 
(Steblovnik) 

ČET 
3.2. 

Sv. Blaž 

6.30 
KL 

za zdravje ČET 
10.2. 

Sv. Sholastika 

6.30 
KL 

po namenu 

za žive in + sorodnike in dobrotnike 
s.klaris 

za + Apolonijo Satler in Štefana 
Banfija  

PET 
4.2. 

Sv. Oskar 

6.30 
KL 

za + Krajner Antonijo obl. PET 
11.2. 

Lurška M B 

6.30 
KL 
18 

za + Maro Rastočnik (obl.) 

v zadoščenje Srcu Jezusovemu za 
žalitve 

za dušno in telesno zdravje 

SOB 
5.2. 

Sv. Agata 

18 
za + Melito Jamnik;  
za + Brankota Feknerja (8.dan) SOB 

12.2. 
Sv. Aleksij 

18 za + Mirana Strgarja 

KL 
6.30 

za redovnike in redovnice in nove 
duhovne poklice 

KL 
6.30 

za + Antona Pustoslemška (obl.) in 
za + Martina Dušiča  

NED 
6.2. 

7 za + Ano Urtelj 

NED 
13.2. 

7 za + Amalijo Germadnik 

10 za + starše Goltnik 10 za + Markota Finkšta (obl.) 

KL 8 v zahvalo (Orel) KL 8 
za + Antonijo Jeraj (obl.),  in + 
Antonijo Rigelnik in sorodnike 

 

  

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 

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

