
 

Anamnezi sledi drugo klicanje Svetega Duha, kar 
imenujemo epikleza. Že pred besedami postavitve je 
mašnik klical Svetega Duha nad kruh in vino, da bi 
postala Kristusovo telo in kri. Z epiklezo Cerkev prosi 
Očeta, naj pošlje svojega Svetega Duha ali moč 
njegovega blagoslova na kruh in vino, da postaneta 
Kristusovo telo in kri, in da bodo tisti, ki se udeležujejo 
evharistije eno telo in en duh v Kristusu. 
 Skupaj z anamnezo je epikleza v središču 
vsakega zakramentalnega obhajanja, zlasti 
evharističnega. Preoblikujoča moč Svetega Duha v 
liturgiji pospešuje in omogoča prihod Božjega 
kraljestva in dovršitev skrivnosti odrešenja. Tako v 

pričakovanju in upanju že uresničujemo skrivnostno občestvo Svete Trojice. Duh daje 
življenje tistim, ki ga sprejmejo in jim zato že vnaprej ponuja poroštvo Očetove 
dediščine 
 Kar zadeva trenutek, ko se kruh in vino spremenita v Kristusovo telo in kri, 
imajo zahodna in vzhodne tradicije različne poudarke. Latinski zahod, oblikovan tudi z 
rimsko pravno kulturo, je vedno posvečal veliko pozornost natančnemu trenutku 
spremenjenja. Tridentinski koncil je z uporabo terminologije iz aristotelsko-tomistične 
filozofije ta trenutek opredelil kot transsubstanciacijo (sprememba podstati, ki pa 
pusti nedotaknjene lastnosti, kot so barva, okus, teža …). 
 To pripisujemo besedam, ki jih je Jezus izrekel o kruhu in vinu. Sveti Tomaž 
Akvinski namreč pravi, da kruh postane Kristusovo telo v moči posvetilnih besed. 
Vzhodne cerkve (pravoslavne in druge) povezujejo spremenjenje s klicanjem Svetega 
Duha, to je z epiklezo. Pri evharistični molitvi se namreč obrnemo k Očetu, da bi 
priklicali Svetega Duha, kar epikleza dobesedno pomeni: »klicati nad ali na« (grško: epi 
kaleo). Čeravno so teološke tradicije različne, so vendar legitimne in teološko 
utemeljene. A tudi sam trenutek epikleze znotraj daljše evharistične molitve je 
različen glede na različne liturgične tradicije. Po antiohijski tradiciji, iz katere sledijo 
liturgične družine, ki so odvisne od sirskega obreda (sirci, maroniti, bizantinci, melkiti 
…), je epikleza samo ena in vključuje klicanje Svetega Duha nad darove in občestvo. 
Nahaja se praviloma po pripovedi o postavitvi. Po rimski in tudi aleksandrijski tradiciji 
pa je epikleza dvojna: Svetega Duha kličemo nad darove pred pripovedjo o postavitvi, 
drugič pa na zbrane okrog oltarja po pripovedi o postavitvi evharistije. 
 Kako osrednja je vloga Svetega Duha, nam je naročil Jezus sam, in sicer ko je 
učil:  »Če vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobro, koliko bolj bo vaš Oče, 
ki je v nebesih dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo« (Lk 11,13). Resnica vere, da kruh 
in vino v moči Svetega Duha in po Kristusovih besedah (»moje besede so Duh in 
življenje«; prim. Jn 6,63) res postaneta Kristusovo telo in kri, nas z drugo epiklezo 
poziva k prav takšni preobrazbi vernikov. Tudi mi moramo postati eno telo in en duh. 
Toda ali res postajamo eno? Ali pa morda delovanju Svetega Duha postavljamo ovire 
zaradi zlorabe človekove svobode?                 P. Nikolaj Aracki Rosenfeld 

     

Leto XXXV, št. 26 – Nazarje, 13.2.2022 

BESEDA O SVETI MAŠI 
Evharistična molitev 
 Spominjanje postavitve svete evharistije z besedami: »Tisti večer pred svojim 
trpljenjem …« pripoveduje, kaj je Jezus storil na večer velikega četrtka. Pri tem mašnik 
izgovarja tudi Kristusove besede. To pripovedovanje je anamneza ali spomin. Toda 
komu je to povedano? Tega mašnik ne govori zbranim, ampak se obrača na Očeta, ker 
so evharistične molitve vedno namenjene Očetu. Že koncil v Kartagini (leta 411) je 
dejal: »Ko stojiš pred oltarjem, mora biti tvoja molitev vedno namenjena Očetu.« 
 Toda Oče dobro ve, kaj je Jezus storil: zakaj bi mu to še enkrat pripovedovali? 
Moč molitve je v tem, da v današnjem, sedanjem času ponavzočuje tisto, kar se je 
zgodovinsko zgodilo pred dva tisoč leti, a ima večno vrednost, ker obstaja v Bogu. 
Spominjanje je novo ponavzočanje, zato preteklost postane sedanjost; svetloba, ki je 
zasvetila pred dva tisoč leti, prihaja danes do nas, zato da bi dogodek predstavila ne v 
njegovi neponovljivi zgodovinskosti, ampak v njegovi odrešilni vrednosti. 
 Pripovedi o postavitvi evharistije sledi anamneza ali spominjanje v ožjem 
pomenu besede, ko mašnik moli z besedami, ki izrecno spomnijo na Gospodovo smrt 
in vstajenje: »Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja …« (II. 
evharistična molitev). Evharistična molitev, ki povzema zgodovino odrešenja (posebej 
IV.), želi povedati, da je njeno središče pa tudi vir in vrhunec prav evharistija. To je 
pomen vzklika »skrivnost vere«. Skrivnost ne zato, ker bi je ne bilo mogoče spoznati, 
razumeti ter v veri sprejeti. Skrivnost zato, ker je to, kar obhajamo, skladno s 
skrivnostjo, o kateri je govoril sveti Pavel: to je z odrešilnim Božjim načrtom, ki se še 
uresničuje v Kristusovi velikonočni skrivnosti. Vemo, kaj je skrivnost vere: »Tvojo smrt 
oznanjamo Gospod in tvoje vstajenje slavimo …« 
Po anamnezi ali spominu sledi darovanje s svojo dvojno razsežnostjo. Najprej je to 
Kristusova daritev na križu. Skupaj z njim, ko smo verniki združeni z njegovo daritvijo, 
je z njegovo daritvijo Očetu darovana tudi daritev vernikov. Tako se Očetu daruje 
celotno Kristusovo telo (glava in telo, Kristus in Cerkev). 

…se nadaljuje na zadnji strani

 

  
 

 



 

OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Teden družine - od 19. do 25. marca bo v letu 
družine potekal pod geslom »Družinska ljubezen: 
poklicanost in pot k svetosti.« Leto družine se bo 
sklenilo z svetovnim srečanjem družin v Rimu, del 
sklepnega dogajanja po bo tudi po vseh slovenskih 
škofijah. Vsi lepo povabljeni, da se v tem tednu vsak 
dan od 20.00 do 20.20 ure preko spleta pridružite 
družinam iz vseh slovenskih škofij in večjih družinskih 
organizacij. Prisluhnili bomo pričevanjem nekaterih 
družin, skupaj zapeli in v molitvi izročili vse naše 
prošnje Bogu. Povezave (Zoom, Fb, Youtube) bodo 
objavljene na spletnih straneh škofij ter na portalih 
Katoliška Cerkev in Pridi.com. 
 

Birma – bo letos 23. in 24. aprila za 8. in 9. razrede. 
Pripravlja se 29 otrok. Njih in njihove družine 
priporočamo v molitev.  
 

Postni čas - Prihodnji dve nedelji bomo pri 
maši prisluhnili pismu papeža Frančiška za 
postni čas.  
 

Postni čas je čas, ko se prepustim Božjemu 
ognju skozi izziv poglobljene askeze, 
molitve in občestva. Ogenj, ki žge je izziv, 
da postni čas vzamemo zares. Kdor se 

odloči za Ogenj, ki žge, se odloči, da bo delal na 3 
področjih, ki so: … več na www.apostol.si.   
 
Priprava na krst za starše in botre - od 9. do 30. 

marca 2022 na  ZOOM-u. Priprave so 
namenjene tistim staršem, ki imajo prvega 
otroka oz. drugega, pa pri krstu prvega 
niso bili na pripravah. 
Čiščenje učilnic – Prosim, starše 
veroučencev, da se vpišejo v seznam za 
čiščenje učilnic. Starši veroučencev so na 
vrsti za čiščenje cerkve spet 18.2. 

Čiščenje in krašenje naše cerkve in čiščenje učilnic 
petek, 18. feb. – Starši veroučenčev /  
petek, 25. feb. – Prihova in ind. cona /  

PON 
14.2. 

Sv. Valentin 

18.30 
KL 

za + Anico Stenšak in sorodnike 
PON 
21.2. 

Sv. Peter 
Damiani 

18.30 
KL 

za + Micko Svolšak (obl.) 

za + Jožico Gostečnik za + Antona Cigaleta 

TOR 
15.2. 

Sv. Klavdij 

6.30 
KL 

za + Kolšakove 
TOR 
22.2. 

Sedež ap. 
Petra 

6.30 
KL 

za + Angelo Hren 

za + iz družin Štorman, Terglav, 
Vrečar in Zupanc 

za + Antona in Marijo Bolta (obl.) 

SRE 
16.2. 

Sv. Filipa 
Mareri 

18.30 
KL 

za + Brankota Feknerja (30. dan) SRE 
23.2. 

Sv. Polikarp 

18.30 
KL 

za + Franca Boršnaka 

 za + Vinka in Frančiško Solar (obl.),  
vse Grileve, Sedlske in Pestatorjeve  

za + Cveto Časl 

ČET 
17.2. 

Sv. Aleš 

6.30 
KL 

za + Milana Ilovška ČET 
24.2. 

Sv. Matija 

6.30 
KL 

Za + Ivana Matka (Konškega) 

za zdravje in blagoslov (Kamšak) za Matija in Jureta  

PET 
18.2. 

Sv. Flavijan 

6.30 
KL 

za + Hlačun Micko PET 
25.2. 

bl. Sebastijan 

6.30 
KL 
18 

za + Alojzijo Govek 

za dušno in telesno zdravje 
za p. Polikarpa, p. Zdravka in + p. 
Mirka 

SOB 
19.2. 

Sv. konrad iz 
Piacenze 

18 za + Pavlo Krajnc 
SOB 
26.2. 

18 za + Hrenove starše in vnuka Miha 

KL 
6.30 

v zahvalo in po namenu (Prislan) 
KL 

6.30 
za blagoslov v družini 

NED 
20.2. 

7. n.m.l. 

7 za žive in + župljane 

NED 
27.2. 

8. n.m.l. 

7 za žive in + župljane 

10 za + Amalijo Germadnik 10 za + Jožeta Lenkta 

KL 8 za + Vikija in Marjana Rajovec KL 8 za + Antona Korošca 

 

  

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/

