Tako imenovanih spominov v evharistični molitvi ne
moremo razumeti zgolj kot priprošnjo za druge, ampak
kot molitev celotnega občestva v edinosti Cerkve v
njeni trojni razsežnosti: kot Cerkev na poti v nebeško
domovino (zato spomin na papeža, škofa, nase brate in
sestre ter tiste, ki z iskrenim srcem iščejo Boga); kot
Cerkev tistih, ki so umrli, a da bi dosegli svetost, ki je
potrebna za vstop v nebeško veselje, se potrebujejo
očiščenje; in kot nebeška Cerkev tistih, ki so podobni
Bogu, ker ga gledajo »takšnega, kakršen je« (1 Jn 3,2),
iz obličja v obličje (Devica Marija, apostoli, mučenci in
svetniki). Tako vsako evharistijo obhaja vsa Cerkev.
Verniki, zbrani ob oltarju, v občestvu s celotno
Cerkvijo, ki je razširjena po vsej zemlji in tudi slavno poveličana v nebesih. Ker
verujemo, da naši pokojni živijo v Bogu, ne vemo pa, kakšno mero ali stopnjo
očiščenja so dosegli, nas spoštovanje njihovega spomina in ljubezen spodbujata, da
moramo moliti za umrle. Pokojni, ki jih v bogoslužju praviloma imenujemo rajni, so v
evharistični molitvi zmeraj imeli pomembno mesto. Molitev živih dopolnjuje, kar
manjka njihovim besedam in prošnjam, ki jih več ne morejo izrekati. Po vzoru
evangelista Janeza, ki opisuje, da je Jezus pred Lazarjevim grobom rekel: »Nas prijatelj
Lazar spi, vendar grem, da ga zbudim,« ... oni pa so mislili, da govori o navadnem
spanju (Jn 11,11-13), nam besedilo v evharistični molitvi sporoča, da se spominjamo
»tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje«. Zanje prosimo Boga,
naj jim in »vse m umrlim v Kristusu, podeli življenje, luč in mir«.
Pomenu, ki ga ima molitev za vse, ki so se potrebni očiščevanja, radi dodajamo
pomen, da bi po ustnicah mašnika slišali še lastno ime pokojnika. Po liturgičnih
navodilih ni posebej omejeno ali prepovedano imenovanje rajnega, kot je bilo v
preteklosti zlasti ob nedeljskih mašah. Vendar je taksno imenovanje odvisno tudi od
izbire masnega besedila: ali gre namreč za pogrebno mašo, osmi dan ali obletnico, ter
ali že samo besedilo evharistične molitve predvideva posamično imenovanje. Četudi
mašnik ne imenuje poimensko našega rajnega, lahko vendar pri vsaki sveti masi v srcu
izgovarjamo imena svojih rajnih.
Doksologija Evharistična molitev se konca s slavljenjem, ki ga imenujemo doksologija.
Grška beseda doxa pomeni slava: »Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu ...« Po
Kristusu slavimo Boga Očeta v občestvu s Svetim Duhom. Doksologija je odgovor na
Pavlova povabilo: »Vse delajte v slavo Boga Očeta« (1 Kor 10,31). Ko ob koncu s
slavljenjem povzdigujemo Bogu darovane in posvečene darove, proslavljamo in
slavimo Sveto Trojico. Ta doksologija se dodatno zmagoslavno razglasa tisto ime, po
katerem je svetu podarjeno odrešenje in odprta pot k Očetu.
Slovesni amen, najslovesnejši amen celotnega bogoslužja , je pečat, s katerim
potrdimo slovesno daritev, jo sprejmemo za svojo in je nas skupni podpis (dobro ga je
peti) celotni evharistični molitvi: »Amen: Tako verjame mo! Tako je! Tako bodi!«
P. Nikolaj Aracki Rosenfeld
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BESEDA O SVETI MAŠI
Evharistična molitev
Ob skrivnosti svetega bogoslužja, ki ga po Jezusovem naročilu: »To delajte v
moj spomin,« obhajamo vsako nedeljo in pravzaprav vsak dan v letu, morda kdaj
pomislimo, da služimo Bogu. Da mu izražamo dolžno priznanje, ga slavimo in častimo.
A obhajanje zakramentalnega bogoslužja koristi tudi nam. To so srednjeveški teologi
dobro izrekli v maksimi, da so zakramenti za žive ljudi. Bogoslužje torej po srečni igri
besed sluzi tudi nam. Nas posvečuje. Obhajanje zakramentov nam sluzi tako, da nas
spreminja. Če dopustimo, da se nam kakor Mariji »zgodi po tvoji Besedi,« nas lahko
ogenj Duha preoblikuje, kakor ogenj preoblikuje kovino, zlato ali železo. Gorečnost
omehča trdoto, potem pa udarci kladiva tako dolgo oblikujejo gmoto, da ta dobi
zaželeno obliko. In ko se ohladi, ga spet položijo v ogenj.
Pri vsakem obhajanju svete mase, pa naj bo tiha ali pa navzven glasno slovesna, nas
Sveti Duh z ognjem oblikuje in preoblikuje po modelu oz. vzoru, po katerem je bilo vse
ustvarjeno. Ker smo bili za to določeni, kot pravi apostol Pavel v pismu Rimljanom:
Kajti tiste, ki jih je vnaprej poznal, je tudi vnaprej določil, naj bodo skladni s podobo
njegovega Sina. Posvečevanje ima namreč le ta edini cilj, da bi bili skladni s podobo
Božjega Sina. Ne le kot posamezniki, temveč kot celotno telo Cerkve, ki je poklicano,
da postaja iz dneva v dan bolj Kristusovo telo.
Spomini in priprošnje
Po spremenjenju oltarnih darov v Kristusovo evharistično telo mašnik nadaljuje z
evharistično molitvijo. V priprošnjah izraza, da se evharistija obhaja v občestvu z vso
Cerkvijo v nebesih in na zemlji, živih in mrtvih, in v občestvu s pastirji Cerkve,
papežem, škofom, njegovim duhovniškim zborom, z diakoni ter vsemi škofi celotnega
sveta skupaj z njihovimi Cerkvami (prim. KKK 1354). Ko se spominja vseh, za katere se
daruje ta daritev, mašnik pridružuje molitvi tudi »tiste, ki (Boga) iskreno iščejo«
(Četrta evharistična molitev).
…se nadaljuje na zadnji strani

OZNANILA
Pepelnica – sreda, 2.3. – maša bo ob 18. uri v cerkvi.
Družinska kateheza – Ste že kdaj pomislili,
da je verouk samo še ena izmed obšolskih
dejavnosti na katero morate razvažati
svoje otroke? Kako lepo bi bilo, ko vsaj v
cerkvi ne bi bili starši samo taksi služba za razvijanje
otrokove ustvarjalnosti! Tako je vsako leto težje
uskladiti vse dejavnosti otrok in čas, ki ga kot družina
preživite skupaj. Z družinsko katehezo želimo priti
naproti družinam prav v tem, da bi v veri rastli
skupaj, se povezovali z drugimi družinami in prihranili
čas ter ovrednotili nedeljo, kot Bogu posvečeni čas.
Za to potrebujemo najprej sodelavce. Če želite
sodelovati se lahko prijavite pri meni ali na spletni
strani www.apostol.si. Program bomo pričeli izvajati
jeseni.
Voditelj župnijske Karitas – ga. Ireni Papež Krajnc se
zahvaljujem za dolgoletno in požrtvovalno vodenje
župnijske Karitas. Iščemo novega voditelja župnijske
Karitas. Vabljeni pa tudi, da se pridržite kot
prostovoljec in s tem pomagate že utečeni ekipi.
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. Priprave se lahko
udeležite že pred rojstvom otroka.
Kvaterni shod v Kokarjah – bo 10. in 11.3. kot običajno.

Pridružimo se pobudi papeža Frančiška, da odpovedi
posta in naše molitve namenimo za mir v Ukrajini.
Čiščenje in krašenje naše cerkve in čiščenje učilnic
petek, 4. mar. – Nazarje /
petek, 11. mar. – Dobletina /

SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH
PON
28.2.
Bl. Antonija
Firenška

18.30
KL

TOR
1.3.
Sv. Albin

6.30
KL

SRE
2.3.
Pepelnica
ČET
3.3.
Kunigunda

PET
4.3.
Sv. Kazimir
SOB
5.3.
Sv. Hadrijan

NED
6.3.
9. n.m.l.

18

za žive in + župljane
za + Amalijo Germadnik

za + Ano Osojnik
v zadoščenje in za darove Svetega
Duha
za + Melito Jamnik

6.30Kl za + Marico Resnik
6.30
KL

za + Mileno Komar in vse
Komarjeve
za žive in + sorodnike in dobrotnike
s. klaris

6.30
KL

za + Hlačun Staneta

18

za + Franca Grudnika

KL
6.30

za + Franca in Julijano Pušnik (obl.)

za nove duhovne poklice

7

za + Franca Praznika

10

za + Martina Dušiča

KL 8

za + Janeza Zavratnika

PON
7.3.
Sv. Perpetua
in Felicita
TOR
8.3.
Sv. Janez od
Boga
SRE
9.3.
Sv. Frančiška
Rimska

18.30
KL

6.30
KL

18.30
KL

ČET
10.3.
Sv. 40
mučencev

6.30
KL

PET
11.3.
Sv. Benedikt

6.30
KL
18

SOB
12.3.
Sv. Justina

18

NED
13.3.
papeška
nedelja

KL
6.30

za dušno in telesno zdravje
za + Franca Boršnaka
po namenu za Petro in Jožico

za + Janeza Goličnika
po namenu (Kramer)

za + Ano Planovšek
za zdravje in blagoslov
za + Marijo Maroh
za družini Kugovnik in Bačovnik
za + Amalijo Germadnik

10

za + Venčeslava Flere

KL 8

KRST

POGREB

Delavniki:
pon. in sre. 18.30
tor, čet, pet 6.30
sobota 6.30 in 18.
Nedelja
ob 7., 8. in 10. uri

Vsako prvo nedeljo ali
po dogovoru.

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.

POROKA

za žive in + župljane

7

MAŠE:

Zaročenci naj se prijavijo
vsaj mesec dni pred poroko.
Potrebujejo samski list ter
tečaj priprave na poroko.

za zdravje pri živini

v zahvalo (Kramberger)
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