
 

Nato povzame preroške Izaijeve besede, ki jih je Jezus 
sam spregovoril v sinagogi v Nazaretu, in v učinkoviti 
sintezi opisujejo njegovo delovanje: »Ubogim je oznanil 
evangelij odrešenja, jetnikom prostost, potrtim veselje.« 
Dokončna uresničitev Očetovega »načrta odrešenja« pa je 
v velikonočni skrivnosti: v Kristusovi prostovoljni izročitvi 
v smrt, da »bi s svojim vstajenjem uničil smrt in tako 
obnovil življenje.« 
 Zadnje dejanje je podaritev Svetega Duha. Ta, ki 
»dovrši Sinovo delo« in »dopolni posvečenje,« je dan, »da 
bi ne živeli več sebi,« temveč zanj, »ki je za nas umrl in 
vstal« (prim. 2 Kor 5,15). Duh omogoča vsakemu, ki ga 
sprejme, da lahko kot apostol Pave reče: Skupaj s 
Kristusom sem križan; ne živim več jaz, ampak Kristus živi 

v meni (Gal 2,19-20). 

 Ko evharistična molitev spomni na posvečenje in delovanje Svetega Duha, se 
pričenja prošnja, naslovljena na Očeta, naj to isto delovanje povzroči spremenjenje 
kruha in vina v Kristusovo telo in kri. Nato sledi pripoved o postavitvi. 
 Takoj po vzkliku Skrivnost vere molitev spregovori, da je Cerkev nasledila 
apostolsko skupnost. Cerkev dela to, kar sedaj moli in oznanja. Uresničuje zapoved, ki 
jo je Jezus dal apostolom. »To delajte v moj spomin« postane »to delamo v njegov 
spomin.« 
 Zahvala se poistoveti s Kristusovo daritvijo Očetu. Njegovo darovanje nam je 
podarjeno v zakramentalni obliki. Tisti, ki uživa Kristusovo telo, je poklican, da 
postane Kristusovo telo. Zaradi tega temeljnega odnosa z njim je bistvena značilnost 
edinost vernikov, saj so eno Kristusovo telo. Vsak napad na edinost je zato v 
popolnem nasprotju s pomenom evharistije, kar tako strogo očita apostol Pavel 
Korinčanom: Vi se res zberete, a temu se ne reče jesti Gospodovo večerjo (1 Kor 
11,20). Po apostolovih besedah so v tej skupnosti pristopali k evharistiji, ne da bi 
prepoznali Gospodovo telo kot načelo edinosti in občestva. 
 Evharistična molitev nato nadaljuje s spominom na »vse, za katere ti 
prinašamo to daritev.« Seznam se po tradicionalni shemi začne z omembo papeža in 
škofa krajevne Cerkve, nato pa s postopnim širjenjem pogleda vključuje ves škofovski 
zbor, duhovnike in navzoče. Sledi omemba Božjega ljudstva (dobesedno »tvoje 
ljudstvo«), ki, kot pravi apostol Peter: Nekdaj niste bili ljudstvo, zdaj pa ste Božje 
ljudstvo; niste našli usmiljenja, zdaj pa ste našli usmiljenje (1 Pt 2,10). Potem pa je 
vključena kategorija, ki se v drugih evharističnih molitvah nikoli ne pojavlja: za »vse, 
ki te (Gospoda) iskreno iščejo.« 
 Nazadnje v četrti evharistični molitvi odmevajo priprošnje za nas, vernike 
zbrane v evharističnem zboru, ki po glasu in besedah mašnika prosimo dobrega 
Očeta, da bi skupaj z Božjo materjo Marijo in svetniki prejeli večno dediščino 
njegovega kraljestva. Kar prejemamo kot dar na zemlji, v nas obuja željo, da bi v 
polnosti okusili nebeško slavo skupaj z vsemi, ki so te slave že deležni.  

 

     

Leto XXXV, št. 29 – Nazarje, 27.3.2022 
Četrta evharistična molitev 
 Četrta evharistična molitev ima svoj lastni hvalospev. Prvotno se omeji na 
hvalnico Bogu, stvarniku in Očetu, ki prebiva v »nedostopni svetlobi« in je »vir življenja«. 
Vse je ustvaril zato, da bi »svoje stvari napolnil z blagoslovom in mnoge razveselil s sijajem 
svoje luči.« Lahko slišimo odmev Psalma 8: Gospod, naš Gospod, kako čudovito je tvoje 
ime na vsej zemlji! 

 Molitev nato po spevu Svet spregovori, da je človek vrhunec Božjih del, saj je 
bil ustvarjen po Božji podobi. Prejel je skrb za »vesoljni svet« in je prejel ukaz, naj 
»gospoduje vsem stvarem« in vlada svetu v pravičnosti in svetosti. Človekovo 
gospodovanje stvarstvu je namenjeno poveličevanju »Božjega imena po vsej zemlji« 
(prim. koncilska konstitucija Cerkev v sedanjem svetu, 34). 
 Vendar človek temu naročilu ni ostal zvest. Poklican, da v poslušnosti 
Gospodovi volji gospoduje nad vsem stvarstvom, je »zaradi svoje neposlušnosti« 
izgubil prijateljsko vez z Bogom. Toda Bog se na krivdo ne odzove s kaznijo, ampak z 
usmiljenjem. Četrta evharistična molitev nadaljuje s povzemanjem slikovitih izrazov iz 
evharistične molitve vzhodnega aleksandrijskega izročila: »Kot dober pastir si šel 
naproti izgubljenemu. Za moj padec si z menoj trpel kot pravi Oče … vstal si kot luč za 
izgubljene; vedno usmiljen si šel naproti tistim, ki so bili v nevednosti.« Vir spoznanja 
o usmiljenju je Sveto pismo, saj že modri Sirah v Stari zavezi razglaša, da je Gospod 
potrpežljiv z ljudmi in nanje razliva svoje usmiljenje. Vidi in ve, da je hud njihov 
konec, zato obilno izkazuje svoje usmiljenje. Človekovo usmiljenje seže le do 
njegovega bližnjega, Gospodovo usmiljenje pa do vsakega živega bitja; opominja, 
vzgaja in uči in kakor pastir kliče nazaj svojo čredo. Bog, ki je s človekom »znova in 
znova sklenil zavezo« in ga po prerokih vzgajal v pričakovanju odrešenja«, je tako 
vzljubil svet, da je, »ko je nastopila polnost časov, poslal svojega Sina« (Gal 4,4). Ko 
evharistična molitev povzema Pavlovo pismo Galačanom, še dodaja, da je 
»edinorojeni« in »odrešenik«. Nato spregovori še o njegovem učlovečenju po Svetem 
Duhu, rojstvu iz Device Marije in njegovi popolni soudeležbi v tem, kar je človeškega, 
razen v grehu. 

…se nadaljuje na zadnji strani

 

  
 

 



 

OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Križev pot po nazarskem hribu bomo molili v nedeljo 
27.3. ob 15. uri.  
Premik ure – Večerna maša ob sobotah in praznikih 
bo ob 19. uri.  

Srečanje staršev birmancev – bo sredo, 30.3. ob 19. 
uri, da se dogovorimo o poteku in pripravi na 
slovesnost. Sveta birma bo v soboto 23.4. ob 10. uri.  

Tečaj priprave na zakon – bo ponovno 
potekal po zoomu. Prvo srečanje v 
četrtek, 21.4. ob 20. uri. Več informacij in 
prijava na https://franciskani-nazarje.si  

Hodimo skupaj – pastoralna pobuda, ki 
preko spleta in programov združuje 
župnije zgornje in spodnje Savinske 
doline in Saleške doline. S skupnim 

načrtovanjem in programi želimo omogočiti 
celovitejšo in kvalitetnejšo ponudbo verskih vsebin, 
ki jih ena sama župnija ne zmore. V njej sodelujemo 
tako duhovniki kot laiki. https://hodimoskupaj.si  

Provincialni kapitelj frančiškanov – od ponedeljka 
28.3. do petka 1.4. bo na Viču v Ljubljani potekal 
provincialni kapitelj na katerem bomo pregledali 
dosedanje delo in usmeritev v naših samostanih, 
izvolili novo vodstvo in načrtovali za prihodnost. 
Vabljeni, da to delo podprete z molitvijo.  

Voditelj župnijske Karitas – Za vodenje župnijske 
Karitas iščemo novega sodelavca. Lahko je nekdo 
izmed prostovoljcev Karitas ali nekdo, ki je 
pripravljen na novo prevzeti to služenje v župniji.  

Mežnar, zakristan – za pomoč pri pripravi vsega 
potrebnega za obhajanje maše in za urejenost naše 
cerkve iščemo ljudi, ki bi bili pripravljeni pomagati za 
posamezne maše ob sobotah in nedeljah. Prav tako 
bi bila dobrodošla pomoč pri pogrebih, kjer ne zmore 
duhovnik vsega sam.   
 

Čiščenje in krašenje naše cerkve in čiščenje učilnic 
petek, 1. apr. – Zavodice /;  
petek, 8. apr. – Zagradišče  

PON 
28.3. 

Sv. Bojan 

18.30 
KL 

v dober namen (Nataša) PON 
4.4 

Sv. Izidor 

18.30 
KL 

za + Franca Grudnika 

za + Frančiško Brezovnik 

TOR 
29.3. 

 

6.30 
KL 

za +  Zdravkota Bruneta 
TOR 
5.4. 

Sv. Vicencij 
Ferrej 

6.30 
KL 

za + Ivanko Hlačun (obl.) 

za + Ljudmilo Lampret 

SRE 
30.3. 

 

18.30 
KL 

za + Blaža in Starše Špende SRE 
6.4. 

18.30 
KL 

za + Franca Boršnaka (odštej) 
za + Ano Zidarn 

ČET 
31.3. 
Sv. 

Benjamin 

6.30 
KL 

za žive in + župljane ČET 
7.4. 

Sv. Janez 
Krstnik de Salle 

6.30 
KL 

za + Marijo Trbojevič (obl.) in 
starše za + Marico Resnik 

PET 
1.4. 

prvi petek 

6.30 
KL 

za + Petra Korena 
PET 
8.4. 

6.30 
KL 

za + Marijo in Franca Felicijan 

SOB 
2.4 

Sv. Frančišek 
Paolski 

19 za + Mimo Felicijan SOB 
9.4. 

Sv. Hugo 

19 za + Jožico Slapnik (30.dan) 

6.30 
KL  

za nove duhovne poklice 
6.30 
KL 

za + iz družin Acman in Golob 

NED 
3.4. 

Tiha nedelja 

7 za + Ano in Srečota Utelj 
NED 
10.4. 

Cvetna 
nedelja 

7 za žive  in + župljane 

10 za + Ančko Vastl in Sina Francija 10 za + Jožeta Ramšaka (obl.) 

KL 8 po namenu (Jože) KL 8 v zahvalo 

 

  

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 19. 
Nedelja 

ob 7., 8. in 10. uri 

https://franciskani-nazarje.si/
https://hodimoskupaj.si/
mailto:zupnija.nazarje@gmail.com
http://franciskani-nazarje.si/

