
 

Očenaš - Gospodovo molitev je na to mesto 
mašnega obreda postavil papež Gregor Veliki. Sv. 
Gregor je zelo dobro poznal življenje in Pravilo sv. 
Benedikta in je avtentična priča, da je Benedikt po 
različnih poskusih meniškega življenja napisal Pravilo 
za menihe. V tem Pravilu pravi, naj menihi po vseh 
bogoslužnih molitvenih urah molijo tudi očenaš, ki 
pa naj ga molijo tiho. Samo pri hvalnicah in 
večernicah naj predstojnik očenaš moli naglas 
»zaradi trnja prepirov, ki radi nastanejo, da bi se, ko 
menihi slišijo besede: odpusti nam naše dolge, kakor 
tudi mi odpuščamo, očistili te napake« (RB 13,12sl). 
Gospodova molitev spodbuja kesanje. Ne moremo 

stopati v občestvo s Kristusom, če nismo pripravljeni tvoriti enega telesa s svojimi 
brati in sestrami in si zato odpuščati medsebojne prestopke. 
 Ko Splošna ureditev Rimskega misala spregovori o besedah: Daj nam danes 
naš vsakdanji kruh, dodatno pojasnjuje, da prosimo »tudi za očiščenje grehov, da bi 
bile svete reči dane svetim« (RMu 81). Te besede so iz bizantinske liturgije. Duhovnik 
jih izreče, ko vernikom izroča posvečeni kruh in vino. Navdihuje pa jih starodavni 
Nauk dvanajsterih apostolov, Didahe, kjer je rečeno: »Naj se približajo tisti, ki so sveti 
in naj se tisti, ki niso, spreobrnejo.« 
 Očenaš moli ali poje celotno občestvo. Po molitvi nadaljuje mašnik sam s tako 
imenovanim embolizmom, ki dodatno razvije prošnjo: »Reši nas vsega hudega, 
vsemogočni Oče …« Verniki pa zaključijo s slavilnim vzklikom: »Tvoje je kraljestvo, 
tvoja je oblast …« Tudi ta vzklik je vzet iz Nauka dvanajsterih apostolov (7), kjer je 
naročeno, naj tako molimo »trikrat na dan«. In res Cerkev v svojem bogoslužju moli 
Gospodovo molitev trikrat dnevno: pri hvalnicah, pri maši in pri večernicah. 
 
Obred miru - Drugi pripravljalni obred na prejem obhajila je pozdrav miru. Gre za 
zelo staro gesto: sveti Pavel priporoča, naj se kristjani pozdravijo s svetim poljubom. 
To gesto najdemo v Apostolskem izročilu in v vseh liturgičnih obredih. 
 V rimskem obredu je obred miru zmeraj obstajal, le da je bil vsaj od misala iz 
leta 1570 omejen na duhovnike. Verniki si niso izmenjevali znamenja miru vse do 
liturgične prenove, ki jo je želel drugi vatikanski koncil v soglasju s starodavno prakso. 
 Toda obstaja manjša razlika, kajti drugi obredi to gesto naredijo pred 
darovanjem. Zdi se, da postavitev pozdrava miru pred obhajilom, ki je značilna za 
rimski obred, kaže drugačen pomen. Ne izraža miru, ki ga dajemo mi, ampak mir, ki 
ga daje Kristus nam. Tako je tudi izraženo v molitvi, ki jo moli mašnik na začetku tega 
dela: »Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir 
vam dam …« Po evharistični molitvi se z oltarja razliva Kristusov mir in mi si ga med 
seboj izmenjamo.      P. Nikolaj Aracki Rosenfeld, cistercijan, 
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Kar snovna hrana povzroča v našem telesnem življenju, to na čudovit način uresničuje 
obhajilo v našem duhovnem življenju. Zedinjenje s telesom vstalega Kristusa »po 
Svetem Duhu oživljenim in oživljajočim« (D 5) ohranja, povečuje in obnavlja življenje 
milosti, prejeto pri krstu. Ta rast krščanskega življenja dobiva hrano iz evharističnega 
obhajila, kruha našega romanja … (prim. Katekizem Katoliške cerkve 1392). Ko 
prejmemo evharistijo, se tesneje zedinimo s Kristusom. Prav s tem nas Kristus poveže 
z vsemi vernimi v eno samo telo: Cerkev. V obhajilu – pred njim je Gospodova molitev 
in lomljenje kruha – prejmemo »kruh iz nebes« in »kelih zveličanja«, telo in kri 
Kristusa, ki se je dal za življenje sveta (Jn 6,51). 
 Obhajilo obnavlja, krepi in poglablja včlenitev v Cerkev, ki se uresniči s svetim 
krstom. Pri krstu smo bili poklicani, naj sestavljamo eno samo telo (prim. 1 Kor 
12,13). Evharistija uresničuje to poklicanost, ki jo je opisal apostol Pavel, ko je pisal v 
Korint: Mar blagoslovljeni kelih zahvale ni udeležba pri Kristusovi krvi? Mar kruh, ki ga 
lomimo, ni udeležba pri Kristusovem telesu? Ker je en kruh, smo mi, ki nas je veliko, 
eno telo, ker smo vsi deležni enega kruha« (1 Kor 10,16-17). 
Obhajilni obred 
 Sestavni del evharističnega bogoslužja je obed, saj je sveta maša tudi 
daritvena pojedina. Ko izpopolni starozavezne daritve, je hkrati »holokavst« (žgalna 
daritev, ki použije celotno Bogu darovano žrtev) in »jedilna daritev« (prim. 3 Mz 2), ki 
je nekrvava in po kateri udeleženci v obedu zaužijejo, kar je bilo darovano. Zato 
verniki v skladu s svojo pripravljenostjo sodelujemo pri bogoslužju s prejemanjem 
Gospodovega telesa in krvi. 
 Pravilna in dobra pripravljenost oz. razpoložljivost pomeni, da smo občestvo v 
edinosti. Obhajilo ni le združevanje s Kristusom, ki ga prejemamo pod podobo kruha 
in vina, ampak je tudi občestvo z Očetom, ki sprejme darovano žrtev, in občestvo 
med brati in sestrami, ki tvorimo eno telo in smo deležni enega kruha. Na to nas 
pripravljajo trije deli: Gospodova molitev, obred podelitve miru, imenovan tudi 
poljub miru, in obred lomljenja kruha.. 

…se nadaljuje na zadnji strani

 

   

 



 

OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Birma – bo na Belo soboto, 23.4. ob 10. 
uri. Z 9-dnevnico pričnemo v na Veliki 
petek. Lahko se pridružite vsi, ki bi želeli 
podpreti birmance z molitvijo.  

Spoved – v velikem tednu bom spovedoval v 
ponedeljek in sredo od 17. ure do maše in na veliki 
četrtek od 15. do 17. ure.  
Velikonočna razstava – svoje izdelke prinesite na 
veliko soboto v učilnico ter zraven zapišite avtorja.  
 
Sveto tridnevje: 
VELIKI ČETRTEK 
krizmena maša v celjski stolnici ob 9.00 
maša velikega četrtka ob 19.00, po njej molitvena ura 
VELIKI PETEK 
križev pot ob 15.00 v cerkvi 
obredi velikega petka ob 19.00, potem molitvena ura 
VELIKA SOBOTA 
6.45 – blagoslov ognja 
 

Blagoslovi jedil bodo ob 10., 12., 14. in 16.uri. 
 
Razpored češčenja Najsvetejšega na veliko soboto: 
7.00 – Nazarje, 8.00 – Zavodice, 9.00 – Žlabor 
10.00 – Dobrovlje, 11.00 – Spodnja Rečica 
12.00 – Dobletina, 13.00 – Prihova, 14.00 – Nazarje 
15.00 – Kokarje, 16.00 – Molitvena skupina 
17.00 – Zakonska skupina, FSR 
19.00 – velikonočna vigilija 
VELIKA NOČ: ob 7.00 vstajenjska procesija in sv. maša 
VELIKONOČNI PONEDELJEK: nedeljski red maš; 
velikonočna razstava po mašah 

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  

Čiščenje in krašenje naše cerkve in čiščenje učilnic 
petek, 15. apr. – Zagradišče / Darja Dobnik Štrucelj  
petek, 22. apr. – Prihova in ind. cona 

PON 
11.4. 

Sv. Stanislav 

18.30 
KL 

za + Finkštove in Svoljšakove 

PON 
18.4 

Velikonočni 
ponedeljek 

7 za žive in + župljane 

10 za + Melito Jamnik 

KL 8 
za žive in + sorodnike in 
dobrotnike s. klaris 

TOR 
12.4. 

Sv. Viktor 

6.30 
KL 

za + Marico Resnik 
TOR 
19.4. 

Sv. Leon IX. 

6.30 
KL 

za + Cilko Macuh 

za + iz družin Štorman, Terglav, 
Vrečar in Zupanc 

SRE 
13.4. 

Sv. Martin I. 

18.30 
KL 

za + Hren Angelo (obl.) 
SRE 

20.4. 
Sv. Teotim 

18.30 
KL 

za + Potočnik Marijo (obl.) 

za + Antona Korošca 

ČET 
14.4. 

Vel. četrtek 

19 

 
18 KL 

za + Dobnik Cirila in vse Vrhovške 
za + Polak Martina in Marijo ČET 

21.4. 
Sv. Anzelm 

6.30 
KL 

za + Pavlo Krajnc 

za duhovnike za + Jožico Slapnik 

PET 
15.4. 

Vel. petek 

19 
 

17 
obredi velikega petka 

PET 
22.4. 

6.30 
KL 

za žive in + župljane 

v zahvalo (Torkar) 

SOB 
16.4. 

Vel. sobota 

19 za + starša Lomšek Jožico in Jožeta SOB 
23.4. 

Sv. Jurij 

19 
za + Zvoneta Pečnika in Šeštirjeve 
starše 

20 v zahvalo  
6.30 
KL 

po namenu (Mohar) 

NED 
17.4. 

Velika noč 

7 za + Apolonijo Satler 

NED 
24.4. 

Bela nedelja 

7 za + Cigale Antona  

10 za + Praznik Frančiška (obl.) 10 za + Martina Dušiča 

KL 8 za mir na svetu KL 8 
v zahvalo za življenje in za 
blagoslov  

 

  

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

