
 

Spev Jagnje Božje (ki je zadnji od treh litanij v mašnem 
obredu) izraža vero v živega Kristusa: tudi če so 
posvečeni koščki kruha razlomljeni, Kristus ni 
razlomljen, saj je on Jagnje, ki se nobena izmed 
njegovih kosti ne bo zlomila (Jn 19,26). 
 Ko se je v bogoslužju uporabljal še kvašen kruh 
in je bilo prejemnikov obhajila veliko, je bilo lomljenje 
evharističnega kruha resnično pomembno dejanje. 
Lomljenje kruha je s prehodom na nekvašen kruh in na 
majhne vnaprej pripravljene oblate za vernike izgubilo 
svoj praktični pomen. Z izginotjem praktičnega pomena 
se je spremenil tudi značaj speva Jagnje Božje: združili 
so ga s poljubom miru, da bi prosili za mir, zato se je od 
11. stoletja tretji poziv, usmili se nas spremenil v: 

podari na mir. 
 Takoj po lomljenju posvečenega kruha vzame mašnik delček in ga spusti v kelih. 
To pomešanje koščka hostije v posvečeno vino ima glede izvora in razlage zelo zapleteno 
zgodovino. V papeški liturgiji 8. stoletja je papež ob besedah: Pax Domini sit semper 
vobiscum, v kelih potopil del sancta, tj. tisti del posvečene hostije, ki so ga hranili od 
prejšnje maše. Na ta način so želeli izraziti dejstvo, da gre za eno in isto evharistijo, tisto, 
ki so jo obhajali prejšnjič, in tisto, ki jo obhajajo takrat. Ta praksa med papeževo mašo je 
potekala na podoben način, kot jo poznamo tudi pri nekaterih vzhodnih obredih. 
 Papež pa je po svojih akolitih poslal tudi evharistični delček, kot izraz cerkvenega 
občestva, duhovnikom odgovornim za skupnosti v rimskih titularnih cerkvah (nekakšnih 
župnijah). Mašniki v kelih niso spustili koščka hostije, ki bi jo sami posvetili, ampak košček, 
ki jim ga je poslal škof. Tako so izražali zgodovinsko in vertikalno edinost ene Kristusove 
žrtvene daritve ter lokalno in horizontalno edinost ene žrtvene daritve na različnih oltarjih 
in na različne dni leta. 
 Ko rimski škof pošilja svojim duhovnikom košček, ki ga je sam posvetil, ti pa ga 
dajejo v svoj kelih, obnavljajo edinost tudi s škofovo evharistijo. Že Ignacij Antiohijski je 
namreč dejal: »Brez škofa ni evharistije.« Tak košček so imenovali fermentum, kar 
pomeni kvas. Tako je škofova evharistija  kvas za celotno krajevno Cerkev: vse maše, ki so 
se obhajale v škofiji, so v občestvu s škofovo evharistijo. Stari viri pa nam poročajo tudi o 
praksi, da so škofje dali košček svoje evharistije novomašnikom ob posvečenju in so ti 
določeno število dni dajali v kelih od teh koščkov, da bi pokazali, da so v občestvu s 
škofom posvečevalcem. 
 Sčasoma se je praksa, da papež skupnostim v Rimu pošilja fermentum, izgubila, 
vendar je mašnik v kelih še naprej dajal košček hostije, ne več tiste, ki jo je posvetil papež, 
ampak tiste, ki jo je posvetil sam. Pozabljen pa je bil kmalu tudi prvotni pomen te geste in 
se je razširilo mnogo alegoričnih razlag, na primer: ker sta v besedah posvetitve elementa 
telo in kri z »mečem Besede« presekana in ločena, naj bi mešanje posvečenega kruha in 
krvi izrazilo vero, da je Kristus živ in ne mrtev. Gre za značilne srednjeveške teološke 
elaboracije, katerih cilj je bil povrniti pomen gestam, ki so se še naprej izvajale, a brez 
pravega razumevanja njihovega prvotnega pomena.  

P. Nikolaj Aracki Rosenfeld, cistercijan 

   

  

Leto XXXV, št. 32 – Nazarje, 8.5.2022 
Obred lomljenja kruha  
 V apostolskih časih je takšno lomljenje kruha pomenilo evharistično praznovanje. 
Lomljenje kruha pa v sveti maši nima le funkcionalnega, praktičnega namena, ampak 
je znamenje, da vsi, ki smo deležni istega kruha, tvorimo eno Kristusovo telo, saj ta en 
kruh pomeni edinost s Kristusovim skrivnostnim telesom. 
 Splošno navodilo Rimskega misala pravi: »Mašnik razlomi kruh in spusti del 
hostije v kelih kot znamenje edinosti Gospodovega telesa in krvi pri delu odrešenja, 
to pomeni živega in poveličanega telesa Jezusa Kristusa. Vzklik Jagnje Božje poje 
praviloma pevski zbor ali pevec, ljudstvo pa odgovarja ali vsaj glasno moli. Vzklik 
spremlja lomljenje kruha, zato se lahko ponovi tolikokrat, kolikor je potrebno, da je 
obred končan. Zadnji vzklik sklenejo besede Podari nam mir« (RMu 56). 
 Medtem ko duhovnik ali diakon lomi kruh, zbor in zbrani pojejo litanijski spev 
Jagnje Božje, ki naj bi ga v mašo uvedel papež Sergij I. (687‒701) sirskega rodu. Spev 
se je tako dolgo ponavljal, dokler ni bilo lomljenje končano. Da ima spev Jagnje Božje 
izvor na vzhodu (Siriji), je zelo verjetno, tudi zato, ker je biblični izraz za »jagnje« 
pravzaprav enak izrazu »pasha«, velika noč, ki jo kristjani praznujemo kot skrivnost 
trpljenja, smrti in vstajenja Gospoda ali evharistično daritev. 
 Že prerok Izaija je mesija opisal kot jagnje, Janez Krstnik pa je bil prvi, ki je 
Jezusa prestavil s tem imenom: Glejte, Jagnje Božje, in to nedvomno v pomenu, ki 
izhaja iz starozavezne predstave in prerokbe. Judovsko velikonočno jagnje, 
neoporečno, eno leto star samec (2 Mz 12,5), čigar kri, pokropljena na vratnih 
podbojih in naddurju, jih je rešila pred angelom pokončevalcem, je predpodoba 
brezmadežnega Jagnjeta, katerega kri je premagala smrt in ljudem odpira pot v 
resnično obljubljeno deželo. Pomen, ki ga ima brezmadežna, čista, spravna in 
evharistična daritev, kot napoveduje Janez Krstnik, je univerzalen: ... ki odvzame 
grehe sveta. To je torej sprava ne le za Izraelce, ampak za vse narode in rodove. 
Apostol Janez je skrivnostno simboliko Jagnjeta še dodatno opisal v knjigi Razodetja.  

…se nadaljuje na zadnji strani

 

  

 

 



 

OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Prvo sveto obhajilo – prihodnjo nedeljo bo 9 otrok 
prejelo zakrament svetega obhajila pri maši ob 10. 
uri. Njih in njihove družine priporočamo v molitev. 
 

Šmarnice – letos potekajo na Prihovi ob 
19. uri, na Zavodicah pri risnekovem križu 
ob 19. uri in pri Birših v Dobletini ob 20. 
uri. Otroci zadnje triade OŠ lahko 

prebirajo mladinski roman Bela kot mleko, rdeča kot 
kri, ki ga najdete na spletu.  
 

Strunjan – Letovanje za otroke in 
najstnike bo od 3. do 9. julija. Namenjen 
je otrokom od 5. razreda naprej in 
mladim. Prostor pa je tudi za kakšno 

družino ali starša, ki bi šel zraven. Prijavnice najdete v 
cerkvi in na spletu. 

VZGOJA ZA ČISTOST – V sodelovanju z zavodom 
Intergrum je projektna skupina laikov in duhovnikov, 
ki delujejo v različnih družinskih in pro-life 
organizacijah pod okriljem katoliške Cerkve v 
Sloveniji ustvarila: spletno stran www.osvobojen.si 

Osvobojen.si – spletna stran, ki nudi pomoč različnim 
katergorimaj ljudi, glede na njihov vidik 
vpletenosti v probrem pornografije. To so 
zasvojeni, sorodniki ali partnerji 
zasvojenih. Pa tudi tistim, ki se stem 

srečujejo pri vzgojno-izobraževalnem delu: kateheti, 
duhovniki ali starši odraščajočih otrok. 

Brez zadrege - V skopu projekta nastajajo tudi 
slikanice in stripi za otroke in najstnike, ki 
predstavijo človekov razvoj in 
dozorevanje v spolnosti. Izšel je tudi 
priročnik za starše o tem kako 

spregovoriti z otrokom ali najstnikom o spolnosti.  
 

Čiščenje in krašenje naše cerkve in čiščenje učilnic 

petek, 13. maj – Dobletina 
petek, 20. maj – Kokarje 

PON 
9.5. 

Sv. Katarina 
Bolonjska 

18.30 
KL 

za + Markota Zagradišnika in 
Štrukelj Franca (obl.) 

PON 
16.5. 

Sv. Marjeta 
Kortonska 

18.30 
KL 

za rodbino Strnišnik in Cvikl 

za mater Katarino za zdravje, v zahvalo in priprošnjo 

TOR 
10.5. 

Sv. Janez 
Avilski 

6.30 
KL 

za + Marijo Potočnik  TOR 
17.5. 

Sv. Pashal 
Bajlonski 

6.30 
KL 

 

za + Ireno Vovk 
za + iz družin Štorman, Terglav, 
Vrečar in Zupanc 

SRE 
11.5. 

Sv.  Ignacij 
Lakonski 

18.30 
KL 

za +  Franca Grudnika SRE 
18.5. 

Sv. Feliks 
Kantališki 

18.30 
KL 

za + Franca Boršnaka (odpisi) 

za blagoslov v družini za + mamo Faniko in Antona Pikl 

ČET 
12.5. 

Sv. Leopold 
Mandid 

6.30 
KL 

za + Marico Resnik ČET 
19.5. 

Sv. Krišpin 
Viterbski 

6.30 
KL 

za + Ano Osojnik 

za + Antona Blatnika 
za edinost Cerkve in papeža 
Frančiška 

PET 
13.5. 

Fatimska 
Mati Božja 

6.30 
KL 

za + Martina Preka PET 
20.5. 

Sv. Bernardin 

6.30 
KL 

za žive in + župljane 

v zahvalo Mariji in za zdravje za mir in spravo 

SOB 
14.5 

Sv. Justina 

19 za + Ljudmilo Lampret SOB 
21.5. 

Sv. Krištof 
Magallanes 

19 
za Slavico in Jožeta Remica in vse 
Turnškove 

6.30 
KL 

za edinost Cerkve in papeža 
Frančiška 

6.30 
KL 

za + Tomaža Keršmanca 

NED 
15.5. 
5. vel. 

nedelja 

7 za žive in + župljane 
NED 
22.5. 
6. vel. 

nedelja 

7 za + Ano Urtelj in Srečota 

10 za + Martina Dušiča in brata Antona 10 
za + Ano in Petra Martinoviča in 
Jelaš Stipo in Olgo 

KL 8 za Doreta ob 70-letnici KL 8 
za + Alojza in Marinko Podbregar 
(obl.) in za + Podlesnikove 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 19. 
Nedelja 

ob 7., 8. in 10. uri 
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