
 

 A kdo sta nevesta in ženin te poročne 
gostije v poveličani večnosti, v eshatonu? Ženin je 
Jagnje in Cerkev je nevesta. In kaj bomo jedli na tej 
gostiji? Jemo Jagnje. Ta simbolika pomeni resnično 
združitev, tako da z uživanjem postaneta eno. 
Evharistično obhajilo je dejanje zaročniške ljubezni 
in je mistična združitev. Želimo biti eno s 
Kristusom. Tako bo tudi v večnem življenju. Ta 
gostija je že napovedana v zakramentalnih 
evharističnih znamenjih. Pri maši stopamo v 
večnost, saj v svojem zemeljskem bivanju 
pričakujemo izpolnitev blaženega upanja, torej 
čakamo, da ga bomo lahko ne le srečali, ampak 

postali z njim eno. 
 Trenutek obhajila torej postane predokus eshatološke pojedine. Ko 
mašnik reče: »Kristusovo telo«, vernikov odgovor »Amen« ni le dejanje vere, ki 
izpričuje, da verjame, da je to Kristusovo telo. Vernikov »Amen« je kakor 
zaročniška privolitev. Kot da bi Gospod po mašniku rekel: »Ali hočeš svoje življenje 
združiti z mojim?« In vernik odgovori: »Amen«, da, hočem, tako naj bo! Tako se 
tudi zgodi. S sprejetjem Kristusovega zakramentalnega telesa postanemo eno z 
Njim. 
 On je tisti, ki naša majhna življenja spreminja v svoje Božje življenje, nam 
pa daje svoje telo, ki je polno Svetega Duha in je zato to tudi duhovno telo. V 
evharistiji namreč ne prejmemo samo njegovega telesa, temveč Kristusovo telo in 
njegovega duha, ki je Sveti Duh. Priklicali smo ga v evharistični molitvi in podarjen 
nam je v trenutku obhajila. Tega Duha, ki smo ga prejeli nekoč pri krstu in pri 
birmi, stalno prejemamo pri obhajanju evharistije, in to skupaj v evharistični 
molitvi, vsak posebej pa v trenutku obhajila. 
 Da je celotno kristjanovo življenje srečevanje z Gospodom, lepo izraža 
pristop k obhajilu, procesija do oltarja, med katero pojemo obhajilne pesmi. Te 
pesmi izražajo veselje, ker se poročnega slavja ne moremo udeleževati ne v tišini 
in ne v potrtosti. 
 Gospod je dober! Zato je najznačilnejši obhajilni spev vrstica iz Psalma 33: 
»Okusite in poglejte, kako dober je Gospod!« 
Spev Jagnje Božje  

P. Nikolaj Aracki Rosenfeld, cistercijan 

   

  

Leto XXXV, št. 33 – Nazarje, 22.5.2022 
 
Obhajilo 

»Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus, naj mi ne bo v 
obsodbo in pogubljenje, marveč naj mi bo po tvoji dobroti varstvo in zdravilo za 
dušo in telo.« To so besede, ki jih mašnik moli v tišini kot osebno pripravljalno 
molitev pred obhajilom. 
 Nato vernikom pokaže posvečeni kruh in vino z besedami Janeza Krstnika: 
»Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta!« Potem ko skupaj z verniki 
odgovori: »Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in 
ozdravljena bo moja duša,« doda še vzklik: »Blagor povabljenim na Gospodovo 
gostijo.« 
 Latinsko besedilo zveni malo drugače: »Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit 
peccata mundi; beati qui ad cenam Agni vocati sunt.« Poleg tega, da sta oba 
mašnikova dela združena, se ozrimo še na besedo Agni, ki je prevedena kot 
»Gospodovo«. Poimenovanje evharistije »Gospodova večerja« se nedvomno 
navezuje na svetega apostola Pavla in za mnoge kristjane je to morda jasnejše kot 
»Jagnjetova večerja«. Besede »Blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo,« so 
vzete iz knjige Razodetja apostola Janeza. Po spevu, ki se konča z besedami: 
»Jagnjetova svatba je prišla in njegova nevesta je pripravljena,« reče angel 
Janezu: »Zapiši: Blagor njim, ki so povabljeni na Jagnjetovo poročno gostijo« (Raz 
19,9). 

Tako je večno življenje predstavljeno kot svatba. Kot eshatološka gostija. 
Ta poročna pojedina je v evharističnem obhajanju ali slavju že vnaprej okušena ali 
anticipirana. Kristjani že sodelujemo pri bogoslužju, ki se obhaja v nebeškem 
Jeruzalemu (2VAT, Konstitucija o bogoslužju 8), zato je v bogoslužju resnično 
navzoče večno življenje in pričakovanje izpolnitve le-tega. 

…se nadaljuje na zadnji strani

 

  

 

 



 

OZNANILA SVETE MAŠE PO VAŠIH NAMENIH 

Danes pričnemo zbirati mašne namene za mesec 
julij. Oznanila čez poletje bodo 1x na mesec.  
Gospodov vnebohod – četrtek, 26. maja, slovesni 
praznik. Zato bodo maše ob 7. pri s. klarisah, ob 10. 
in 19. uri v cerkvi.  
Maša pri sv. Urbanu - Prihodnjo nedeljo, 29. 5. bo ob 
10. uri maša pri sv. Urbanu na Dobrovljah, zato ta 
dan ne bo maše ob 10. v cerkvi. Vabljeni na 
Dobrovlje! 
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. 

Dobrodošlica – Po letu dni, ko sem bil sam prihajata 
v Nazarski samostan dva brata: p. Andraž Arko, ki je 
bil do sedaj župnik v Ljubljani – Bežigrad in p. Marjan 
Čuk, ki je bil v samostanu v Kopru. Tej skupnosti se 
bosta pridružili še kot svoja skupnost s. Mateja 
Kraševec in s. Tatjana Lukner. Ta naša skupna pot je 
sad dolgoletnega sodelovanja v različnih projektih in 
prepoznavanja navdihov Svetega Duha. Generalni 
minister v Rimu in provincialno vodstvo so podprli 
našo pobudo po oblikovanju skupnosti, ki bi na 
nekoliko bolj radikalen način živela Frančiškovo 
karizmo. Stično točko smo našli v obliki skupnosti, ki 
se oblikujejo v frančiškanskem redu in so svojo poto 
opisale v dokumentu "Ite nuntiate" (Pojdite in 
oznanjanjte). Ta predvideva življenje v preprostosti 
Frančiškove karizme in preživljanju bratov z delom 
lastnih rok, poglobljeno molitveno življenje in iskanje 
novih poti evangelizacije.  

Maša ob sklepu veroučnega leta – bo v nedeljo 5. 
junija ob 10 uri.  

Čiščenje in krašenje naše cerkve in čiščenje učilnic 

petek, 27. maj – Žlabor 
petek, 3. junij – Zavodice 

PON 
23.5. 

Sv. Renata 

18.30 
KL 

za + Marijo Potočnik PON 
30.5. 

Sv Baptista 
in bl. Celina 

18.30 
KL 

za + Jožico Lomšek  

za + Jožeta Nagliča, Alojza Retko  in 
Alojza Poljanška 

po namenu (Marjetka) 

TOR 
24.5. 

Marija 
Pomagaj 

6.30 
KL 

za + Mimo Felicijan TOR 
31.5. 

Obiskanje 
Device Marije 

6.30 
KL 

za + Marijo Prek in Mavričeve 

za slovenski narod v zahvalo 

SRE 
25.5. 

Sv. Gregor VII 

18.30 
KL 

za + Zinko Pečnik SRE 
1.6. 

Sv. Justin 

18.30 
KL 

za + Antona Ilovška (obl.) 

za + Jožeta Ramšaka za blagoslov v družini 

ČET 
26.5. 

Vnebohod 

7 KL 
10 
19 

za + Pavlo Lenko ČET 
2.6. 

Sv. Erazem 

6.30 
KL 

za + Jožeta Dobrovca 

za + Glukove in Matijeve 
za žive in + sorodnike in 
dobrotnike s. klaris 

PET 
27.5. 

bl. Alojzij 
Grozde 

6.30 
KL 

za žive in + župljane 
PET 
3.6. 

Sv. Karel 
Lwanga 

6.30 
KL 

za + Martina in Tamaro Podkrižnik 
(obl.) 

za verne duše v zadoščenje Srcu Jezusovemu 

SOB 
28.5. 

Sv. Marija 
Ana Paredes 

19 za + Angelo Bitenc (30. dan) SOB 
4.6. 

Sv. Kvirin  

19 za + družine Klemše in Napotnik 

6.30 
KL 

za edinost Cerkve in papeža 
Frančiška 

6.30 
KL 

za nove duhovne poklice 

NED 
29.5. 
7. vel. 

nedelja 

7 za + Ano Hudoklin 

NED 
5.6. 

Binkošti 

7 za + Ano in Srečota Urtelj 

10 za + Vratnikove in sorodnike 10 za žive in + župljane 

KL 8 za + Jožeta Dobrovca KL 8 za zdravje Stanke 

 

  

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 

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

