V najstarejšem, Leonovem zakramentarju (6. stoletje) še nimata
imena, njun značaj pa je zelo očiten. Temeljna dimenzija prve je
zahvaljevanje, druga je vrsta blagoslova. V Gelazijevem zakramentarju se
prva že imenuje postcommunio, druga pa ad populum.
V obeh omenjenih zakramentarjih, ki veljata za najstarejši mašni
knjigi rimskega obreda, sta dve molitvi po obhajilu praviloma del vsakega
mašnega obrazca. V nekoliko mlajšem, a še vplivnejšem gregorijanskem
zakramentarju se druga molitev, ki se danes imenuje »molitev nad
ljudstvom« (super populum), pojavlja samo v postnem času. Njeno
opuščanje je bilo v srednjem veku očitno posledica krajšanja maše ali pa
težnje, da se v postnem času ohranijo daljše oblike. Poobhajilna molitev je
zato izgubila velik del svojega prvotnega značaja zahvalne molitve, je pa to
vedno prošnja, četudi je zahvalna misel manj izražena.
Zadnja tipična izdaja rimskega misala spet prinaša za vsak dan v postu
posebno molitev nad ljudstvom po vzoru starih zakramentarjev. Sedanji
slovenski misal vsebuje 24 oz. 26 takšnih molitev nad ljudstvom, kot eno od
oblik blagoslova ob sklepu svete maše.
Ko se zahvalimo Gospodu za svete skrivnosti, običajno
prosimo za prehod od evharistične gostije k nebeški gostiji, katere predokus
je prva, ali pa za prehod od praznovanja k življenju: »Daj, Gospod, da tvoji
verniki ohranijo v življenju, kar so prejeli v veri«.
Molitev po obhajilu je tisti del svete maše, ki najbolje izraža
misijonarsko razsežnost evharistije. Poslanstvo apostola Pavla se je s
pooblastilom Svetega Duha začelo med liturgičnim, verjetno evharističnim
slavjem. V Apostolskih delih 13,2 je jasno zapisano: Ko so (učenci, ki so bili v
Antiohiji,) obhajali bogoslužje Gospodu, jim je Sveti Duh rekel: »Odberite mi
Barnaba in Savla ...« Potem sta bila odposlana po Svetem Duhu. Poslanstvo
kristjana v svetu izhaja prav iz njegove vezi z evharistijo. Po srečanju z
Gospodom, po združitvi s Kristusom ne moremo ne govoriti o tem, kar smo
videli in slišali.
Ko sta apostola Janez in Andrej šla za Jezusom, sta ostala z njim ves dan.
Naslednji dan pa Andrej sreča svojega brata Simona Petra in mu reče: »Našli
smo Mesija« (Jn 1,41).
P. Nikolaj Aracki Rosenfeld, cistercijan
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Molitev po obhajilu

Po zaključenem obhajilu nas mašnik spet pozdravi z »Gospod z vami«
in iz mašne knjige moli za tisti dan izbrano molitev po obhajilu.
Usmiljeni Bog, po tem zakramentu smo se združili s Kristusom; naj ga
v življenju v sebi upodabljamo, da bomo v nebesih za vedno združeni z njim,
ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
Ta je le ena izmed številnih molitev po obhajilu, ki skupaj z
zbirno ali glavno mašno molitvijo in molitvijo nad darovi sestavljajo dnevni
mašni formular, kadar gre za praznik, pa te temeljne mašne molitve obogati
še poseben hvalospev.
Molitev po obhajilu je omenjena že v spisu »Didahe – Nauk
dvanajsterih apostolov«, s konca prvega stoletja. Z obhajilom se je
evharistično bogoslužje praviloma končalo in zgodnje maše se, kot jih
opisuje mučenec Justin, niso z ničemer več nadaljevale. Vendar so kmalu
pričeli dodajati še molitve po obhajilu. Najstarejši ohranjen potek liturgije,
kakor jo opisujejo »Apostolske konstitucije«, vsebuje dve takšni molitvi po
obhajilu: zahvalo in blagoslov.
Pomembna podobnost med rimskim obredom in omenjenim
opisom liturgije iz »Apostolskih konstitucij« je, da sta bili tudi v Rimu v
preteklosti po obhajilu dve molitvi.
…se nadaljuje na zadnji strani

Razpored maš – od 1. 9. naprej velja nov red maš.
S. klarise: PON 19.00, TOR-SOB 7.00, NED 8.00
Cerkev: ČET in SOB 19.00, NED 7.00 in 10.00.
Izjeme bodo vedno prej oznanjene pri maši in v
Oznanilih.
Še ne darovani mašni nameni – glej list, ki je
priložen oznanilom!
Mašni nameni – za naročilo maše se kadarkoli
obrnite na duhovnika osebno ali po telefonu.
Mašne namene sprejemamo za dva meseca naprej,
s 1. 10. pričnemo sprejmati tudi že za december.
Verouk – urnik za novo pastoralno leto je
pripravljen in objavljen na spletni strani župnije, na
voljo je tudi v cerkvi na polici z oznanili.
Tranzitus - v ponedeljek 3. 10. bo izjemoma sv.
maša ob 7.00 pri sestrah klarisah, ob 19.00 pa bo v
cerkvi, saj bomo po maši obhajali obred spomina na
smrt sv. Frančiška – tranzitus. Še posebej vabljeni
člani FSR in vsi, ki imate radi sv. Frančiška.
God sv. Frančiška – 4. oktobra: ob 7.00 bo maša pri
sestrah klarisah, ob 10.00 pa v cerkvi. Večerne
maše ne bo!
Odsotnost – od 4. do do 8. oktobra bomo vsi trije
bratje odstotni zaradi srečanja in formacije z
generalnim ministrom reda v Rimu. Zato večerne
maše v četrtek 6. 10. in v soboto 8. 10. ne bo! Maše
bodo vsak dan ob 7.00 pri sestrah klarisah.
Maša ob začetku katehetskega leta bo v nedeljo 9.
10. ob 10.00.
Izbor novih članov ŽPS bo potekal v nedeljo 16. 10.
Čiščenje in krašenje cerkve
- Prihova in ind. cona – 1. 10.
- Nazarje – 8. 10.
- Dobletina – 15. 10.
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19.00 Kl
PON
26.9.

~
~
7.00 Kl

TOR
27.9.

~
~
7.00 Kl

SRE
28.9.

ČET
29.9.

SOB
1.10.

PON
3.10.

za Mojco za blagoslov pri študiju

TOR
4.10.

za božji blagoslov Leona,
Andraža, Aleksandra, Jurija in
Tomaža
za + Marto Kodrun (G2)
za + starše Pirkovič

7.00 Kl

za žive in + dobrotnike s. klaris

19.00

za + Franca Boršnaka

~

za + Marijo Flere

10.00

po namenu s. Mateje

~
7.00 Kl
SRE
5.10.

~

za + Francija Voduška
za + Marto Kodrun (G10)

za + Marto Kodrun (G3)

7.00 Kl

7.00 Kl

za + Marto Kodrun (G4)

19.00

za + Antona in Marijo Ilovšek

~

za + Alojza Vuka in žive in +
sorodnike
po namenu

~

za + Marto Kodrun (G5)

7.00 Kl

za nove duhovne poklice

7.00 Kl

19.00

za + Zovčanove starše (mamina
obl.)
za + Marto Kodrun (G6)

7.00

za žive in + župljane

8.00 Kl

za zdravje (Skončnik)

10.00

za + Marto Kodrun (G7)

po namenu

~

za + Janeza Goličnika

~

za + Marto Kodrun (G11)

NED
9.10.

za + Angelo Hren

~

za dar vere

~

za + Pavlo Krajnc

~

za + Marto Kodrun (G12)

7.00 Kl
SOB
8.10.

za + Staneta Hlačuna (obl.)

~

7.00 Kl
PET
7.10.

za žive in + Frančiškove brate in sestre
za božji blagoslov Leona, Andraža, Aleksandra, Jurija in Tomaža

~

za + Mimo Felicijan

za + Marto Kodrun (G9)

~
~

ČET
6.10.

za + Marto Kodrun (G8)

7.00 Kl

za + Marijo in Ivana Turk

~
NED
2.10.

za Benjamina, v zahvalo za
življenje
za + Marto Kodrun (G1)

~

~
PET
30.9.
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za zdravje sestre

za + Ivota Kosa (obl.) in + Vido in Ano

~

za + Cvetota Zagorca

~

za + Marijo Felicijan

~

za + Marto Kodrun (G13)

7.00

za žive in + župljane

8.00 Kl

za + Cvetka Kolenca

10.00

za + Marto Kodrun (G14)

