Sklepne besede »Ite, missa est.« pozna samo rimski obred. Ne
srečamo jih v liturgijah vzhodnih Cerkva niti v liturgijah zahodnih obredov,
ki niso rimski. Fraza se pojavlja v mnogih zgodnejših rimskih liturgičnih virih
(nekateri segajo v čas kmalu po razpadu rimskega cesarstva), praviloma z
mašo, ki jo je daroval rimski škof – papež. Natančen izvor te besedne zveze
je zavedel mnoge srednjeveške liturgike. Pogosto so jih razumeli v smislu
»Pojdite, maša je končana.« Dobesedno pa pomenijo: »Pojdite, poslana
je«, zato so nekateri trdili, da manjka beseda – morda hostia, kar pomeni
»žrtev« in bi to pojasnilo nerodno zgradbo stavka. To je omogočilo široko
paleto razlag. Sveti Tomaž Akvinski na primer meni, da pomenijo, da je bila
daritev maše poslana Bogu: »In od tega maša dobi svoje ime [missa]; ker je
duhovnik poslal [mitit] svoje molitve k Bogu po angelu, tako kot ljudstvo po
duhovniku. Ali pa zato, ker je Kristus žrtev, ki je poslana [missa] k nam: v
skladu s tem diakon na praznične dni odpusti ljudstvo ob koncu maše z
besedami: 'Ite, missa est', kar pomeni, da je bila žrtev po angelu poslana
[missa est] k Bogu, da bi jo Bog sprejel.« V antiki je beseda missa preprosto
pomenila odslovitev, a je v krščanski rabi dobila globlji pomen. Odslovitev
je začela pomeniti poslanstvo. Zato te besede na kratko izražajo
misijonarsko naravo Cerkve. Mašnikovo slovo je zadnja spodbuda in
opomin, naj živimo to, kar smo obhajali in praznovali in naj, kar smo prejeli
v zakramentu, obrodi sadove v vsakdanjem krščanskem življenju.
Pravoslavni menih Gregorij z gore Atos v komentarju liturgije sv. Janeza
Krizostoma opiše odslovitev takole: »Božanska liturgija je potovanje.
Potovanje, katerega cilj in smoter je srečanje z Bogom ter združitev človeka
z njim. Ta cilj je bil že dosežen. Prišli smo do konca našega potovanja. Videli
smo pravo luč. Videli smo spremenjenega Gospoda na gori Tabor. Približali
smo se njegovemu svetemu telesu in njegovi brezmadežni krvi. In medtem
ko želimo našemu slavnemu gostitelju vzklikniti: Dobro je, da smo tukaj,
Gospod (Mt 17,4), nas mati Cerkev opominja, da mora konec našega
liturgičnega potovanja postati začetek našega pričevalskega potovanja:
Pojdimo v miru! Z gore spremenjenja se moramo vrniti v svet in hoditi po
poti mučeništva našega življenja. Ta pot postane vernikovo pričevanje o
življenju, ki ga hrani v sebi. V božanski liturgiji smo vase prejeli Kristusa.
Zdaj smo poklicani, da ga prinesemo svetu, da bi postali priče njegovega
življenja v svetu. Priče novega življenja. ... Po evharistiji moramo iti v svet
kot 'Christophores' – nosilci Kristusa in 'pneumatophores' – nosilci Duha. In
prizadevati si moramo, da luč, ki smo jo prejeli, ne ugasne.«
P. Nikolaj Aracki Rosenfeld, cistercijan
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Sklepni blagoslov

Smisel sklepnega blagoslova daje ustrezen pomen zaključnim
besedam odslovitve: »Ite, missa est.« Prav iz te besedne zveze izhajajo
besede maša, mašnik in tudi misal, ki je ime za mašno knjigo z molitvami. V
slovenskem misalu so jih poslovenili v »Pojdite v miru«.
Podobno beseda misijonar izhaja iz latinske besede mittere, kar
dobesedno pomeni »poslati«. Jezus je po vstajenju apostolom rekel: Kakor
je Oče poslal mene, tudi jaz vas pošiljam (Jn 20,21). To je izvor in pomen
poslanstva Cerkve vse do današnjih dni.
Latinska beseda ima še druge pomenske odtenke, ki dodatno
osvetljujejo naše poslanstvo. Mittere lahko pomeni tudi »odpustiti«,
»pustiti« ali tudi »odpovedati se«. To je odločilnega pomena, kadar nas
nekdo drug pošilja na misijo: kar smo poslani prenesti, ni naša last, ampak
nekaj, kar preprosto nosimo za pošiljatelja. Naše poslanstvo z evangelijem
ne pripada nam. Ne odločamo mi, kdo bo dobil kaj ali koliko blagovesti.
Pošilja nas Gospod.
Izraz mittere se je uporabljal tudi za izpustitev zapornikov. To se
jasno odraža, ko Jezus na začetku svojega poslanstva bere iz Izaijevega
zvitka: Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem
blagovest ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim
vid, da pustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu
(Lk 4,18-19; Iz 61,1-2). To je izpolnjeval v različnih trenutkih svojega
služenja, nazadnje pa v velikonočni skrivnosti križa in vstajenja.
…se nadaljuje na zadnji strani

S prehodom na zimski čas večerne maše obhajamo
ob 18.00. Do konca leta bo tako v veljavi sledeč
razpored maš:
S. klarise: PON 18.00, TOR-SOB 7.00, NED 8.00
Cerkev: ČET in SOB 18.00, NED 7.00 in 10.00.
V sredo 9. 11. bo maša v cerkvi ob 18.00.
Srečanje za tiste, ki čistite in krasite našo cerkev
bo v petek 11. 11. ob 19.00 v Gornji učilnici.
Program Martinovega društva z blagoslovom vina
bo v Bohačevem toplarju (tržnica) 12. 11. ob 9.00.
Nato se z avtomobili odpeljemo v Gornji Grad, od
tam pa peš do sv. Florjana nad Gornjim Gradom.
V nedeljo 13. 11. bodo pri maši ob 10.00 sodelovali
birmanci, po maši pa bo srečanje za birmance in
njihove starše.
Pohod k sv. Martinu na Prekopi pri Vranskem 13.
11., kjer bo romarska sv. maša ob 10.00. Pričetek
pri Risnekovemu križu v Zavodicah ob 7.00.
Obhajanje zakonskih jubilejev bo 19. 11. pri
večerni maši ob 18.00. Jubilanti povabljeni, da se
prijavite pri gospe Heleni Šosterič na 031 528 928.
Sestanek Župnijskega glasbenega sveta bo v
četrtek 24. 11. ob 20.00.
Prva seja Župnijskega pastoralnega sveta v novi
zasedbi bo 25. 11. ob 19.00 v Gornji učilnici.
Vabimo vas, da 1% od dohodnine namenite
našemu samostanu, še posebej zdaj, ko ga
obnavljamo. Izpolnjen obrazec (najdete ga na mizi
pod korom) lahko oddate v samostanu ali pošljete
sami po pošti na naslov davčnega urada.
Čiščenje in krašenje cerkve
- Zagradišče – 12. 11.
- Prihova in Ind. cona – 19. 11.
- Nazarje – 26. 11.
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18.00 Kl
PON
7.11.

bl. Helena
Enselmini

~
~
7.00 Kl

TOR
8.11.

bl. Janez
Duns Scot

~
~

SRE
9.11.

posvetitev
lateranske
bazilike

7.00 Kl
18.00
~

ČET
10.11.

sv. Leon
Veliki

SOB
12.11.

sv. Jozafat

NED
13.11.

za + Andreja Kržiča st.

TOR
15.11.

po Marijini priprošnji na čast
Svetemu Duhu
za + Janeza Goličnika
po Marijini priprošnji na čast
Svetemu Duhu
za + Antona Cigaleta

za rajne, priporočene v nov. pismih
po Marijini priprošnji na čast
Svetemu Duhu
za godovnjake

~

za + iz družine Grom in sorodnike

~

za + Martina Šmarčana

7.00 Kl

za duše v vicah

18.00

za + Jožeta in Slavico Remic (atova
obl.)

7.00

mučenci

sv. Albert
Veliki

SRE
16.11.

sv. Jedrt

ČET
17.11.

8.00 Kl

za + Mimo Jeraj

10.00

za rajne, priporočene v nov. pismih

~

za božji blagoslov Leona, Andraža,
Aleksandra, Jurija in Tomaža

~

za + sorodnike (Trajbarič Golob)
za + Marico Resnik

~

za + Jožeta Ramšaka

18.00
~

PET
18.11.

bl.
Salomeja
Krakowska

7.00 Kl

sv. Neža
Asiška

za duše v vicah

~

za + Ano Urtelj

18.00

7.00
sv.
Edmund

za rajne, priporočene v
novembrskih pismih
za + Marijo Potočnik
za blagoslov mladoporočencev

~

NED
20.11.

za zdravje in blagoslov

~

7.00 Kl
SOB
19.11.

za + Andreja Kržiča, ml.
za žive in + Pirjevec in Bavčar

7.00 Kl
sv.
Elizabeta
Ogrska

po namenu

~

7.00 Kl

za + Mihelič
za žive in + župljane

~
7.00 Kl

za Nadjo Zelenc

18.00

~
sv.
Stanislav
Kostka

PON
14.11.

za mir na svetu

7.00 Kl
sv. Martin

za + Dragico Kokovnik in +
Kokovnikove
za božji blagoslov Leona, Andraža,
Aleksandra, Jurija in Tomaža

7.00 Kl

~
PET
11.11.

za rajne, priporočene v nov. pismih
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za rajne, priporočene v nov.
18.00 Kl
sv. Nikolaj
pismih
Tavelić
za + Lenko Lepo (obl.)
idr.
~

za + Štormanove, Terglavove,
Vrečarjeve in Zupancove
za + starše Praznik
za + Dreževe, Pustoslemškove
in Antonijo Vrečar
za žive in + župljane

8.00 Kl

v zahvalo za vse milosti

10.00

za rajne, priporočene v
novembrskih pismih

