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Poročilo o ustanovitvi evharistije pa je srce in zaključek tega premisleka. Kar je
Bog želel skozi vso zgodovino odrešenja, se tu še nadgradi. Ne samo, da Bog pripravi
gostijo za človeka in mu streže, celo sebe daje v jed! Tako velika stvar je torej sveta
evharistija.
Za sklep: sveta maša je bila v poapostolski dobi združena z navadnim obedom.
Med obedom ali po njem so lomili kruh v Jezusov spomin. Takrat so tudi nastajali
evangeliji, ko so se spominjali vsega, kar je Jezus storil. V drugem stoletju so evharistijo od obeda ločili in jo združili z jutranjo molitvijo. Molitve, ki jih je voditelj v prvih stoletjih svobodno oblikoval, so bile od četrtega stoletja naprej določene. Proces
oblikovanja besedil se je končal okrog leta 900, take, kot so danes, pa so molitve od
drugega vatikanskega koncila.
p. Cristian Balint

Razlaga sv. maše – Nova zaveza

Č

e pogledamo še v Novo zavezo, vidimo, da so nam ti odlomki še bolj poznani.
Na primer čudeži o pomnožitvi kruha, Jezusova razlaga, da je on kruh življenja,
poročila o zadnji večerji, mašno srečanje v Emavsu.
Ko vemo za vsebino, lahko gremo še dlje, v vsakem odlomku lahko vidimo lepo
razlago svete maše. Evangelisti namreč niso sproti popisovali dogodkov, ampak so
pripovedovali o stvareh, ki so se že zgodile – in vedno z mislijo na že utečeno obhajanje svete maše. Kruh, ki ga uživamo v skupnosti ob Kristusu, je čudežni kruh, ki
ga lomimo, delimo in ga ne zmanjka. Kot v čudežu. Od njegovega preobilja ostajajo polne košare, ko je od njega jedlo pet
tisoč mož. In kaj je teh pet tisoč mož?
V njih se prepozna prvo jeruzalemsko
skupnost. Po oznanjevanju apostolov je
namreč narasla na približno pet tisoč
mož, ki so dajali skupaj svoje imetje, lomili kruh in radostno molili (prim. Apd
4,32-34). Ta čudež je prava podoba obhajanja svete maše.
Podobno emavška popotnika doživita pravo liturgijo. Besednemu bogoslužju sledi evharistija. »Ko je duh razsvetljen in je srce goreče, spregovorijo
znamenja,« pravi sveti papež Janez Pavel II., ko razlaga ta odlomek kot sveto
mašo.

Kaj pomeni biti misijonar?

O

ktober je mesec rožnega venca in čas, ko se spominjamo naših misijonarjev in se zavedamo svojega krščanskega poklica – biti misijonar, oznanjati
Kristusa.
»Kolikokrat se mi je na apostolskih potovanjih primerilo, da sem videl, kolikšna je žetev, pa sem slišal, da
ni misijonarjev: duhovnikov, bratov, sester, oseb, ki se
posvečajo evangelizaciji,« je z bridkostjo zapisal sveti
papež Janez Pavel II. v svoji poslanici za 170. svetovni
misijonski dan.
Oktober je mesec, ko naj bi se bolj živo zavedli, da
je vsak kristjan misijonar. Kakor voda, ki odžeja, tako
mora biti tudi vsak Kristusov učenec oznanjevalec njegovega evangelija.
Jezusove besede učencem pred odhodom k Očetu »Prejeli boste moč Svetega
Duha, ki bo prišel na vas, in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in po
vsej Samariji in do skrajnih mej sveta« (Apd 1,8), nas močno nagovarjajo k temu
poslanstvu. Kot kristjani, ki smo s krstom vključeni v Cerkev, smo poklicani, da smo
misijonarji in priče. To je Gospodovo naročilo. In Sveti Duh pošilja vsakogar, ki je
krščen, da oznanja in pričuje o Kristusu.
Kaj pomeni biti misijonar? Pomembno je, da poznamo odgovor na to vprašanje,
kajti če ga ne poznamo, obstaja tveganje, da je to, kar na tem področju počnemo,
nekaj čisto drugega. Za misijonarja je značilno predvsem to, da oznanja Kristusa in
njegov evangelij. Jezus je blagoslov za vse človeštvo.

Tukaj se moramo ustaviti, kajti jasno nam mora biti, da je misijonsko delovanje
predvsem delitev božjega blagoslova tistim, ki jim oznanjamo ime našega Gospoda
Jezusa Kristusa. Tega se moramo zavedati v polnosti, da ne bomo misijonskega delovanja pomešali z dobrodelnostjo.

Napovednik

Sleherna misijonska dejavnost je hkrati oznanjevanje in pričevanje: oznanjevanje
Jezusa in njegovega evangelija, njegovih dejanj, njegove ljubezni, njegove dobrote …
in pričevanje z osebnim življenjem. Danes je bistvenega pomena biti verodostojen,
toda ne po obilju besed, temveč po pričevanju lastnega življenja v Kristusu. Iz te
osebne izkušnje življenja z Jezusom izhaja tudi spodbuda k temu poslanstvu – biti
misijonar v svoji družini, svojem kraju ali na misijonskih poljanah.

• V ponedeljek, 1. oktobra, bo ob 20.00 prvo srečanje študentske mladine.
Mladi, lepo vabljeni!

p. Cristian Balint

• V torek, 2. oktobra, se bomo ob 19.30 v okviru socialnega tedna srečali pri pogovoru s p. Slavkom Stermškom, p. Janezom Ferležem in p. Francem Murkom.
Tema pogovora bo Skrb za uboge v nauku sv. Frančiška. Lepo vabljeni!
• V sredo, 3. oktobra, bomo pri večerni sv. maši obhajali transitus. Vabljeni!
• V soboto, 6. oktobra, se srečajo prijatelji gora. Sveta maša bo ob 11.00. Vabljeni!
• V nedeljo, 7. oktobra, obhajamo rožnovensko nedeljo.
• V ponedeljek, 8. oktobra, ima ŽPS po večerni sv. maši svoje redno srečanje.

Sv. maša med gorami

D

• V ponedeljek, 1. oktobra, bo redno srečanje ŽK.

• V torek, 9. oktobra, bo po večerni maši srečanje biblične skupine.

ragi Šentpetrčani – tukajšnji in vsi, ki danes živite drugod, a ostajate zvesti
bogatiji mladostnih spominov!

Prva sobota v vinotoku (6. oktober 2018) nas bo povezala v molitvi in spominih
na naša potepanja po najlepših gorah. Sveta maša bo v Krnici v Malem Tamarju ob
11.00, kot že vrsto let. Mala kapelica je lahko dostopna, da bomo lahko prišli skupaj z
leti obteženi, mladi starši, obdarjeni z otroki, mladina. V molitvi se bomo spominjali
našega Vikija, ki se je daljnega 7. novembra 1971 ponesrečil v Špikovi steni, in Boruta, ki je izgubil zemeljsko življenje 31. oktobra 2001 v steni Male Mojstrovke.

• V nedeljo, 14. oktobra, bo v cerkvi molitev v spomin na sv. Maksimilijana
Kolbeja.
• V soboto, 27. oktobra, bo pri svetem Urhu (župnija Sostro) molitev
za mir v duhu Assisija.
• V četrtek, 1. novembra, obhajamo zapovedani praznik vseh svetih.
Maše bodo kakor ob nedeljah: ob 8.00, 9.00 in 18.30.

Pridite, lepo nam bo skupaj. Tudi vreme je ''naročeno'' in bo.
Janja Lajevec

SVETE MAŠE: nedelja: 8.00, 9.00, 18.30

med tednom: 7.00, 18.30

URADNE URE: ponedeljek in četrtek: 16.00–17.00

torek, petek: 10.00–11.00

OBHAJILO NA DOMU starejšim in bolnikom: redno na prve petke v mesecu

in po naročilu, posebej še pred prazniki.
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