
 

 

 

 

 

 

SLUŽBA MEŽNARJA 
v dijaškem domu ŠGV 

  



2 
 

SLUŽBA MEŽNARJA 

 

RAZPOREDITEV SLUŽBE MEŽNARJA 

Službo mežnarja v dijaškem domu običajno opravljajo štiri osebe (dijaki-nje). 

Služba mežnarja je vezana na utrip življenja v dijaškem domu. Redni tedenski utrip življenja 
v domu predpostavlja štiri večerne maše na teden: ponedeljek, torek, sreda in četrtek. Za 
vsako od teh večernih maš je odgovoren eden od mežnarjev. Odgovornost za posamezni 
dan si izberejo mežnarji sami ob (ali pred) začetku šolskega leta.  

Služba mežnarja običajno traja dve šolski leti. Začenja v drugem in se zaključuje konec 
tretjega letnika.  

Mežnar nastopi svojo službo ob začetku šolskega leta, ob dejstvu predhodnega uvajanja v 
službo v mesecu juniju, pred samim nastopom službe. 

 

NALOGE SLUŽBE MEŽNARJA 

PRIPRAVA VSEGA POTREBNEGA ZA MAŠO IN POSPRAVLJANJE PO MAŠI 

Mežnar naj bo prisoten v kapeli vsaj 15 minut pred mašnim obredom. 

 

V tem času naj poskrbi: 

a) in preveri ali je v kropilniku dovolj blagoslovljene vode in če je kateri od sveč 
potrebno doliti tekoči vosek 

b) za pripravo mašnega plašča (ustrezna barva) 
c) za pripravo knjige beril in prošenj za ministranta 
d) za pripravo keliha, velike hostije (ali hostij) in purifikatorija (prtička) glede na to 

kdo bo glavni mašnik ter ključka za tabernakelj 
e) za pripravo vrčkov z vodo in vinom 
f) za prižig sveč v kapeli 
g) za primerno osvetljavo /luči/ 
h) če je potrebno  (pozoren naj bo zlasti na prvoletnike) naj ministrantoma pred 

mašo omogoči kratko »vajo« iz ministriranja (kako poteka darovanje in kako 
poteka pospravljanje po obhajilu) 

i) ministrantoma pokaže besedilo prošenj, berila in psalma, predvidenega za tisti 
dan tedna. 

Naloga mežnarja med mašnim obredom: 

a) skrbi naj za komunikacijo z ministrantoma, da bo njuna služba potekala usklajeno 
in tekoče 

b) pri povzdigovanju poskrbi za zvonjenje. 
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Naloga mežnarja po mašnem obredu: 

a) ministranta spodbudi, da mu pomagata pospraviti vse od maše (vrčki, kelih, knjigi 
beril in prošenj) 

b) sam pogasi sveče in poskrbi za to, da se luči v kapeli ugasnejo.  
c) po potrebi prezrači kapelo (skupne maše). 

 

SKRB ZA ZRAČENJE KAPELE (PRED, MED IN PO MAŠI) 

Zlasti ko so v kapeli t.i. skupne maše naj bo mežnar pozoren na soparo (slab zrak) in 
potrebo po zračenju. Nikdar naj ne pusti odprtih stropnih oken v kapeli ko odhaja iz 
kapele! 

SKRB ZA BLAGOSLOVLJENO VODO  

Ko mežnar opazi, da pojema blagoslovljena voda v zakristiji (plastenka) na to opozori 
kaplana.  

SKRB ZA TEKOČI VOSEK 

Ko gredo zaloge tekočega voska h koncu naj o tem obvesti kaplana.  

SKRB ZA NADOMESTILO OB ZADRŽANOSTI 

Ko je mežnar zadržan (ali zaradi bolezni, odsotnosti) in svoje službe ne more opraviti na 
dan, kot je dogovorjeno, naj poskrbi za nadomestilo. 

IZREDNE NALOGE MEŽNARJA 

a. ministriranje pri maši ob začetku šolskega leta (Log pri Vipavi) 
b. ministriranje ob domskem prazniku Kristusa Kralja (Vipava) 
c. ministriranje ob prazniku Svetega Rešnjega Telesa in Krvi 
d. drugo: v primeru izrednih dogodkov je mežnar naprošen, da po svojih močeh 

pomaga pri organizaciji in izvedbi izrednega dogodka.  

 

 

PRISOTNOST DUHOVNIKOV PRI TEDENSKI MAŠI 

Ponedeljek: somaševanje vodi g. Primož. Pri maši je običajno še g. Ivan (1 velika hostija) 

Torek: somaševanje vodi g. Ivan. Pri maši je običajno še g. škof Metod (1 velika hostija) 

Sreda: somaševanje vodi g. Ivan. Pri maši sta običajno še g. škof Metod in g. Primož (2 veliki 

hostiji) 

Četrtek: somaševanje vodi g. škof Metod. Pri maši je običajno še g. Ivan (1 velika hostija) 

Ob praznikih in skupnih mašah običajno mašuje g. Ivan (1 velika hostija). 
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DATUMI SKUPNIH MAŠ V ŠOLSKEM LETU 2017-18 

SEPTEMBER 

Praznik Marijinega rojstva (8.9.)   PETEK - >NE (četrtek, 7.9. na predvečer 
praznika) 

OKTOBER 

NOVEMBER 

Praznik Kristusa Kralja (26.11.)   NEDELJA -> skupna maša ob 18.00 v Vipavi. 

DECEMBER 

Praznik Brezmadežne (8.12.)   PETEK ->NE (predvečer sv. Miklavža, 5.12.) 

JANUAR 

Praznik Gospodovega razglašenja (6.1.) SOBOTA ->NE (blagoslov hiše v četrtek, 4.1.) 

FEBRUAR 

Praznik pepelnice (14.2.)    SREDA - > skupna maša ob 20.00 

MAREC 

Praznik svetega Jožefa (19.3.)   PONEDELJEK - > skupna maša ob 20.00 

APRIL 

MAJ 

Gospodov vnebohod (10.5.)   ČETRTEK - > skupna maša ob 20.00 

Sveto Rešnje Telo in Kri (31.5.)   ČETRTEK - > skupna maša ob 20.00 
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Alba: je dolgo, belo, oblačilo 

duhovnika ali diakona. Včasih 

je to tudi oblačilo strežnika. 

 

Ambon: stojalo ali 

»govorniški« pult na 

katerem beremo in 

oznanjamo Božjo Besedo. 

 

Ciborij: Je posoda, 

namenjena shranjevanju 

(posvečenih) malih hostij. 

 

Čolniček: je posoda ki jo 

uporabljamo pri 

bogoslužnih opravilih, v 

kateri se nahaja kadilo. 

 

Kadilo /virh: kadilo je 

zmleta posebne vrste 

smola ali njen nadomestek 

različnih dišav. 

 

 

 

Kadilnica: Priprava, ki jo uporabljamo za 

počastitev Najsvetejšega, svete podobe 

ali oltarne mize. Vanjo se vstavi 

oglje in kadilo. 

 

 

Kelih: Posoda, ki se izključno 

uporablja samo za mašo. Vanj 

se pri darovanju vlije vino in 

voda, katera po spremenjenju 

postaneta Kristusova Kri. 

 

 

Korporal: beseda 

sama nakazuje na 

telo. Gre za večji, 

kvadratni, prt. Po 

navadi je zložen 

na tri dele na vsako stranico. Nanj se 

položi kelih in patena, ko poteka mašni 

obred. 

 

 

Kropilček ali aspergil: je 

»posoda«, ki hrani 

blagoslovljeno vodo, s  

katero kropimo ob 

blagoslovih, ali začetku 

maše ali ob pogrebu... 
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Lavabo: kakor 

sama beseda pove 

gre za umivanje. 

Pri maši duhovniku 

strežnik umije 

roke. Izraz lavabo 

lahko uporabimo za prtiček, katerega 

strežnik ponudi duhovniku, da si vanj 

obriše roke ali za celoten obred 

umivanja rok. Na Veliki četrtek se izraz 

lavabo uporablja tudi za umivanje nog. 

 

Lekcionar: je bogoslužna 

knjiga, v kateri so zbrana 

berila in evangeliji za 

določene priložnosti, 

praznike, svete čase ali 

dneve med letom. 

 

 

 

Misal: je mašna 

knjiga, v kateri so 

zbrana besedila 

za maši obred. 

 

 

Monštranca: Posoda 

namenjena 

izpostavitvi 

Najsvetejšega 

(sonce). 

 

 

Oltarna miza: 

podobno kot je »sveti 

prostor« vsakega 

doma domača miza, 

tako ima središčno 

vlogo tudi oltarna miza v kapeli ali 

cerkvi. Je kraj, na katerem poteka mašna 

daritev. 

 

 

Pala: Manjši, kvadratni in 

malo trši prtiček, katerega 

po navadi postavimo na 

pateno, na katero je 

položena velika hostija. 

 

 

Parament: izraz lahko 

označuje bodisi neko 

celoto (npr. ves lepo 

okrašen mašni plašč) 

ali del celote, ki je po 

navadi »mojstrsko« 

delo (npr. upodobitev Pelikana, 

hostije … na mašnem plašču). V tem 

zadnjem smislu gre po navadi za 

vezenino.   

 

 

Patena: krožniček (pladenjček) ovalne 

ali okrogle oblike. Po navadi nanj 

polagamo veliko hostijo za mašno 

daritev ali z njim spremljamo duhovnika 

ob deljenju obhajila. 
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Tabernakelj: je 

središčni prostor 

kapele ali cerkve. Tu 

se hrani Najsvetejše 

(posvečene hostije). 

Najsvetejše počastimo s poklekom na 

eno koleno; ob izpostavitvi pa na obe in  

s priklonom. 

 

 

 

Večernični plašč 

(pluvial): je plašč, s 

katerim je ogrnjen 

duhovnik npr. pri 

litanijah in 

izpostavljenem Najsvetejšemu ali v 

procesiji, pri blagoslovu. 

 

 

 

Velum: Ogrinjalo, katero se 

uporablja pri izpostavitvi 

Najsvetejšega. Duhovnik 

ga ima ogrnjenega čez 

pleča. 

 

Zakristija: prostor ob 

bogoslužnem prostoru, 

namenjen zlasti 

hranjenju bogoslužnih 

predmetov in pripomočkov ter oblačil. 
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KJE JE KAJ V ZAKRISTIJI 
Ko stojimo v zakristiji, obrnjeni z obrazom v smeri kapele, stojijo pred nami naslednje omare. 

Začenjamo iz naše LEVE. 

Prva, skrajno leva omara je omara za ALBE. 
 

Druga omara (poleg stare omare levo) je omara, v kateri hranimo mašne plašče. Ti so 

razporejeni po liturgičnih barvah. 
 

Sledi glavna zakristijska omara (stara). V gornjem delu je razdeljena na štiri omarice. 
 

V prvi  se nahajajo vrčki za mašo, mašno vino, patena, ciborija. Na polici te omarice hranimo 

posodo za blagoslovljeno vodo, polnilec za plin... 
 

V drugi omarici (iz leve) se nahaja monštranca, piksida in male hostije. 
 

V tretji omarici je na spodnji polici prostor za kelihe, ciborij in velike hostije. Tu so tudi prtički, 

ki so v trenutni dnevni uporabi. Na polici so razvrščeni levo purifikatoriji, na sredini korporali 

in desno prtički za lavabo. 
 

V četrti omarici (skrajno desno) so na spodnji polici razvrščeni delavniški, nedeljski in svetniški 

lekcionarji. Skrbimo, da so lekcionarji vedno razporejeni po vrsti. Levo NEDELJSKI (A, B, C), 

nato DELAVNIŠKI (1, 2,3) in SVETNIŠKI. Ob lekcionarjih položimo še pripadajočo knjigo 

prošenj. Skrajno DESNO na tej polici stoje knjižice za somaševanje. Na vrhnji polici se nahajajo 

obredniki, ki niso v vsakdanji ali tedenski rabi (npr. za krst, za različne priložnosti, blagoslovi, 

posvetitve, molitvenik, pokora...). 

Skrbimo, da v omarah vlada red in čistoča. 
 

Spodnji predali glavne (stare) zakristijske omare 

LEVA STRAN 

Prvi predal: Cingulum 

Drugi pedal: velumčki 

Tretji predal: Prti za tabernakelj in mizico za darove 

Četrti predal:  Strežniške obleke 

DESNA STRAN 

Prvi predal: štole 

Drugi pedal: oltarni prti 

Tretji predal: velumi 

Četrti predal:  plašč bele barve 

Peti predal: dalmatiki 
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LITURGIČNO LETO IN BARVE 
 

Liturgično leto 
Cerkveno leto, ki se začne z adventnim časom in zaključuje s praznikom Kristusa Kralja 

Vesoljstva (34. nedelja med letom) je razdeljeno na več dob. 

Glavne dobe cerkvenega leta so: adventni čas, božič in božični čas; nedelje med letom (1-8); 

postni čas, Veliki teden, Velika Noč in velikonočni čas; nedelje med letom (9-34). 

Večji prazniki v času liturgičnega leta: Božič (25.12.), Marija Božja Mati (novo leto), 

Gospodovo razglašenje (sveti trije kralji – 6.1.), Jezusov krst (nedelja po 6.1.), Gospodovo 

darovanje (svečnica – 2.2.), Pepelnična sreda (46 dni pred Veliko nočjo), Veliki teden, Cvetna 

nedelja, Velika noč, Sveti Jožef (19.3.), Marijino oznanjenje (25.3.), Vnebohod (40 dni po Veliki 

noči), Binkošti (50 dni po Veliki noči), Sveta Trojica (56 dni po Veliki noči), Sveto Rešnje telo in 

Kri (četrtek po Sveti Trojici), Sveti Peter in Pavel (29.6.), Marijino Vnebovzetje (veliki šmaren – 

15.8.), Vsi sveti (1.11.), Kristus Kralj Vesoljstva (zadnja nedelja cerkvenega leta, konec 

novembra). 

 

Liturgične barve 
Vsak pomembnejši čas (liturgična doba) ima svojo barvo. Tako tudi prazniki. Barve za 

posamezne čase in praznike so označene v Bogoslužnem koledarju. 

 

Barve liturgičnih časov 

Adventni čas: vijolična barva 

Božič: bela barva 

Božični čas: bela barva 

 

Postni čas: vijolična barva 

Velika noč: bela barva 

Velikonočni čas: bela barva 

 

Čas med letom: zelena barva 
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UPORABA BOGOSLUŽNEGA KOLEDARJA 
 

Bogoslužni koledar je knjižica v kateri dobimo osnovne potrebne informacije, ki se nanašajo na dnevno mašo. 

Vsak dan je datumsko opredeljen, ob njem pa vedno stoji nekaj osnovnih podatkov. 
 

Kot primer navajam ponedeljek, 20. julij 2017. 

V Bogoslužnem koledarju je za ta dan napisano sledeče: 

 

 

 

 

 

 

15. teden med letom (kar nam pomaga, da poiščemo ustrezno berilo za ta dan – gledamo – 

ponedeljek, 15 navadnega tedna). Ob tem velja spomniti na pravilo: za vsak dan sta napisani 

dne berili (ciklus beril leta I in ciklus beril leta II). Beremo tisto berilo (I ali II) glede na letnico 

leta, v katerem smo. Če je letnica neparna (npr. 2017) beremo berilo iz ciklusa I., če je parna, 

berilo iz ciklusa II. Psalm se bere glede na izbrano berilo. 
 

Maša: poljubna. Kar pomeni, da lahko za mašni obrazec duhovnik izbere poljubno mašo (npr. 

v zahvalo, za zdravje, za laike, Cerkev, v čast Svetemu Duhu, v čast svetemu Jožefu, Mariji...). 

V kolikor duhovnik izbere obrazec od tedna med letom (npr. 15. navadna nedelja) je maša 

barva Z (zelena). V kolikor se izbere obrazec npr. v čast Materi Božji je barva bela. Za barvo 

torej povprašamo duhovnika ki vodi mašo. Če za mašo ni predvidena posebna barva (npr. za 

zdravje, za Cerkev, laike…) se uporabi barva časa. 
 

Z: je oznaka predvidene liturgične barve maše. 
 

God (obvezni in neobvezni): napisani so godovi – npr. sv. Apolinarij, šk. Muč (R); bl. Ludovika, 

vd (B). V kolikor se vzame mašni obrazec od svetnikov, se temu primerno prilagodi liturgično 

barvo (za sv. Apolinarija Bogoslužni koledar predvideva RDEČO barvo) in berila (če so lastna). 
 

Pokojni duhovniki ali obletnice: napisane so obletnice smrti duhovnikov in škofov ter nekateri 

pomembnejši datumi posvečenj škofov in papežev. 
 

Mol: Bogoslužni koledar ima še oznako Mol, katera je namenjena tistim, ki molijo Brevir 

(Molitveno bogoslužje). Oznaka jim pomaga najti ustrezne molitve za določen dan. 

 


