Igra – Sveta Maša
1

Kdaj je tukaj sveta maša ob delovnikih?

Pon., tor., čet.: 7.00;
sre., pet.: 18.30 (poleti
19.30).

2

Kdaj so tukaj nedeljske maše?

3

Kdaj zvonijo zvonovi?

Sobota: 18.30 (poleti
19.30);
nedelja: 8.00 im 10.00.
3x za angel Gospodov
(zjutraj, opoldne in zvečer)
ter 60 ali 30 in 15 minut
pred mašo.

4

Kako se obnašamo, ko pridemo v
cerkev?

Tiho in smo mirni.

5

Kaj delamo najprej, ko pridemo v
cerkev?

6

Na kaj mislimo, ko se pokrižamo z
blagoslovljenjeno vodo?

Pokrižamo se z
blagoslovljeno vodo
Na naš krst - prosimo, da
nas Bog varuje.

7

Zakaj pokleknemo, ko pridemo v cerkev? Poklek je znamenje
spoštovanja, ko pozdravimo
Jezusa. Npr. tudi pred
kraljem so pokleknili, ko so
ga pozdravili. Jezus je naš
kralj in še več kot to – On je
Božji Sin.

8

Katere štiri dele ima sveta maša?

1. uvodni del;
2. besedno bogoslušje;
3. evharistično bogoslužje;
4. sklepni del.

9

Kako se začne sveta maša?

S križem in pozdravom
vernikom

10

Kaj je vsebina kesanja?

Boga, brate in sestre
prosimo za odpuščanje
grehov in tudi za to, kar smo
dobrega opustili.

11

Zakaj se ob molitvi kesanja trkamo na
prsi?

Trkanje na prsi je izraz
iskrenega kesanja.

12

Katere povezave so med spovedjo in
evharistijo?

Ko gremo k obhajilo, ne
smemo imeti smrtnega
greha, če pa ga imamo,
moramo iti najprej k sv.
spovedi in šele nato lahko
prejmemo sv. obhajilo.

13

Zakaj je pri sv. maši na začetku
kesanje?

Bogu priznamo, da smo
grešniki. Vse kar je
dobrega, pa prejemamo po
božji milosti. Če se kesamo
svojih grehov, nam Bog s
tem že odpušča majhne
grehe in potem lahko s
čistim srcem prejmemo
sveto obhajilo.

14

Kdaj sledi po Gospod usmili se "Slava
Bogu na višavah"?

Ob nedeljah (razen v
adventnem in postnem
častu) ter na praznike.

15

Katere so drže pri sveti maši?

Stoja, klečanje, sedenje.

16

Katera molitev sledi po Slavi (oz. po
Gospod usmili se)?

17

Zakaj na koncu molitve rečemo Amen?
Kaj pomeni Amen?

Glavna mašna prošnja
(»collecta«).
Amen je aramejska beseda
in pomeni "Tako naj se
zgodi«, »tako naj bo«, »tako
je«. Torej potrdimo, da je to
res, da se s tem strinjamo.
Pritrjujemo temu, kar je
pravkar molil duhovnik oz.
voditelj bogoslužja.

18

Kateri del se začne po glavni mašni
prošnji?

Besedno bogoslužje.

19

Kaj pomeni "besedno bogoslužje"?

Branje Božje besede (berilo,
psalm, evangelij).

20

Koliko beril slišimo ob nedeljah?

2 berili.

21

Iz katerega dela Svetega pisma je
običajno prvo berilo?

Iz Stare zaveze (ali
Apostolskih del).

22

Iz katerega dela Svetega pisma je
običajno drugo berilo?

Iz Nove zaveze, iz pisem
apostola Pavla.

23

Kaj pojemo pred evangelijem?

Aleluja

24

Kaj pomeni Aleluja?

Beseda aleluja izvira iz
hebrejskih besed »Hellelu
Yah«, kar pomeni "Slavite
Boga".

25

Kdaj ne pojemo aleluje in zakaj?

V latinskem (Zahodnem)
obredu aleluje ne pojemo v
postnem času, ker je to
tipična velikonočna pesem
veselja.

26

Kaj pomeni "evangelij"?

Beseda evangelij izvira iz
grške besede in pomeni
uradno obvestilo, oznanilo,
največkrat dobro, veselo
oznanilo, v krščanskem
smislu pa le dobro (Jezus je
vstal in živi!).

27

Koliko je evangelistov? Naštej jih!

Štirje: Matej, Marko, Luka,
Janez.

28

Zakaj pri evangeliju stojimo?

Stoja je drža, s katero
izražamo pozornost,
spoštovanje in
pripravljenost za poslušanje
Božje besede. Kakor vojak,
ki vedno stoji, ko mu
nadrejeni sporoča ukaz ali
gre mimo njega.

29

Zakaj med pridigo sedimo?

Sedimo, da bi bolj zbrano in
ponižno poslušali tistega, ki
razlaga Božjo besedo in
nauk vere. Ker je govor ali
branje iz sedečega položaja
znamenje oblasti, je to
dovoljeno oz. priporočeno
za škofe, podobno pa tudi
profesorji in drugi govorniki

30

Kateri molitev molimo ob nedeljah in
praznikih po pridigi?

Vero.

31

Kaj izpovedujemo? Kaj verujemo?

Izpovedujemo vero v Boga
Očeta, v Jezusa, Božjega
Sina, v Svetega Duha, v
Cerkev, v vstajenje mesa in
v večno življenje.

32

Kdaj molimo prošnje vernikov? Kdo jih
moli.

Prošnje vernikov molimo po
veroizpovedi oz. po pridigi,
če ni vere. Uvod in
zaključek moli voditelj
bogoslužja (mašnik),
prošnje vernikov pa verniki,
kakor pove že ime.

33

Kateri del svete maše se začne po
prošnjah?

Evharistično bogoslužje.

34

Kaj je najprej pri evharističnem
bogoslužju?

Priprava darov in
darovanjska prošnja (včasih
je bila bolj tiha, skrivnostna,
zato se imenuje tudi
»secreta«).

35

Kaj se začne po darovanjski prošnji?

Evharistična molitev.

36

Kaj je na začetku evharistične molitve?

Dialog med mašnikom in
verniki (»praefacio«).

37

Kateri del evharistične molitve molimo ali Svet.
še bolje pojemo vsi verniki skupaj?

38

Kaj je pri evharistični molitvi
najpomembnejše?

Darovanje kruha in vina ter
vsega našega življenja,
klicanje Sv. Duha
(»epikleza«) nad temi darovi
ter spremenjenje kruha in
vina v Jezusovo Telo in Kri.

39

Kako vemo, kdaj je spremenjenje?

To vemo iz mašnikovih
besed in kretenj, ko iztegne
roke nad kruhom in vinom,
ju prekriža in začne bolj
počasi in tiho (skrivnostno)
molit ali tudi peti Jezusove
posvetilne besede.

40

Zakaj pri spremenjenju klečimo?

41

Kakšen je pomen klečanja?

Ker ponižno častimo
Jezusa.
Jezus je v smrtnem boju v
vrtu Getsemani molil na
kolenih. Tako tudi mi
klečimo, ker vemo, da smo
majhni pred Bogom.
Klečanje je drža, ki izraža
spoštovanje, našo
ponižnost pred Bogom,
globoko češčenje, zbranost
in molitev.

42

Katere besede je Jezus sam izgovoril pri Vzemite, jejte, to je moje
zadnji večerji?
telo.
Pijte iz njega vsi, to je moja
kri zaveze... To delajte v
moj spomin.

43

Kaj pomeni beseda "evharistija"?

Zahvala.

44

Kaj izpovedujemo takoj po
spremenjenju?

Tvojo smrt oznanjamo... oznanjamo Jezusovo smrt,
vstajenje in ponovni prihod.

45

Katero molitev nas je naučil sam Jezus? Oče naš.

46

Kaj nam podari mašnik po očenašu?

Velikonočni mir, z besedami
»Gospodov mir bodi vedno
z vami!«

47

Kaj molimo ali pojemo, ko mašnik lomi
hostijo?

Jagnje božje.

48

Kdo je izrekel besede, ki jih pri maši
molimo kot molitev "Jagnje božje"?

Janez Krstnik.

49

Katere besede molimo potem ko je
mašnik pokazal hostijo in rekel: Glejte,
Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta?

Gospod, nisem vreden, da
prideš k meni, ampak reci le
besedo in ozdravljena bo
moja duša.

50

Zakaj pred obhajilom na kratko molimo
"Gospod, nisem vreden, da prideš k
meni, ampak reci le besedo in
ozdravljena bo moja duša."?

S tem priznamo, da v duši
nismo čisti, da nismo brez
greha, zato prosimo, da nas
Bog pripravi, da Ga bomo
vredni prejeti.

51

Koliko časa pred obhajilom ne smemo
jesti?

Eno uro.

52

Kdo ne sme prejeti obhajilo?

Kdor ima grehe in kdor več
kot eno leto ni bil pri sv.
spovedi.

53

Kakšno darilo imamo od Gospoda, da
Darilo je, da če se kesamo
gremo lahko spet k obhajilu, čeprav smo tega, da gremo lahko
spet hudo grešili?
najprej k sv. spovedi, potem
pa spet lahko k sv. obhajilu,
ki nam da moč za bolj sveto
življenje.

54

Kaj reče duhovnik, ko nam podari sveto
obhajilo, sveto hostijo?

Kristusovo Telo.

55

Kako odgovorimo, ko smo prejeli
obhajilo in zakaj?

Amen, s tem potrdimo, da
verujemo, da je to res
Kristusovo Telo in da smo
ga pripravljeni prejeti.

56

Na hostiji in tudi na liturgičnih oblekah ali
na prtovih v kapelicah ali v »Bohkovih
kotih« je včasih napisano IHS. Kaj
pomeni IHS?

57

Kaj naredimo, ko pridemo po obhajilu
spet na naš prostor?

58

Ko prejmem Jezusa v sveti hostiji,
postanem Jezusov "tempelj" ali Jezusov
"tabernakelj", ker Jezus ostane v meni.
Kaj pomeni to za mojo vsakdanje
življenje?

59

Kje shrani duhovnik po obhajilu hostije,
ki so ostale od obhajila?

V ciboriju v tabernaklju.

60

Kaj pomeni "tabernakelj"?

Šotor (kjer stanuje Jezus).

61

Zakaj imamo možnost, da častimo
Jezusa v evharistiji tudi izven maše?

Ker Jezus ostane v
evharistiji - posvečene
hostije ostanejo Jezusovo
Telo.

62

Katero posebno "posodo" imamo za
hostijo pri češčenju?

Monštranco – v njej
kažemo, izpostavimo Sv.
Hostijo.

63

Kaj pomeni "monštranca"?

Izvira iz latinske jezika,
glagola »monstrare«, kar
pomeni "pokazati" – torej
posoda za pokazati
Jezusovo Telo.

64

Zakaj častimo Jezusa v sveti evharistiji?

Ker Ga ljubimo in hočemo
ostati Njegovi prijatelji, v
občestvu z Njim.

Kratica iz latinskega stavka
»Iesus Hominum Salvator«,
kar pomeni Jezus,
Odrešenik sveta in kratice iz
grškega stavka »Iesus
Hristos Soter«, kar pomeni
Jezus Maziljenec
Odrešenik.
Če je možno, pokleknemo,
bistveno pa je, da se v srcu
tiho zahvaljujemo, da je
Jezus prišel v naše srce in
se prijateljsko pogovarjamo
z Jezusom.
Poskušamo živeti boljše,
bolj prijazno. Čez dan
mislimo tudi na Jezusa in
mu ostanemo hvaležni.

65

Kako se zaključi evharistični del sv.
maše?

Z poobhajilno mašno
prošnjo (»postcommunio«).

66

Kateri del se začne po obhajilu?

Zaključni ali sklepni del.

67

Katere dele ima zaključni del?

Pozdrav, blagoslov,
odslovitev.

68

Zakaj na koncu sv. maše prejmemo
blagoslov?
Obstajajo razlilčne vrste blagoslov.
Katere poznaš? Kdo sme blagosloviti?

Da je z nami navzoč Bog v
življenju.

69

Z roko, z Najsvetejšim ali s
križem z relikvijami
svetnikov lahko
blagoslavljajo le kleriki
(diakoni, duhovniki, škofje),
sicer pa iz srca ali z
besedami lahko blagoslavlja
vsak človek, npr. pred jedjo,
pred peko kruha, potem
starši lahko blagoslavljajo
svoje otroke, vsi lahko
blagoslavljamo z blagoslovljeno vodo itd.

70

Na koncu maše nas duhovnik "pošlje"
domov oz. v svet - s katerimi besedami
to stori?

»Pojdite v miru.«

71

Zakaj nam reče duhovnik na koncu
maše "Pojdite v miru"?

Da vemo, da smo poslani,
da oznanjamo Kristusovo
odrešenje, da v svet
prinašamo Kristusov mir in
živimo kot Kristusove priče.

