
 

 

 

 

 

 

 

Predlagamo, da se animatorski skupini na srečanju pridruži duhovnik, ki lahko še dodatno spregovori 

o sveti maši. Spodbuja se, da gre animatorska skupina po srečanju skupaj k maši.  

 

Uvodna molitev 
5 min 

Znamenje križa 
 

Dragi Jezus hvala, ker vedno znova prihajaš k nam pod podobo kruha in vina. Hvala za tvojo žrtev na 

križu, ki nas osvobaja grehov. Hvala za vstajenje, s katerim si premagal smrt in nam odprl pot v večno 

življenje. Danes te prosimo, nameni nam v obilni meri Svetega Duha. Naj bo na tem srečanju navzoč 

med nami in vodi naše misli, besede in dejanja, da nas vodijo bližje k tebi in te še bolj spoznavamo in 

ljubimo. 

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih 

in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. 

Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo 

in prenovil boš obličje zemlje. 

Molimo! Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju 

spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejeli njegove spodbude. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. 

Slava očetu … Znamenje križa. 

 

Vstopno mesto 
15 min 

Potrebščine: zgodba, razrezan potek svete maše (Priloga), list A3, lepilo 

 

Vsi udeleženci zaprejo oči in prisluhnejo zgodbi: “Star si 4 leta in s starši se odpraviš v zgradbo. Na 

zunaj izgleda nadvse mogočna. Nič manj mogočna pa ne izgleda v notranjosti. V njej so klopi, 

postavljene v vrste, obrnjene naprej. Spredaj je nekakšna miza in veliko zlatega okrasja, pa kipi in 

slike. Celo strop je poslikan. Kako zelo lepo je tu notri. Zaslišiš zvonček in izza stranskih vrat prikoraka 

gospod in nekaj dečkov. Hmmm … Tako drugače so oblečeni, kot vsi ostali v tej hiši. Nekaj govorijo, 

nato vsi ostali ljudje nekaj odgovarjajo, berejo zgodbe in celo pojejo. Potem se usedejo, vstanejo in 

spet malo usedejo. Nato gospod spredaj odide in nato se še vi odpravite ven. Le kaj si doživel?” 

- Sveto mašo. 

 

Današnja tema srečanja bo SVETA MAŠA. 

 

Dele maše (glej Prilogo) razrežemo na trakove. Udeleženci po parih ali manjših skupinah dobijo listke 

s posameznimi deli svete maše in jih morajo sestaviti v čim pravilnejši vrstni red. 
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ZAČETNI OBRED 

Vstopni spev 

Kesanje 

Gospod, usmili se (Kyrie) 

Slava (Gloria) 

Glavna prošnja 

BESEDNO BOGOSLUŽJE 

Branje Božje besede (prvo in drugo 

berilo iz stare in nove zaveze), Psalm, 

Evangelij 

Homilija ali pridiga 

Véra (Credo) 

Prošnje za vse potrebe 

 

 

 

 

EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE 

Prinašanje darov 

Prošnja nad darovi 

Hvalospev 

Svét si ti, Gospod (Sanctus) 

Blagoslovljen (Benedictus) 

Evharistična molitev 

Spremenjenje 

OBHAJILNI OBRED 

Oče naš 

Pozdrav miru in sprave 

Jagnje Božje (Agnus Dei) 

Obhajilo 

Obhajilni spev 

Prošnja po obhajilu 

SKLEPNI OBRED 

Blagoslov 

 

Pripravimo A3 list papirja, na vrhu napišemo SVETA MAŠA.  

Ko vse skupine sestavijo dele svete maše, najprej prva skupina prinese prvi del svete maše, druga 

skupina drugi del in tako naprej. Pogovorimo se, ali so vse skupine imele na tem mestu enak del svete 

maše (upajmo, da ja, in da je pravilen :)). Pravilni vrstni red delov svete maše nalepimo na pripravljen 

A3 list papirja. 

 

 

Oznanilo 
15 min 

 

Videli smo, da je sveta maša pravzaprav zelo bogato sestavljena. V prvem animatorskem 

spodbujevalniku smo že spoznali sv. Frančiška Saleškega in njegovo delo Filoteja. V 14. poglavju 

tretjega dela spregovori tudi o sveti maši. 

 

Najboljše bi bilo, če je besedilo natisnjeno za vsakega udeleženca ali projicirano, da vsak od 

animatorjev lahko vidi besedilo. Prebere se štirinajsto poglavje: O sveti maši in tvoji udeleženosti pri 

njej. Nato sledi lastno premišljevanje o prebranem in podelitev razmišljanj po manjših skupinah. 

 

  



 

FILOTEJA, 3. del, Štirinajsto poglavje: O sveti maši in tvoji udeleženosti pri njej 

1. Doslej ti še nisem govoril o soncu duhovnega življenja, o presveti, nadvse sveti in 

prevzvišeni daritvi in zakramentu svete maše, ki je središče krščanske vere, srce 

bogoljubnosti, duša pobožnosti, neizrekljiva skrivnost, ki zaobjema brezno Božje 

ljubezni. Po njej se nam Bog resnično najtesneje približuje in nam velikodušno deli svoje 

milosti in darove. 

2. Molitev, združena s to božansko daritvijo, ima neizrekljivo moč, tako da po njej v duši 

prekipeva nebeška milost, ko “se opira na svojega ljubega” (Vp 8,5) Ta jo tako bogato 

napolnjuje z dišavami in duhovnimi sladkostmi, da se po besedah Visoke pesmi dviguje 

“kakor steber dima iz dišav mire, kadila in vsakovrstnega dišavarjevega praška” (Vp 3,6). 

3. Trudi se torej, kolikor le moreš, da si vsak dan pri sveti maši in z mašnikom daruješ 

daritev svojega Odrešenika Bogu, njegovemu Očetu, zase in za vso Cerkev. Pri maši so 

vedno navzoče trume angelov, kakor pravi sveti Janez Krizostom, da počaste to sveto 

skrivnost. Če smo tam skupaj z njimi in z istim namenom, prejmemo v takšni družbi 

mnoge milostne vplive. Zbori zmagoslavne in vojskujoče se Cerkve se v tem božanskem 

dejanju povežejo in združijo z našim Gospodom, da z njim, v njem in po njem osvoje srce 

nebeškega Očeta in nam pridobijo njegovo usmiljenje. Kakšna sreča je za dušo, če 

pobožno sodeluje s svojimi ljubečimi čustvi pri tako dragoceni in zaželeni dobrini. 

4. Če zaradi nujnih okoliščin ne moreš biti dejansko navzoča pri obhajanju najsvetejše 

daritve, pa vsaj ponesi tja svoje srce, da bo duhovno prisotno. Ob katerikoli jutranji uri 

torej odidi v duhu, če res ne moreš drugače, v cerkev. Združi svoj namen z namenom 

vseh kristjanov in obudi na kraju, kjer si, ista notranja dejanja, ki bi jih obudila, če bi bila 

dejansko pri maši v kakšni cerkvi. 

5. Da boš dejansko ali duhovno pri sveti maši, kakor se spodobi, ravnaj takole: 1. Od 

začetka pa do trenutka, ko mašnik pristopi k oltarju, se z njim pripravljaj tako, da se 

postaviš v Božjo pričujočnost, priznaš svojo nevrednost in prosiš odpuščanja grehov. 2. 

Od trenutka, ko je mašnik pri oltarju, pa do evangelija preprosto in splošno razmišljaj o 

prihodu našega Gospoda na ta svet in o njegovem življenju na njem. 3. Od evangelija pa 

do konca izpovedi vere misli na Gospodovo oznanilo, zagotavljaj, da hočeš živeti v veri in 

poslušnosti njegovi sveti besedi in v edinosti s sveto katoliško Cerkvijo. 4. Od vere pa do 

očenaša obračaj srce k skrivnostim smrti in trpljenja našega Odrešenika, kar dejansko in 

bistveno obnavlja ta sveta daritev, ki jo z mašnikom in ostalim ljudstvom daruješ Bogu 

Očetu v njegovo čast in svoje zveličanje. 5. Od očenaša do obhajila poskušaj obuditi v 

svojem srcu tisoč vročih želja, da bi se v večni ljubezni za vekomaj združila in sklenila z 

našim Odrešenikom. 

6. Od obhajila do konca maše se zahvaljuj Božjemu veličastvu za njegovo učlovečenje, 

njegovo življenje, smrt in trpljenje in za ljubezen, ki nam jo izkazuje v tej sveti daritvi. 

Prosi ga, naj bo po njej vedno milostljiv tebi, tvojim sorodnikom, prijateljem in vesoljni 

Cerkvi. Ponižno in iz vsega srca pobožno prejmi Božji blagoslov, ki ti ga Gospod daje po 

svojem duhovniku. 



 

Vprašanja za pomoč pri premisleku: 

● Kaj sveta maša pomeni meni? 

● Kako doživljam sveto mašo? 

● Kateri del svete maše me osebno najbolj nagovori? 

● Kaj razmišljam med sveto mašo? 

● Ali med molitvijo pomislim na to, kaj z besedami sporočam, ali samo recitiram naučeno 

besedilo? 

● Ali kako drugače dojemamo molitev doma in molitev pri sveti maši? 

● Kako pogosto jaz obiskujem sveto mašo? Večkrat na teden, enkrat na teden, enkrat na 

mesec, ali le za večje praznike? 

● Zakaj hodim k sveti maši? 

● Lahko vse, kar je napisal Frančišek Saleški, prenesem v današnji čas? 

 

 

Dejavnost 
15 min 

Pripomočki: videoposnetek, duhovnik 

 

Za začetek dejavnosti, si oglejte videoposnetek o povzdigovanju: 

https://www.youtube.com/watch?v=7YOiZnCzhtA&ab_channel=IZVIR  

 

Sledi pogovor z duhovnikom. 

Duhovnik lahko podeli krajše razmišljanje o sveti maši. Povabite animatorje, da duhovnika vprašajo o 

maši in maševanju. Če so animatorji bolj zadržani, se lahko ponudi zapis vprašanj na list papirja, 

vendar se spodbuja osebno zastavljanje vprašanj. 

 

Možna vprašanja:  

● Kako doživljate mašo?  

● Kaj vam maša pomeni?  

● Kaj razmišljate med mašo?  

● Kako skrbite, da maša ne postane samo rutina/navada?  

● Ali se vam kdaj ne da maševati, kaj storite takrat?  

● Kateri del maše se imeli najraje kot otrok? 

● Kako se dobro pripraviti na sveto mašo? 

● Vam maša med tednom in nedeljska maša pomenita različno? 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7YOiZnCzhtA&ab_channel=IZVIR


 

Molitev 
5 min 

Pripomočki: Sveto pismo 

 

Znamenje križa 

Preberemo odlomek iz SP (1 Kor 11,23-25) 

 

Iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom 

Jaz sem namreč prejel od Gospoda, kar sem vam tudi izročil: Gospod Jezus je tisto noč, ko je bil izdan, 

vzel kruh in se zahvalil, ga razlomil in rekel: »To je moje telo za vas. To delajte v moj spomin.« Prav 

tako je vzel tudi kelih po večerji in rekel: »Ta kelih je nova zaveza v moji krvi. Kolikorkrat boste pili, 

delajte to v moj spomin.« Kajti kolikorkrat jeste ta kruh in pijete kelih, oznanjate Gospodovo smrt, 

dokler ne pride. 

 

Nekaj trenutkov tišine 

Slava očetu 

Znamenje križa (blagoslov, če je duhovnik navzoč) 

  



 

Priloga: Deli maše, pripravljeni za tisk 

 

 

ZAČETNI OBRED 

Vstopni spev 

Kesanje 

Gospod, usmili se (Kyrie) 

Slava (Gloria) 

Glavna prošnja 

BESEDNO BOGOSLUŽJE 

Branje Božje besede (prvo in 
drugo berilo iz Stare in Nove 
zaveze), psalm, evangelij 

Homilija ali pridiga 

Véra (Credo) 

Prošnje za vse potrebe 

EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE 

Prinašanje darov 

Prošnja nad darovi 

Hvalospev 

Svét si ti, Gospod (Sanctus) 

Blagoslovljen (Benedictus) 

Evharistična molitev 

Spremenjenje 



 

OBHAJILNI OBRED 

Oče naš 

Pozdrav miru in sprave 

Jagnje Božje (Agnus Dei) 

Obhajilo 

Obhajilni spev 

Prošnja po obhajilu 

SKLEPNI OBRED 

Blagoslov 

 


