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EVHARISTIJA
Zaradi trenutnega epidemiološkega stanja je animatorski spodbujevalnik (AS) prilagojen za
izvedbo preko spleta. Zaželeno je, da imajo animatorji računalnike s kamero in mikrofonom ter
da si za molitev pripravijo osebni oltarček (svečko, križ, SP …).

Uvodna molitev
Znamenje križa
Carlu Acutisu sta molitev in evharistija v življenju pomenila ogromno. Imej je izjemno oseben,
prijateljski odnos z Jezusom, ki ga je prejemal v hostiji, in kljub svojim letom globoko
razumevanje čudeža svete evharistije.
Za mnoge izmed nas pa je zdaj minilo že nekaj mesecev odkar smo bili zadnjič zbrani pri sveti
maši v občestvu, v cerkvi. Gospod, naj to obdobje, ko je dostop v cerkve omejen, v nas vzbudi
večjo ljubezen in hrepenenje po sveti evharistiji. Blagoslovi nas, ki smo se danes zbrali in naše
prizadevanje, da bi Te vedno globlje spoznavali, ti postajali bližje in vse bolj podobni.
Oče naš …
Slava Očetu …
Znamenje križa

Vstopno mesto in pogovor
Kot kristjani imamo dolžnost, da oznanjamo evangelij ljudem, kot animatorji pa še prav
posebno odgovornost oznanjanja otrokom na oratorijih. Da pa lahko to kvalitetno počnemo,
je poleg osebne vere pomembno tudi, da stvari poznamo in razumemo. Danes se bomo torej
posvetili poznavanju evharistije pa tudi našemu odnosu do nje. Najprej si vzemimo nekaj
minut, da se vsak spomni nekaj vprašanj o evharistiji. Lahko so to vprašanja, ki jih lahko
pričakujemo od otrok na oratoriju, vprašanja, ki smo jih o evharistiji že kdaj dobili – od otrok
ali od koga drugega – lahko so tudi stvari, na katere sami ne vemo odgovora, če imate doma
mlajše brate in sestre (ali koga drugega) lahko tudi njih spodbudite ali jih kaj zanima o
evharistiji. Tokrat res ni napačnih ali neumnih vprašanj.
Vprašanja lahko vsak zapiše v chat ali pa eden deli zaslon in sam zapisuje vprašanja, ki jih
povedo drugi. Vsa vprašanja se zapiše, tudi če se kakšno zdi prelahko ali pretežko. Če v skupini
nimate duhovnega voditelja si lahko zastavite nalogo, da na vprašanja, ki jih ne boste uspeli

odgovoriti skupaj, do naslednjega srečanja najdete odgovor pri kakšnem duhovniku,
redovniku, redovnici …
Ko zapišete vsa vprašanja, naj voditelj vodi pogovor – najprej izbere lažja vprašanja – Kaj je
evharistija, kaj pomeni beseda evharistija, … – ta del zaključimo z vprašanjem – kdo je postavil
evharistijo, kdaj, kako – torej da pridemo do odgovora 'zadnja večerja'. Potem si pogledamo
prizor zadnje večerje iz Kristusovega pasijona. Video ima angleške podnapise:
https://www.youtube.com/watch?v=m8KVGMsP2w8
Glede na čas, ki vam preostane, nato poskusite odgovoriti še na ostala vprašanja. Pri tem si
lahko pomagate s Katekizmom Katoliške cerkve (na zakrament evharistije se osredotočajo
vprašanja 271. do 294.):
http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendiumccc_sl.html Če skupina ni našla veliko vprašanj ali pa se zdi voditelju to potrebno, se lahko
pogovorite tudi ostalih vprašanjih iz Katekizma.

Osebno delo
Vzamemo si 5 – 10 minut časa, da vsak pri sebi razmisli o naslednjih vprašanjih:
(Medtem lahko predvajate glasbo: https://www.youtube.com/watch?v=uuDI-sk2nJU)






Kaj meni pomeni sveto obhajilo? Ali verujem, da je v hostiji res živi Jezus?
Kako se obnašam, ko prejemam obhajilo v cerkvi?
Kako se obnašam, ko prejemam duhovno obhajilo pri mašah na daljavo?
Ali imam oseben odnos s Kristusom, ki ga prejmem v svetem obhajilu?
Kaj lahko storim v prihodnosti, da poglobim ta odnos? Lahko si to postaviš za sklep v
tem postnem času.

Molitev
Preden začnemo z zaključno molitvijo, naj si vsak pripravi prostor – pripravi oltarček, prižge
svečko, pripravi Sveto pismo, najde odlomek Luka 22,14-20, ki ga bomo kasneje prebrali. Med
molitvijo naj ima mikrofon prižgan le tisti, ki bere oziroma voditelj. Za celotno molitev
predlagamo, da se izbere poleg voditelja še dva animatorja – za branje molitve in
evharističnega čudeža.
Znamenje križa
Voditelj prebere na glas svetopisemski odlomek, nato naj traja nekaj minutna tišina za
razmišljanje. Luka 22,14-20

Postavitev Gospodove večerje
Ko je prišla ura, je sédel k mizi in apostoli z njim. In rekel jim je: »Srčno sem želel jesti z vami
to pashalno večerjo, preden bom trpel, kajti povem vam, da je ne bom več jedel, dokler ne bo
dopolnjena v Božjem kraljestvu.« In vzel je kelih, se zahvalil in rekel: »Vzemite to in si razdelite
med seboj, kajti povem vam, odslej ne bom več pil od sadu vinske trte, dokler ne pride Božje
kraljestvo.« In vzel je kruh, se zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: »To je moje telo, ki se
daje za vas. To delajte v moj spomin.« Prav tako je po večerji vzel tudi kelih in rekel: »Ta kelih
je nova zaveza v moji krvi, ki se preliva za vas.
Animator 1 prebere:
Dragi Bog!
Tako velikokrat smo te že videli v podobi kruha (pri vsaki sveti maši), da smo delno že izgubili
zavedanje, da Ti resnično prideš med nas. Med sv. mašo smo pogosto raztresenih misli in ne
zavedamo se ČUDEŽA, ki se dogaja pred našimi očmi. Za to se Ti opravičujemo in Te prosimo
odpuščanja. Prosim Te, daj nam milost, da se bomo zavedali globine evharistije. Amen.
Po nekaj trenutkih tišine voditelj pošlje link/video vsem animatorjem ali pa ga voditelj predvaja
preko deljenega zaslona. Pri tem pazite, da delite tudi zvok – »Share computer sound«:
https://www.youtube.com/watch?v=9oCNwIA6xLc
Da boste bolje razumeli evharistijo in čudeže, naj voditelj odpre spodnjo povezavo ter poišče
Evharistični čudež iz Augsburga (Nemčija, 1194). Spletno stran si lahko odprete vsi, animator
2 pa glasno prebere čudež: https://oratorij.net/evharisticni-cudezi/#Augsburg.

Animator 2:

Voditelj:
Gospod, hvala Ti, ker nam vedno znova pomagaš in daješ moč, da Te iščemo in duhovno
rastemo. Hvala Ti tudi za vse čudeže, ki si jih naredil za nas, da lažje verujemo. Na priprošnjo
blaženega Carla Acutisa Te prosimo, da bi v nas vzklila želja po tem, da bi Te začutili pri sv.
Maši in v vsakdanjem življenju. Amen.
(skupaj) Oče naš …
(skupaj) Zdrava Marija …
/Če imate prisotnega tudi duhovnika, naj vam na koncu podeli še blagoslov/
Znamenje križa

