
 



 

Pri  sveti  maši  Jezus  obnavlja  svojo   DARITEV NA  KRIŽU   in  se  nam  DAJE  v 

DUHOVNO HRANO ter nas združuje s seboj in med seboj v svoji CERKVI. Zato je 

vsaka sveta maša v resnici POT Z JEZUSOM NA KALVARIJO, obenem pa tudi 

ZADNJA VEČERJA. Na tej poti kakor učencema, ki sta šla v EMAVS, VSTALI JEZUS 

tudi nam po DUHOVNIKU oznanja in razlaga svojo BESEDO, zapisano v SVETEM 

PISMU ter ostaja med nami živ pod podobo KRUHA, ki ga prejmemo pri OBHAJILU.  

Sveta maša  ima DVA GLAVNA DELA ter uvod in zaključek.  

Z grško besedo jo imenujemo EVHARISTIJA ,  kar pomeni ZAHVALA.   

Z  zavzetim sodelovanjem  pri sveti maši namreč Bogu         

najlepše izrazimo svojo HVALEŽNOST  

za  ODREŠENJE. 

 

 

 

BESEDNO BOGOSLUŽJE 

Razvrsti  spodnje  izraze, ki  poimenujejo  dele  svete maše na pravo mesto v zgornjo sliko. 

 
EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE Začetni obred Sklepni obred 

Uvod 
Zaključek 

1. DEL 

2. DEL 



 

 

EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE 

ZAČETNI OBRED 

BESEDNO BOGOSLUŽJE 

RAZVRSTI 
SLIKE IN 
NAPISE  

V PRAVO 
ZAPOREDJE 

(odreži in 
nalepi na 

pravo 
mesto) 

 

ZAKLJUČEK 

1. 

2. 

SKLEPNI OBRED 
 

UVOD 

SVETA 

MAŠA  

IMA DVA 

GLAVNA 

DELA TER 

UVOD IN 

ZAKLJUČEK. 

 



UVOD 

  ZAKLJUČEK 

1. 

2. 

 

SKLEPNI OBRED 

EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE 

ZAČETNI OBRED 

BESEDNO BOGOSLUŽJE 
 

SVETA 

MAŠA  

IMA DVA 

GLAVNA 

DELA TER 

UVOD IN 

ZAKLJUČEK. 

 

RAZVRSTI 

SLIKE IN 

NAPISE  

V PRAVO 

ZAPOREDJE 

 
 



 

SVETA  MAŠA  IMA  DVA  GLAVNA  DELA:  1.   BESEDNO       BOGOSLUŽJE    

IN 2. EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE TER ZAČETNI IN SKLEPNI OBRED.  
Odreži in nalepi sličice in napise na pravo mesto ter ugotovi v kateri del svete maše spadajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 3. 2. 1. 

SPREMENJENJE              BLAGOSLOV              POLJUB OLTARJA             KRIŽ                        
KESANJE                 OBHAJILO                EVANGELIJ                  DAROVANJE    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 6. 7. 8. 



 

1 2 3 4 5 

         KESANJE                       POZDRAV                GLAVNA PROŠNJA                     KRIŽ                             SLAVA                    

Izberi pet sličic, ki ponazarjajo pet trenutkov uvodnega dela svete maše ter jih skupaj z ustreznimi 
besedami nalepi na pravo mesto.  V kroge nad njimi napiši, kako imenujemo ta del svete maše. 



 

Pri sveti maši Jezus obnavlja svojo _ _ _ _ _ _ _  na  križu  in  se  nam daje v duhovno 

HRANO ter nas združuje s seboj in med seboj v svoji Cerkvi. Kristjani pri  evharistični 

daritvi  ali  sveti  maši  POSLUŠAMO   _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _  ,   PROSIMO  in  se  

ZAHVALJUJEMO  Bogu  našemu  Očetu.  Skupaj  z  njegovim  Sinom  Jezusom  se 

tudi mi  _ _ _ _ _ _ _ _  Očetu  in  PREJEMAMO  _ _ _ _ _ _  kot  hrano  za  večno 

življenje.  Sveta  EVHARISTIJA  ali  maša ima dva glavna  dela:   

1.  _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    in  

2.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     

ter  ZAČETNI   in   SKLEPNI   _ _ _ _ _  . 

 

 

Začetni obred nas pripravlja na poslušanje božje besede ter na evharistično slavje. 

Sveto mašo začenjamo z znamenjem  _________  , nato mašnik pozdravi zbrano 

ljudstvo z besedami  ________________ . Odgovorimo:     ________________    . 

Pred   Bogom   stojimo   kot   grešniki,   zato   v   začetku   svete   maše   prosimo 

za  _____________  s  skupno  molitvijo  __________________  .            

Po spevu  __________________  , izrazimo Bogu svoje veselje s slavilno molitvijo: 

__________ .  Začetne  besede  te  molitve  so  prepevali  angeli  na  betlehemskih 

poljanah ob Jezusovem rojstvu.  

 

Dopolni besedilo z danimi besedami 
 

EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE     OBRED     JEZUSA               

BOŽJO BESEDO        DARITEV       DARUJEMO          

HRANO      BESEDNO BOGOSLUŽJE       

GOSPOD USMILI SE          GLAVNI MAŠNI PROŠNJI      

GOSPOD Z VAMI      ODPUŠČANJE      MOLIMO      KRIŽA                 

SLAVA       IN S TVOJIM DUHOM       MAŠNEGA KESANJA         

Ko duhovnik vzklikne _________  in nekaj trenutkov 

počaka, je vsak vernik povabljen, da v tišini izrazi svojo 

prošnjo in jo položi v duhovnikove razprostrte roke 

pred Gospoda. Vse naše tihe prošnje duhovnik zbere 

in jih pridruži  _______________________  .  

 

 

     

     



 

KKALELUJA              VERA               EVANGELIJ          1. BERILO                           

KK2. BERILO                 PROŠNJE                  PSALM                     PRIDIGA                                        

V prvem delu svete maše prisluhnemo BOŽJI BESEDI. Po njej nam Govori Bog 

sam. Prvo berilo je navadno vzeto iz STARE ZAVEZE, drugo pa iz NOVE.              

V EVANGELIJU poslušamo besede, ki so prišle iz Jezusovih ust, ko je še hodil 

po zemlji v človeški podobi. Izberi sličice, ki ponazarjajo osem trenutkov 

prvega dela SVETE MAŠE. Nalepi jih v prazne kvadrate v pravem zaporedju in 

jih poimenuj. V kroge nad njimi napiši, kako  imenujemo ta del svete maše. 

5 6 

1 2 3 4 

7 8 



EVANGELIJA 

PAVLA  

IZ SVETEGA  
 

IZ PISMA  

IZ KNJIGE  

PREROKA  

IZAIJA  

PO MATEJU 
MATEJU  

APOSTOLA  

ALELUJA    BOŽJI BESEDI     VERO      

EVANGELIJU    PSALM     PRIDIGA   

PROŠNJAMI  VERNIKOV 

 

Prepiši zgornje besede v besedilo, 

spodnje besede pa pod ustrezne 

slike mašnih beril. 

 

Po glavni mašni prošnji prisluhnemo  ____________  . Ob nedeljah in praznikih 

sta pri sv. maši dve berili, ob delavnikih pa samo eno. Prvo berilo je iz Stare 

zaveze, drugo berilo pa iz Nove zaveze, le v velikonočnem času je tudi prvo 

berilo iz Nove zaveze in sicer iz Apostolskih del.  

Obe berili povezuje ________ , ki ima obliko pesmi, zato ga pri bogoslužju po 

navadi poje psalmist ali zbor, ljudje pa ponavljajo odpev.  

Med pesmijo _________ vstanemo in tako  počastimo Kristusa, ki nam bo 

spregovoril v  ____________ .  

Evangeliju  sledi __________ , ki  ni  predavanje,  ampak  razlaga  božje  besede  

s spodbudami  za  še  lepše  krščansko  življenje. Ob nedeljah in slovesnih 

praznikih  po  pridigi   izpovemo  _________ .   Besedno   bogoslužje  se  zaključi 

s _______________________ . 

 

 

2. BERILO EVANGELIJ 1. BERILO 



 

 

1 
 

2 
 

3 

  PROŠNJA NAD DAROVI              PRINAŠANJE  DAROV                      NAJ SPREJME … 

GOSPOD …                             SLAVA                    

Po končane besednem bogoslužju sledi DAROVANJE. Nalepi sličice v pravem zaporedju v prazne 
kvadrate in jih poimenuj. V kroge napiši, v katerem glavnem delu svete maše je darovanje. 

 NAJ SPREJME  

GOSPOD DARITEV  

IZ TVOJIH ROK … 

 MOLIMO! 



 

KORPORAL     KRUH     OLTAR    PURIFIKATORIJ     SEBE     VINO      VODE    ŽIVLJENJE 

Bogu darujemo ______ in vino  ter samega ______ . Najprej ministrant  pripravi  

daritveni  _______ ,  ki  je  Gospodova miza. Na oltarju razgrne _________ ,  na 

katerem bodo evharistični darovi. Poleg položi prtič za brisanje keliha, ki se 

imenuje _____________.   Kruh in ______   ―   sadove zemlje in 

dela naših rok  ―  Jezus potrebuje, da lahko pride na oltar in  

postane naša hrana. Mašnik v vino nalije tudi malo  ______  ,  

kar pomeni, da vsi,  ki pri maši sodelujemo, Jezusovi daritvi  

pridružujemo svoje  ________  . 

 

 

DELA        KRI        PATENO      NELOČLJIVO      TRPLJENJE      VREDNEM      ZDRUŽIMO                         

Vino, ki bo pri maši spremenjeno v Jezusovo ____ , predstavlja Jezusa. Voda 

predstavlja nas, ki se skupaj z Jezusom darujemo Bogu Očetu, ko v duhu 

polagamo k hostijam na ________ svoja dobra ______ in svoje ___________ .  

Kakor se kapljica vode  _________   poveže z vinom, da je ni več mogoče 

odvzeti stran, tako se pri ________ prejemanju obhajila kristjani tesno 

_________   z Jezusom, da nas ni več mogoče ločiti od Njega. 

 

DENARNE      EVHARISTIČNA       LJUBEZNIJO      OČIŠČENJU        OLTAR          ROKE           

Darove kruha in vina skupaj z našim delom in trpljenjem mašnik položi na 

_______ . Nato si umije _______ . S tem obredom izrazi željo po notranjem 

_____________. Poleg tega zbiramo pri sv. maši _________ darove za Cerkev in 

uboge. Vse, kar darujemo, naj bo darovano z ___________ do Boga in 

Cerkve. Sledi  ______________  molitev, ki je središče in vrhunec svete maše. 

Dopolni besedilo z danimi besedami. 



 

   PO KRISTUSU …                        SVET                       SPREMENJENJE  

Po DAROVANU se začne EVHARISTIČNA MOLITEV, katere središče in vrhunec je  SPREMENJENJE,  
ko kruh in vino postaneta Jezusovo Telo in Kri. Nalepi sličice na prava mesta v prazne kvadrate  

in jih poimenuj. V kroge napiši, v katerem glavnem delu svete maše je evharistična molitev. 

 

1 
 

2 
 

3 



 Ko sta na oltarju kruh in vino pripravljena, se začne EVHARISTIČNA MOLITEV.  

Z vzklikom  ____________  nas mašnik povabi, naj v teh najsvetejših  

trenutkih vso svojo pozornost  usmerimo k Njemu,  

ki prihaja in se nam daje.  Na duhovnikovo povabilo  

verniki odgovorimo:  _______________________ . 

Po uvodnem  ____________  skupaj z mašnikom  

vsi zmolimo ali zapojemo  _______ . 

    SVET           HVALOSPEVU            IMAMO JIH PRI GOSPODU                   KVIŠKU SRCA                         

SVETEGA DUHA            EVHARISTIČNE MOLITVE              DAROVI              POSVETILNIH 

Besedilo  ______________________   je lahko različno, vsem pa je 

skupen spomin živih in rajnih ter klicanje  _______________ ,                 

kar duhovnik nakaže z iztegnjenimi rokami nad  ________   

in z izgovarjanjem   _____________  besed. 

ZAHVALA     PO KRISTUSU     DAR ODREŠENJA     MALO POVZDIGOVANJE       

SKRIVNOST  VERE           SREDIŠČE        POVZDIGOVANJA          KRIŽA          ODREŠENJE     

Evharistična molitev je MOLITEV ZAHVALE  za  __________   

in  _________  svete maše. Vsebuje posvetilne besede,  

ki jih je Jezus izgovarjal pri zadnji večerji: TO JE MOJE TELO.  

TO JE MOJA KRI. Duhovnik jih izreka počasi, naglas in razločno.  

V trenutku  _______________ , ko se KRUH in VINO spremenita v JEZUSOVO TELO 

in KRI, smo v resnici pod vznožjem  _______  , kjer se odvija: ________________ !  

Naš odgovor je lahko različen: Tvojo smrt oznanjamo ..., Kadar uživamo ta kruh ..., 

Reši nas Odrešenik ... Vsak od teh pa je izraz hvaležnosti za odrešenje. 

 

Zaključni del evharistične molitve je  ___________________ . Takrat duhovnik dvigne 

darove na oltarju in izreče sklepni slavospev:  ____________  , S KRISTUSOM IN  

V KRISTUSU. Verniki odgovorimo: AMEN. Če smo pri evharistični molitvi  

zbrani ter jo pozorno spremljamo, so naši odgovori resnična  __________   

za Jezusov skrivnostni  _________________ .  

 



 Kdaj je Jezus  
zadnjikrat večerjal? 

M. na Veliko noč zvečer 

P. na Veliki Četrtek 

U. na Pepelnico 

 Jezus je pri zadnji  večerji 
dal svojim učencem za 
spomin: 

B.  Križ 

L.  Kruh in vino  

O. Svoje Telo in svojo Kri 

 PRVA SVETA MAŠA 
je bila 

B.  na večer pred Jezusovim 
vnebohodom 

V.  pri zadnji večerji. 

U. na svatbi v Galilejski Kani 

 V katerem delu  svete 
maše je SPREMENJENJE? 

B.  v besednem bogoslužju 

D. v evharističnem 
bogoslužju 

H. med obhajilom 

 KDAJ pri sveti maši 
hostija  postane Jezus? 

Z.  Pri spremenjenju 

F.  Pri obhajilu 

C.  Med molitvijo  
Jagnje Božje 

 

 Kako vemo, KDAJ  je 
SPREMENJENJE? 

H. Ko duhovnik dvigne 
hostijo in reče: »Glejte, 
to je Jagnje Božje …« 

G. Ko duhovnik izgovarja 
Jezusove posvetilne  
besede:  
»TO JE MOJE TELO.«  
»TO JE MOJA KRI.«  

L.  Ko mi duhovnik  
pokaže hostijo  
in reče:  
»Kristusovo  
Telo.« 

 

 Kakšna je razlika  
med POSVEČENO in 
NEPOSVEČENO hostijo? 

C. Nobene razlike ni. 

O. Neposvečena hostija  
je navaden kruh, 
posvečena pa je 
Jezusovo Telo 

L.  Neposvečena hostija  
je narejena iz vode in 
moke, posvečena pa 
vsebuje tudi kvas 

 V kaj se pri sveti maši 
spremeni KRUH? 

F.  V hrano za lačne 

V.  V Jezusovo Telo  

U. V hostijo 

 

ČE  ČRKE  PRED  PRAVILNIMI  ODGOVORI  VPIŠEŠ  V  KROGE,  DOBIŠ  BESEDO, S  KATERO  IMENUJEMO  TISTI  TRENUTEK  SV. MAŠE, KO 
DUHOVNIK POVZDIGNE IN NAM POKAŽE HOSTIJO, KI JE PRAVKAR POSTALA JEZUSOVO TELO TER ZATEM ŠE KELIH Z JEZUSOVO KRVJO. 

 
 Ko molimo hvalospev 

»SVET, SVET, SVET«  
je hostija 

I.  še brez Jezusa. 

L.  že spremenjena  
v Jezusovo Telo. 
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 V kaj se pri  
SPREMENJENJU 
spremeni VINO? 

A.  v jabolčni sok 

B.  v blagoslovljeno vodo 

N. v Jezusovo Kri 

 KAKO se imenuje posoda 
za vino in Jezusovo Kri? 

A. patena 

B.  ciborij 

R.  kelih 

 Zakaj duhovnik po 
spremenjenju vzklikne: 
»SKRIVNOST VERE!«? 

S. Ker se kruh in vino  
na skrivnosten, našim 
očem neviden, način 
spremenita v Jezusa  
in to lahko sprejmemo  
le v veri. 

B. Ker je spremenjenje 
skrivnost, ki je ne smemo 
nikomur povedati. 

C. S temi besedami 
nas duhovnik povabi,  
da skupaj zmolimo vero. 

 Kateri je 
NAJPOMEMBNEJŠI 
TRENUTEK svete maše? 

K.  Kesanje 

A.  Spremenjenje 

T.  Obhajilo 

 

 KAJ verniki delamo med 
SPREMENJENJEM? 

A. Zvonimo z zvončki. 

K. Če je mogoče, 
pokleknemo na OBE 
KOLENI ali pa STOJE in   
s sklenjenimi rokami ter 
s HVALEŽNIM SRCEM 
gledamo Jezusa v hostiji 
in kelihu ter mu tiho 
POVEMO, da verujemo 
vanj in ga imamo radi. 

C. Odpremo usta ali 
nastavimo dlani ter 
rečemo: »Amen.« 

 S katerimi besedami  
je Jezus naročil 
duhovnikom,  
naj mašujejo? 

E.  To delajte v moj spomin 

B.  Pojdite v miru  

C.  Vi ste moje priče. 

 Kaj pomeni beseda 
EVHARISTIJA? 

J.  Sveta maša 

B. Posodo, v kateri je 
shranjeno Jezusovo Telo 

C. Spremenjenje 

 Ko molimo OČE NAŠ  
sta KRUH in VINO 

F.  še brez Jezusa 

T.  že spremenjena  
v Jezusovo Telo in Kri 

 

ČE ČRKE PRED PRAVILNIMI 

ODGOVORI VPIŠEŠ V KROGE,  

DOBIŠ MAŠNIKOV VZKLIK PO 

POVZDIGOVANJU 

 

 6 

 3 

 8 

   9 

 13 

 16 
 13 

    14 

15 

17 

16 

 11 

 15 



 

   POZDRAV MIRU                JAGNJE BOŽJE         GOSPOD, NISEM VREDEN               OČE NAŠ                        OBHAJILO                    

Izberi pet sličic, ki ponazarjajo pet trenutkov OBHAJILNEGA OBREDA. Razvrsti jih v prazne kvadrate  
v pravem zaporedju in jih poimenuj. V kroge nad njimi napiši, v kateri del svete maše spada ta obred. 

1 2 3 4 5 



 

 

   (razen navadne vode in če je 
 potrebno vzeti zdravila). 

 

 

 

 

 

 



 

V evangeliju Janez Krstnik na mimoidočega Jezusa pokaže :  
»Glejte, Jagnje Božje, ki bo odvzelo greh sveta. (Jn 1,29–34)«  
Ta vzklik se je zasidral tudi v naša srca, saj ga ponavljamo pri vsaki sveti maši, preden 
prejmemo sveto obhajilo. Če živimo v povezanosti z Jezusom, so nam te besede domače, 
vendar ali jih tudi razumemo? 

ZAKAJ JE JEZUS 

To dogodek  se je globoko zapisala v zgodovino Božjega ljudstva. 
Izraelci ga praznujejo kot veliko noč vsako leto kot svoj največji 
praznik. V spomin na rešitev iz sužnosti na ta dan zakoljejo 
enoletno jagnje, ki ga pripravijo za velikonočno večerjo skupaj z 
nekvašenim kruhom, kakor so po božjem naročilu storili tisti 
večer pred izhodom iz Egipta. 
 
 

Ko so Izraelci po 40 letnem tavanju skozi puščavo prispeli v deželo, v kateri se je pred dvemi 
tisočletji  rodil Jezus, so v mestu Jeruzalemu postavili svetišče in oltar, na katerem so potem 
vsako dan darovali Bogu zahvalne in spravne daritve za grehe. Tako sta Jožef in Marija prinesla 
v tempelj osem dni starega Jezusa ter v zahvalo zanj darovala dve grlici, ker sta bila prerevna,  
da bi na tržnici z daritvenimi živalmi pred templjem lahko kupila jagnje. 
 
 

Podoba Jagnjeta izvira iz STARE ZAVEZE in je tesno povezana z 
zgodovino Izraelskega ljudstva, v katerem se je rodil Jezus. V svetem 
pismu beremo, da sta že Kajn in Abel, sinova naših prvih staršev 
Adama in Eve postavljala kamnite oltarje, na katerih sta darovala 
Bogu v zahvalo jagnjeta in pridelke. 

On, ki  je naš dobri Pastir in daritveno Jagnje obenem, je na večer pred svojo 
smrtjo spremenil kruh v svoje Telo in vino v svojo Kri, prelito za grehe vseh 
ljudi na križu. Tako kot je kri jagnjeta na podbojih vrat nekoč rešila Izraelce 
iz rok Egipčanov, tako kri Jezusa – Božjega Jagnjeta rešuje iz oblasti greha.  
 

Jezus je prišel na svet sredi betlehemskih poljan, ko so pastirji bedeli pri svojih 
čredah. Ko je hodil iz kraja v kraj in oznanjal Božje kraljestvo, je večkrat uporabljal 
podobo pastirja in ovc.  

Mnogo stoletij kasneje, ko je Bog sklenil, da bo rešil svoje ljudstvo iz Egipta, kjer so 
bili zasužnjeni 430 let, je po Mojzesu naročil, naj vsaka družina zakolje prvorojeno 
enoletno jagnje, ki naj bo zdravo in brez vsakega madeža (Ex 12, 5) Z njegovo krvjo 
naj namažejo  podboje vrat, ker bo to rešilno znamenje na hišah, v katerih 
prebivajo tisti, ki so Gospodovi. Pri njih ne bo morilne šibe, ko bo Gospod tisto noč 
s smrtjo prvorojencev udaril Egipčane in izpeljal svoje ljudstvo v svobodo. 
 
 



 

Vse kar ti je ostalo neizbrano, je NEPRIMERNO VEDENJE  

s katerim kažemo nespoštovanje do Jezusa v posvečeni hostiji. Pred 

nevrednim prejemanjem obhajila nas svari tudi apostol Pavel: 

KDOR BO TOREJ NEVREDNO JEDEL TA KRUH IN PIL TA GOSPODOV 

KELIH, SE BO PREGREŠIL NAD GOSPODOVIM TELESOM IN KRVJO. 

NAJ TOREJ VSAK SEBE PRESODI IN TAKO JE OD TEGA KRUHA IN 

PIJE IZ KELIHA, KAJTI KDOR JE IN PIJE, JE IN PIJE SVOJO OBSODBO, 

ČE NE RAZPOZNAVA GOSPODOVEGA TELESA. (1 Kor 11, 27-34) 

 

 

Kako bi se ti zdelo, če bi kdo na slovesno kosilo prišel kar v zamazani obleki  

in z umazanimi rokami, med jedjo vpil in govoril s polnimi usti, nalašč polival 

in packal, pljuval v sosedov krožnik, sredi obeda odšel od mize brez opravičila,  

se pred kosilom najedel sladkarij …  Ali ne bi s takim vedenjem kazal 

nespoštovanje do tistih, ki so ga povabili? TUDI PRED SVETIM OBHAJILOM  

SE LAHKO VTIHOTAPI V NAŠE VEDENJE KAJ NESPOŠTLJIVEGA.  

Iz okvirčka, ki sledi izberi primere vedenja, ki sodijo k NOTRANJI ali 

ZUNANJI pripravi in jih PREPIŠI na ustrezno mesto. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠČIPANJE LJUDI PRED MANO V VRSTI   –    POGOVARJANJE S PRIJATELJI PRED MENOJ ALI ZA MANO     

ENO URO TEŠČ PRED OBHAJILOM    –    RAZMIŠLJANJE O DRUGIH STVAREH IN NE BITI Z JEZUSUOM      

KAZANJE HOSTIJE POTEM, KO JO ŽE PREJMEM      –       ISKRENA ŽELJA, DA SE SREČAM Z JEZUSOM       

ŽVEČENJE  ŽVEČILNEGA  GUMIJA  ŠE  TIK  PRED  MAŠO     –     SPOŠTLJIVA DRŽA ROK V VIŠINI SRCA  

ČISTA IN DOSTOJNA OBLEKA  –  POZORNO SODELOVANJE PRI MAŠI  –  SKESANO IN ČISTO SRCE  

KLEPETANJE MED SVETO MAŠO  –   Z MISLIJO IN SRCEM PRI JEZUSU   –   PRERIVANJE   –    SMRTNI GREH 

 



 

Drugi del priprave pa je  ____________ :  K svetemu obhajilu smem 

pristopiti le s pravim  ____________ ,  to pomeni, da želim prejeti  Jezusa zato,  

ker ga imam res _________  in ne le zato, ker to želijo starši ali ker gredo  

k obhajilu moji sošolci in ne želim biti izjema. 

Obhajila ne smem prejeti, če imam ____________  greh. V takem  

primeru  moram prej k sveti  ____________ .  Ker pa se zavedam,  

da nisem brez grehov, pred obhajilom molim molitev  

____________ ,  ___________   ______________ .  S to molitvijo  

ponovno tik pred obhajilom Jezusa prosim, da mi ___________  

tudi vse  _________  grehe in mojo dušo ozdravi vsega, kar ni dobro.  

ROKE         ZUNANJI          ODPUSTI           TEŠČ             SPOVEDI      

GOSPOD          NOTRANJI           HOSTIJI             VREDEN 

ENO          SMRTNI           EVHARISTIČNI           MALE          OBLEKI    

POST           NAMENOM            RAD             JEM             NISEM 

 

Del te priprave je _____________ : k sveti maši prihajam v čisti  

in  dostojni _____________ , ki sega čez ramena in čez kolena.  

V cerkvi se spoštljivo vedem, poslušam s srcem ter sodelujem  

s petjem in glasnimi odgovori. Ne oziram se okrog in ne klepetam,  

___________  imam spoštljivo sklenjene v višini srca, gledam na oltar.  

Svoje telo pripravim na prejem Jezusa v sveti ______________  tudi  

tako, da sem ________ uro pred obhajilom _________ , to pomeni,  

da ne __________ , ne žvečim in ne pijem ničesar (razen vode in če je 

potrebno vzeti zdravila).To imenujemo _________________  ___________. 

 

Podobno kot na slovesno kosilo, se pripravljamo tudi na sveto obhajilo.  

 



 

Podobno kot že na začetku svete maše pri KESANJU     ,  

tik pred prejemom svetega obhajila, z besedami  

RIMSKEGA STOTNIKA       (Matej 8, 8), 

ponovno prosimo Jezusa za pomoč,  

da bi ga prejeli VREDNO       

in s ČISTIM SRCEM. 

                Dopolni molitev! 

 

  

 

Če to molitev izgovarjamo s PONIŽNO VERO  

rimskega vojaka, s tem priznavamo,  da se zavedamo 

VELIČINE DARU, ki nam ga Bog daje v svojem Sinu Jezusu . 

 

GOSPOD,  

NISEM  VREDEN , 

DA  PRIDEŠ  K  MENI , 

AMPAK  RECI  

LE  BESEDO  IN 

OZDRAVLJENA  BO 

MOJA   DUŠA . 

 



 

    

 Postavi spodnje besede v besedilo na pravo mesto. 



 

 

 



 

 

Dopolni MOLITEV  PO OBHAJILU in se jo nauči  na pamet. 

 



 

 GOSPOD Z VAMI! 

 

1 
 

2 
 

3 

   POJDITE V MIRU!                   BLAGOSLOV                     POZDRAV 

PRILEPI sličice v pravem zaporedju v prazne kvadrate in jih poimenuj.  
V kroge nad njimi napiši, kateri del svete maše ponazarjajo. 



 

 

Jezus je po vstajenju, preden se je vrnil v nebesa k Očetu, naročil svojim učencem:  

»Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence.« (Mt 28,18-19) 

Na nalogo kristjanov nas NA KONCU SVETE MAŠE  spomni duhovnik, ko pravi: 

POJDITE V MIRU!  Pošilja nas, da o tem, kar smo slišali, doživeli, spoznali pri sveti 

maši, govorimo tudi v vsakdanjem življenju. Jezusovo delo se danes nadaljuje prek 

našega delovanja. Mi smo Jezusove  PRIČE, če o Njem pričujemo. To ne pomeni, 

da o Jezusu samo govorimo, ampak da poskušamo ŽIVETI tako, kot nas uči ON v 

svoji  Besedi. 

Na Jezusa nas v naši okolici spomnijo kapelice, KRIŽI  ob poti ali v prostorih, 

ZVONJENJE iz cerkvenega zvonika, verižice,  zapestnice in prstani s križi ... 

Posebej pa nas nanj spomnijo dobri LJUDJE, ki so Jezusove priče. Pričevanje  

v svetu ni vedno lahko. Zato v zadnjem delu svete maše prejmemo BLAGOSLOV,  

ki je zagotovilo, da bomo pri naših prizadevanjih za dobro v vsakdanjem življenju 

imeli Božjo POMOČ. Blagoslov pomeni, da ima Bog za nas dobro besedo,   

da nam želi srečo. Hkrati pa je tudi naročilo nam, da ga tudi mi drugim prinašamo in 

smo zanje blagoslov.  

 

Zvečer pred spanjem tudi ti pokrižaj starše z besedami: 

 

GOSPOD NAJ TE BLAGOSLOVI 

 

Si lahko predstavljaš, da bi nekdo hodil  

v kuharsko šolo, vendar doma ne bi nikoli poskusil  

kuhati? Ali da bi nekdo obiskoval nogometne treninge, 

vendar na tekmah ne bi uporabil znanja dobljenega  

na treningih? Podobno je z ljudmi, ki bi  

hodili  k sveti maši, poslušali Jezusovo  

veselo novico, vendar bi po odhodu  

iz cerkve nanjo pozabili. 

 



 



 



 



 



1. ALBA 

2. AMBON 

3. CERKEV 

4. CIBORIJ 

5. CINGULUM 

6. EVANGELIJ 

7. HOSTIJA 

8. KADILNICA 

9. KELIH  

10. KORPORAL 

11. KRIŽ 

12. KROPILNIK 

13. KRSTNI KAMEN 

14. LAVABO 

15. MAŠNI PLAŠČ 

16. MINISTRANT 

17. MISAL 

18. MONŠTRANCA 

19. OLTAR 

20. ORGLE 

21. PALA 

22. PATENA 

23. PURIFIKATORIJ 

24. SPOVEDNICA 

25. ŠTOLA 

26. TABERNAKELJ 

27. VEČNA LUČ 

28. VELIKONOČNA 

SVEČA 

29. VRČKA 

30. ZVONČEK 
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