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Zakaj je sveta maša 
osrednji dogodek Cerkve?

MOLITEV

Moj Gospod in moj Bog!

Slavimo te, Gospod, kajti v skromnih darovih 
zemlje si postal hrana za nas. Jemo kruh in 
okušamo tvoje sveto telo. Pijemo vino in 
sprejemamo nase tvojo Kri. Spremeni nas.
Amen.

KONTEMPLACIJA

Nekdo naj glasno prebere svetopisemski odlomek.
Kratka tišina.

Izmenjava: Kaj vas je posebej nagovorilo?

RAZPRAVA

Razpravljajte tudi ob nekaterih vprašanjih na to 
temo!

Knjiga zakladov: Vzemi si pet minut časa in napiši 
to, česar nočeš več pozabiti.

IZZIV

Naši izzivi so le predlogi, ki jih lahko izpeljete kot 
dodatek na vašem študijskem srečanju. Lahko jih 
nadomestite tudi z zahtevnejšimi, ustreznejšimi, 
bolj izvirnimi ali boljšimi. Podelite jih z nami na 
info@youcat.si.

#YOUCATIzziv: Podelite svoje izkušnje na 
Facebooku ali Instagramu.

ŠTUDIJ

1. Izmenično glasno preberite stavek za stavkom 
iz YOUCAT-a. Na koncu eden prebere celotno 
besedilo.

2. Tri minute tišine.
3. Vsak glasno prebere besedo ali stavek, ki mu je 

bil še posebej všeč – brez komentarja.
4. V naslednjem krogu na kratko pojasni, zakaj je 

izbral določen stavek (npr. spomini, vprašanja 
…).

1 Kor 11,23b-24

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.

Kaj se zgodi s Cerkvijo, ko obhaja evharistijo? 

Vsakokrat, ko Cerkev obhaja evharistijo, stoji pred izvirom, 
iz katerega sama vedno znova izvira: ko Cerkev »uživa« 
Kristusovo telo, postaja Kristusovo telo, kar je le drugo 
ime za Cerkev. V Kristusovi daritvi, kjer se nam On podarja 
z dušo in telesom, je prostor za vse naše življenje. Naše 
delo in naše trpljenje, naše veselje, vse lahko združimo s 
Kristusovo daritvijo. Če se tako darujemo, se spremenimo: 
smo všeč Bogu in smo za svoje bližnje kot dober, hranilen 
kruh. (1368–1372, 1414)

Vedno znova ogovarjamo Cerkev, kot da bi bila le združenje 
bolj ali manj dobrih ljudi. V resnici je Cerkev to, kar se vsak 
dan na skrivnosten način zgodi na oltarju. Bog se daruje za 
vsakega posameznega izmed nas in nas hoče spremeniti 
preko obhajila. Spremenjeni naj bi potem spreminjali svet. 
Vse drugo, kar Cerkev še je, je drugorazredno..

1. Kaj daješ, ko sodaruješ sveto mašo? Kaj daje Jezus?

2. Kako naj bi se pripravil na prejem svetega obhajila in 

zakaj ne smem kadarkoli k obhajilu?

3. Zakaj se imenuje obhajilo (lat. communio), skupnost?

4. Kaj bi morali vedeti ljudje, ki pravijo: »Ne potrebujem 

maše, Boga lahko najdem tudi v gozdu«?

www.youcat.si

PV prihodnih dnevih si vzemi čas, da greš k bogoslužju 
in zavestno sprejmeš Jezusa v sveti evharistiji. Pred 
prejemom svete evharistije moli to molitev: »Ti se daj 
meni. Jaz se dajem tebi.«. 

Ali sprejmete ta izziv?
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