Sodelovanje pri sveti maši – nedelja Jezusovega krsta
Uvod
Danes obhajamo nedeljo Jezusovega krsta. Ko bomo v evangelijskem poročilu o dogodku
Jezusovega krsta, o katerem poroča evangelist Luka, bomo slišali pomenljive besede: »Ti si
moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.« Kako bi si želeli, da bi Bog te besede namenil tudi
nam, ko ga bomo ob uri svoje smrti srečali iz oči v oči! Z Božje perspektive je to že narejeno,
z naše pa … Prvi korak smo naredili oziroma so ga naredili naši starši in botri, ko so nas
prinesli h krstu; vsakič, ko se odpovemo zlu in vsemu njegovemu delu, pa zavestno delamo
iste korake h Gospodu, saj ga priznavamo za edinega gospodarja našega življenja. Pri
današnji sveti maši bomo zato obnovili svoje krstne zaobljube ter tako potrdili svojo
odločitev za Boga. Obhajajmo sveto mašo v hvaležnosti za naše starše in botre, ki so nas prvi
popeljali na pot svetosti in tudi za nas same, da bomo dobri in zvesti pričevalci odločanja za
dobro.
Po homiliji duhovnik povabi k obnovitvi krstih obljub (glej obrednik svetega krsta ali Cerkveni
molitvenik, SŠK: Družina 2007, str. 313–316).
Uvod v darovanje
Darove prinašajo ministranti ali drugi predstavniki vernikov.
Sveto pismo > Gospod, prinašamo ti knjigo Sveto pismo, ki je znamenje tvoje navzočnosti v
naših družinah. Ti si naš Gospod in tvoja pisana beseda je vodilo našega
življenja. Pomagaj nam, da bomo zapisano besedo vedno rajši brali in vedno
globlje razumeli, da bomo znali živeti tako, kot ti učiš.
Belo krstno oblačilo > Gospod, prinašamo ti belo krstno oblačilo, ki smo ga prejeli ob krstu.
Nismo ga znali ohraniti neomadeževanega. S tem ko ti ga prinašamo v dar,
želimo izraziti svojo pripravljenost, da se bomo trudili živeti v zavesti
odgovornosti za svoje življenje ter tako pričevati drugim. Prosimo za tvojo
pomoč.
Krstna sveča > Prinašamo ti krstno svečo, Gospod. Luč, ki smo jo prejeli pri krstu, nam je še
vedno tisti kažipot, ki nikoli ne zgreši. Ob tem simbolu te prosimo, da bi jo
znali ohraniti še naprej – da bomo v njeni svetlosti znali iskati vedno pravo in
boljšo pot, pot, ki nas bo vodila v svetost.
Kruh in vino > Ko ti v dar prinašamo kruh in vino, se zavedamo, da sta oba darova tista, ki si
ju ti izbral, da postajaš po njima hrana za naše življenje. S kruhom ti
prinašamo svoje stiske in težave, izzive in napore našega življenja. Z vinom
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pa na oltar polagamo veselje in radosti, uspehe ter dosežke, ki smo jih bili
deležni v preteklem obdobju; naj bodo vsi ti naši darovi znamenje, da smo te
sprejeli za svojega Gospoda in Vodnika naših življenj.

Zahvala po obhajilu
Posamezne zahvale se lahko razdelijo med ljudi, sklepno misel lahko zmoli duhovnik in nato
nadaljuje z mašno prošnjo po obhajilu.
 Danes smo obnovili svoje krstne obljube. Odpovedali smo se grehu, zapeljivosti zla,
hudemu duhu in vsem njegovim delom in njegovemu napuhu.
Hvala, Gospod, za moč, da smo mogli izreči te besede.
 Pri obnovitvi obljub smo tudi izpovedali vero, da si ti edini stvarnik našega sveta,
življenja, da je tvoj Sin naš odrešenik in da je Sveti Duh posvečevalec vsega.
Hvala, Gospod, za to spoznanje in veselje, ki izvira iz njega.
 Prejeli smo te v svetem obhajilu in postali smo eno s teboj.
Hvala, Gospod, za zedinjenje s teboj in za resničnost skupnosti, ki nas obdaja.
Premalo besed imamo, Gospod, da bi izrazili vso svojo hvaležnost za obhajanje skrivnosti
današnje svete maše. V zavesti tvojega blagoslova in tvoje večne navzočnosti bomo odšli
sedaj vsak na svoj dom in se trudili, da bomo svojo hvaležnost živeli. Zato molimo …
Mašna prošnja po obhajilu.
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