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Sodelovanje pri sveti maši – pepelnična sreda (leto C) 

 

Uvod 

Danes smo se zbrali pri sveti maši, kot so se ljudje pred več tisoč leti zbirali ob Janezu 

Krstniku. Čutili so, da ne hodijo po pravi poti, iskali so stik z Bogom in hoteli izraziti svojo 

pripravljenost za spreobrnjenje in poboljšanje. Tako smo tudi mi prišli in izrazili svojo željo po 

»biti boljši«. Jezus pa ne bo izgubljal časa: v evangeliju bomo slišali, da ni toliko pomembno, 

da svojo pripravljenost izražamo navzven, temveč da Bog vidi v naša srca in ve, kaj nam je 

zares pomembno. Zato vas, dragi bratje in sestre, preden naredimo znamenje križa ob 

začetku te svete maše, vabim, da se ozremo vase in se spomnimo svoje odločitve za 

spreobrnjenje, ki smo jo naredili že, ko smo se odločili, da danes pridemo v cerkev. 

Spomnimo se in jo v svojem srcu in umu ubesedimo, položimo na oltar ter prosimo Gospoda, 

naj jo prečisti, da bo njemu vreden dar in nam v zveličanje. 

Trenutek tišine 

Duhovnik: Bratje in sestre, začnimo sveti postni čas in to sveto mašo v imenu Očeta in Sina in 

Svetega Duha. Amen. 

 

Prošnje za vse potrebe 

1. Prosimo, Gospod, za svetega očeta ter naše državne voditelje. Razsvetljuj jim razum in 

daj jim vpogled v potrebe družbe, da bomo v tem postnem času skupaj rasli v zvestobi do 

vsega dobrega, predvsem pa do tebe. 

2. Prosimo, Gospod, za naše bolne doma in v bolnišnicah. Pomagaj jim, da bodo znali svoje 

trpljenje darovati s tvojim za odrešitev vseh nas. 

3. Prosimo, Gospod, za vse, ki so v teh dneh pozabili na človeško dostojanstvo. Ne prištevaj 

jim tega greha in jim pomagaj, da spoznajo svojo zmoto. 

4. Prosimo, Gospod, za starše, naj jim skrb za telesni blagor v družini ne zamegli pogleda na 

večnost. 

5. Prosimo, Gospod, za naše pokojne. Naj uživajo veselje pri tebi. 

 

Darovanje 

 Telefon in tablica – Na oltar prinašamo telefon in tablico. S tem dejanjem želimo pokazati 

svojo odločitev, da bomo v letošnjem postnem času bolj poskrbeli za molitveno povezavo 

s teboj, Gospod, in da bomo svoje elektronske naprave odgovorno uporabljali. 

 Sveto pismo – Na oltar prinašamo Sveto pismo. S tem dejanjem želimo pokazati svojo 

odločitev, da bomo v tem postnem času ponovno posegali po knjigi tvoje Besede, 

Gospod, in da bomo skrbno uporabljali svoj prosti čas. 

 Krožnik – Na oltar prinašamo krožnik. S tem dejanjem želimo pokazati svojo odločitev, da 

se bomo trudili za svoje medsebojne odnose doma in na delovnem mestu ter v šoli. Ob 

domači mizi se bomo trudili tudi za družinsko molitev. 
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 Kruh in vino – Na oltar prinašamo kruh in vino. Sprejmi z njima vse naše skrbi ter vse naše 

veselje, naša hrepenenja in naša prizadevanja, da bi se v letošnjem postnem času 

zavestno trudili živeti kot odgovorni kristjani in državljani. 
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Zahvala po obhajilu: 

Gospod, naša čela so zaznamovana s pepelom – človeškim znamenjem spokornosti. 

Zahvaljujemo se ti za naše občestvo, saj verjamemo, da bomo skupaj lažje hodili v zvestobi 

tebi in tvojemu klicu. 

Gospod, danes smo slišali tvoje navodilo o pravi daritvi in pravi molitvi – na skrivnem. 

Zahvaljujemo se ti za jasnost besede in upamo, da se bomo v tem postnem času uspešno 

borili proti napuhu in želji po časti. 

Gospod, v obhajilu si prišel v naša srca kot neskončni dar ljubezni. Zahvaljujemo se ti za tvoj 

prihod in tvojo milost ter izpovedujemo vero v tvojo nenehno navzočnost med nami. 

Pomagaj nam, da se bomo svoje vere spominjali in v njeni luči hodili po pošteni poti. 

 

 

 

 

 


