Bela nedelja – leto C
Uvod
V današnjem evangeliju bomo slišali Jezusov stavek: »Ker si me videl, veruješ, blagor tistim,
ki niso videli, pa so verovali.« Nihče, ki je danes pri tem našem bogoslužju, ni videl Jezusa kot
človeka. Vsi smo torej med onimi, za katere Jezus pravi: »Blagor tistim, ki niso videli …« A
tudi nadaljuje: »… pa so verovali.« Danes smo povabljeni, da na poseben način izrazimo
svojo vero z dobrim in glasnim, jasnim in veselim sodelovanjem. Tako bomo lahko res
hvaležni, da Jezusove besede »Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo« veljajo tudi za nas. Ob
tem nas podpira Gospodovo razodetje njegovega usmiljenja, česar se na današnjo nedeljo
tudi spominjamo.
Začnimo torej to sveto mašo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Darovanje
Belo oblačilo (bere novokrščenec oz. novobirmanec – bivši letošnji katehumen):
Gospod, pred enim tednom smo dobili belo oblačilo, prerodili smo se v krstu in prejeli
sveto obhajilo in potrditev v veri. Danes to belo oblačilo vračamo s prošnjo za
podporo v našem vsakdanjem življenju in z izpovedjo želje po odgovornem
krščanskem življenju.
Belo oblačilo (če ni novokrščenca):
Gospod, pri krstu smo prejeli belo oblačilo. Danes ga prinašamo kot znamenje svoje
resnične želje življenja po krstnih obljubah, ki smo jih pred enim tednom javno
obnovili. Usmili se nas, Gospod, in pomagaj nam, da se nam bo vera v tvoje
usmiljenje vedno bolj utrjevala.
Krstna sveča: Luč, ki smo jo prejeli pri krstu, Gospod, je luč vstajenja in izraz vere v večno
življenje. Prinašamo jo v dar in izpovedujemo svoje prepričanje, da si ti tisti, ki te luči
nikoli ne boš ugasnil, hkrati pa prosimo, da bi nam jo pomagal ohranjati, da bodo
naša dobra dela oznanjala našo vero in tvoje usmiljenje.
Križ: V znamenju križa je skrito sporočilo odrešenja, Gospod. Danes ta križ polagamo na
oltar s prošnjo, da bi ga imeli vedno pred očmi v veri, da se s križem ne konča, temveč
začne resnično življenje v tebi. Z velikonočnim jutrom je križ dobil vsebino življenja,
naj bodo tudi naša življenja priče tvoje večne ljubezni in usmiljenja.
Kruh/patena s hostijami: Gospod, prinašamo ti kruh, ki bo čez nekaj trenutkov postal za nas
kruh življenja. Prosimo te, sprejmi naš dar in z njim vse naše dvome, skrbi, težave in
strahove. Naj v tebi najdemo vedno novo moč.
Vino in voda: Gospod, s tem vinom in to vodo prinašamo svoja veselja, navdušenost,
hrepenenja in vero, da si ti premagal vse zlo tega sveta. Verujemo, da težave, ki jih
doživljamo, niso končni cilj, temveč da je končni cilj našega življenja v tebi, ki si večno
veselje in sreča.

Uvod v očenaš: Dragi bratje in sestre, molimo ta očenaš za vse, ki so pred enim tednom
prejeli zakramente krsta, obhajila in birme. Molimo zanje in prosimo za njihovo vero,
da je ne bodo omajali naši slabi zgledi. Molimo pa tudi za vse, ki smo zakramente
uvajanja prejeli v mladih letih. Prosimo za milost, da bomo živeli v zavesti resničnosti
Božjega usmiljenja, ki naj postaja vedno bolj tudi naša drža življenja.
Zahvale po obhajilu
1. Hvala, Gospod, za tvoj dar življenja. Podaril si nam ga ob spočetju, rojstvu in vsak dan
znova. Še več. Podarjaš nam ga pri vsakem obhajilu – tako tudi danes. Hvala, Gospod.
2. Hvala, Gospod, za tvoj dar veselja. Podaril si nam ga ob naših starših, prijateljih,
sorodnikih. Še več. Podarjaš nam ga pri vsakem srečanju med seboj in s teboj – tako tudi
danes. Hvala, Gospod.
3. Hvala, Gospod, za tvoj dar vstajenja. Podaril si nam ga, ko si sam zmagal smrt in nam
odprl vrata v nebesa. Še več. Obljubil si nam ga, če ostanemo povezani s teboj – tako kot
danes, ko si v naših srcih. Hvala, Gospod.
4. Hvala, Gospod, za tvoj dar usmiljenja. Razodel si ga sv. Favstini in nam ga naklanjaš pri
vsaki sveti spovedi. Še več. Obljubljaš nam ga, če te bomo zanj prosili – tako kot danes, ko
obhajamo nedeljo tvojega usmiljenja. Hvala, Gospod.

