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 JEZUS nas zbira okoli svojega oltarja 

Enota 19, str. 91–94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Na veliki četrtek smo se spominjali, kako je Jezus z apostoli praznoval pasho. Pri 
tej praznični večerji je naredil nekaj posebnega. V roke je vzel kruh, ga razlomil, 
povedal, da je to njegovo telo in ga dal jesti svojim učencem. Vzel je tudi kelih z 
vinom in ga kot svojo kri dal piti vsem prisotnim. Nato pa jim je naročil: »To 
delajte v moj spomin.« 
 

Pri tem dogodku so apostoli postali prvi duhovniki in ta večerja je bila prva sveta 
maša na svetu. Od takrat naprej ljudje vseh časov povsod po svetu uresničujemo 
Jezusovo naročilo in vsak dan »ponavljamo« prvo sveto mašo.  
 

 

 

 V učbeniku na strani 92 spodaj (v rumeni barvi) preberi odlomek iz Svetega 
pisma, ki opisuje, kaj je Jezus naredil in povedal pri prvi sveti maši.  
 

 Preberi tudi besedilo nad tem in besedilo na strani 93, ker ti bo to v pomoč 

pri domači nalogi. 😉 

 Na strani 94 ponovi zgradbo sv. maše – o tem bomo podrobneje govorili 
naslednjič. 
 
Kristjani verujemo, da je pri vsaki sveti maši med nami Jezus Kristus. To zelo 
lepo prikazuje filmček na tej strani. Zaradi neizmernega duhovnega bogastva, ki 
nam ga podarja Jezus pri sv. maši, je eden izmed velikih svetnikov (sv. pater Pij) 
rekel, da če bi se zavedali, kako velika in pomembna stvar je sv. maša, bi tako 
številčno prišli v cerkev, da bi potrebovali redarje, da bi lahko uredili tako veliko 
množico. 
 

https://youtu.be/624dyAftcYU
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 V delovnem zvezku reši naloge na strani 80 in 81 ter odgovori na vprašanja 
na strani 82. 
Pri nalogi na strani 81 opiši, kako si sodeloval pri sv. maši v živo ali pa pri tisti, ki 
si jo spremljal po tv ali na internetu.  
 

 

 
Vsak večer, preden zaspiš, se Jezusu zahvali za vsaj eno lepo stvar, ki si jo 
doživel čez dan. Prosi Jezusa, naj ti da veselje, da bi rad hodil k sv. maši in se 
tam srečal z Njim.  
 

 

 


