
 

TABERNAKELJ

Tabernakelj
latinsko:
tabernaculum
oziroma šotor je
v katoliški cerkvi
oznaka za
prostor, kjer se
hrani ciborij s
posvečenimi
hostijami, ki
predstavljajo
Najsvetejše
oziroma telo
Jezusa Kristusa,
pa tudi
monštranca in
kelihi. 

 

MOLITEV

OBHAJILO, latinsko: communio kar v prevodu pomeni OBČESTVO. Pod
tem izrazom (obhajilo) razumemo prejem Kristusovega telesa in krvi, ki je
navzoč v posvečenem kruhi in vinu. Sveto obhajilo
praviloma/običajno prejmemo med/pri sveti maši lahko pa tudi zunaj
nje, to smo še pobebaj "prakticirali"  v "korona času" kadar ste sveto
mašo spremljali oddoma nato pa prejeli sveto obhajili "izven" svete maše.
Prav tako je navada v cerkvi da "izven" svete maše na domu posebej še
ob prvih petkih v mesecu obhajamo bolnike. 

Kako je Jezus navzoč v kruhu in vinu?
Jezus je pod podobama kruha in vina SKRIVNOSTNO a vendar
RESNIČNO NAVZOČ v kruhu in vinu, ki ga duhovnik posveti pri
sveti maši. Veliko krat to želimo razložiti ali dojeti z razumom,
vendar tega ni mogoče razložiti in dojeti razumsko temveč z SRCEM
IN VERO. 

Ko je prišla ura, je sédel k mizi in apostoli z njim.  In rekel jim je: »Srčno sem
želel jesti z vami to pashalno večerjo, preden bom trpel, kajti povem vam, da
je ne bom več jedel, dokler ne bo dopolnjena v Božjem kraljestvu.« In vzel je
kelih, se zahvalil in rekel: »Vzemite to in si razdelite med seboj, kajti povem
vam, odslej ne bom več pil od sadu vinske trte, dokler ne pride Božje
kraljestvo.« In vzel je kruh, se zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: »To je
moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj spomin.« Prav tako je po večerji
vzel tudi kelih in rekel: »Ta kelih je nova zaveza v moji krvi, ki se preliva za vas.
Toda glejte, roka tistega, ki me izdaja, je z menoj pri mizi. Sin človekov sicer
gre, kakor je določeno, toda gorje tistemu človeku, po katerem je izročen.«
Oni pa so se začeli spraševati, kdo izmed njih bo to storil.
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https://sl.wikipedia.org/wiki/Latin%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Katoli%C5%A1tvo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ciborij
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hostija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kristus
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mon%C5%A1tranca
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kelih


SPOŠTOVANJE, ČEŠČENJE IN PREJEMANJE NAJSVETEJŠEGA 
Posvečene hostije hranimo v TABRNAKLJU, shranimo jih ravno iz razloga, ki smo ga ženavedli in to je, da
lahko vernike obhajamo izven svete maša ali bolnike.
Cerkev nas pogosto vabi tudi k molitvi pred tabernakjem oziroma pred Najsvetejšim. 

DUHOVNA HRANA
Najodličnejša duhovna hrana je OBHAJILO, ki ti daje neizmerno moč za vsakdanje živlenje.

PRIPRAVA NA PREJEM SV. OBHAJILA
NOTRANJE: Če se zavedam težkih grehov, je prav, da se pred prejemom svetega obhajila spovem
ZUNANJE: Navada je, da smo eno uro pred obhajilim tešči iz spoštovanja do Svetega Rešnjega Telesa.
Sodelujemo pri sveti maši. Hostijo pa spoštljivo prejemo na roko ali jezik. 
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