
 

HVALA

Beseda mala,
a velika,
da 
gore premika,
ruši bregove,
zida mostove,
sesuva nadutost,
rojeva
hvaležnost,
klesti
prevzetnost,
gradi prijaznost.
Premalokrat
izrečena,
premnogokrat
pozabljena,
namerno
zamolčana,
preprosta,
velika 
beseda mala-
-HVALA.

(Ida Semenič)
 

MOLITEV

MOTIVACIJA
https://www.youtube.com/watch?v=mHBgz2xEf5Q

Pomen besede EVHARISTIJA 

evharistija
lomljenje kruha
spomin Gospodovega trpljenja, smrti in vstajenja
Gospodova večerja 
sveta daritev
sveta mašna daritev
oltarni zakrament

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.

Za evharistijo imamo različna »imena«, ki so se razvila v zgodovini Cerkve:

Nam najbolj "poznano ime" ali "naziv" za evharistijo je seveda SVETA MAŠA. 
www.kateheza.com
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In kaj pomeni beseda EVHARISTIJA?

TRPLJENJE
SMRT
 in Jezusovo VSTAJENJE

Sveta maša je ZAHVALA 
Beseda evharistija izhaja iz grščine: ευχαριστία – euharistia pomeni zahvala. Obhajanje svete maše je
izraz zahvale in hvale Bogu za vse kar prejemamo, kar imamo, tudi Jezus se je zahvalil. V Lukovem
evangeliju beremo: »In vzel je kruh, se zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: »To je moje telo, ki se
daje za vas.« (Lk 22,19). 
Tako se tudi mi lahko, se moramo zahvaljevati za to, kar imamo in kar prinašamo na oltar. 

Sveta maša je SPOMINJANJE 
Evharistija je spomin tega, kar se je dogajalo ob veliki noči, 

Pri vsaki sveti maši, prav po lomljenju kruha, kakor učenca na poti v Emavs, spoznavamo Jezusa. 

Pomemben element evharistije je tudi OBČESTVO. Sicer v „korona krizi“ sveto mašo duhovnik obhaja
brez občestva, a je kljub temu obed, toda, kosilo ne more biti prav doživeto, če ga „poješ sam.“ Povsem
drugače je, če okušaš slastno jed v družbi prijateljev … staršev … sorodnikov. 

Papež Frančišek pravi:»Evharistija je zakrament občestva, ki nas spodbuja, naj izstopimo iz
individualizma, da bi skupaj živeli hojo za Jezusom in vero vanj.« S to mislijo nam papež zastavlja
vprašnje: Kako živimo evharistijo; na anonimen način ali kot resnično občestvo z Gospodom ter 
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