
PRIPRAVA NA BIRMO – 2. del

EVHARISTIJA – ZAHVALA BOGU

Za zakrament evharistije uporabljamo več imen:

•	 evharistija (gr. eucuharistia – zahvala) – v prvih skupnostih je bila to zahvalna molitev pred 
spremenjenjem kruha in vina.

•	 Gospodova večerja – obed, ki ga je imel Jezus z učenci, za nas pa je to predokus večne gostije v 
nebesih.

•	 lomljenje kruha – Jezus je pri zadnji večerji vezel kruh, ga blagoslovil, razlomil in razdelil. Takrat 
je tudi postavil sveto mašo, apostole postavil za duhovnike in jim naročil naj mašujejo. Apostoli 
so bili prvič pri obhajilu.

•	 spomin Gospodovega trpljenja in vstajenja – vsaka sveta maša je spomin Jezusove daritve na 
križu in njegovega vstajenja.

•	 sveta maša – najbolj običajen izraz, ki pove, da smo deležni Jezusove daritve in smo poslani, da 
živimo in pričujemo kot kristjani. Sveta maša je razdeljena na 4 dele: začetni obred (križ, kesanje, 
glavna prošnja), besedno bogoslužje (berila, evangelij, pridiga, vera, prošnje), evharistično 
bogoslužje (hvalospev, evharistična molitev s spremenjenjem, očenaš, obhajilo) in sklepni del 
(zadnja prošnja, oznanila, blagoslov).



Zakaj gremo ob nedeljah in praznikih k maši?
•	 cerkvena zapoved: Bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sveti maši. Nihče ne 

more imeti živega odnosa z Jezusom, če ne gre tja, kjer nas on čaka. Sveta maša je za vernega 
človeka srce nedelje.

•	 Kaj ti daje sveta 
maša: Bog se ti 
podarja. Če se mu 
boš izročil ter skupaj 
s kruhom in vinom 
daroval na oltarju 
svoje življenje, 
boš vedno deležen 
Božjega blagoslova.

•	 To delajte v moj 
spomin. Jezusovo 
naročilo so kristjani 
vzeli zares, tudi 
za ceno svojega 
življenja.



Evharistija - naša hrana
•	 Obhajilo: prejem Kristusovega telesa in krvi, ki je v 

posvečeni hostiji in vinu.

•	 Kako je lahko Jezus navzoč v darovih kruha in vina? Jezus se 
tudi danes resnično daje za nas in mi smo ga pri obhajilu deležni. 
Tega ni mogoče dojeti z razumom, temveč le s srcem in vero.

•	 Spoštovanje, češčenje in prejemanje Najsvetejšega. Posvečene hostije shranjujemo v 
tabernaklju. Duhovnik posvečene hostije izpostavlja češčenju in jih prenaša v procesijah.

•	 Tabernakelj – v vsaki cerkvi najpomembnejši prostor, kjer iz spoštovanja Jezusa, ki je trajno 
navzoč, pokleknemo.

•	 Duhovna hrana – to ni samo obhajilo, ampak tudi molitev, romanje, branje Svetega pisma in 
drugih verskih knjig, pa tudi sprehod v naravo. Duhovna hrana je vse, kar daje smisel tvojemu 
življenju.

•	 Kako moramo biti pripravljeni na prejem obhajila? Notranja priprava: če se zavedamo težkih 
grehov, moramo iti prej k spovedi. Zunanja priprava: uro pred obhajilom ne jemo iz spoštovanja 
do Jezusa ter sodelujemo pri maši.

•	 Praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi – telovo: To je spomin verske resnice, da je Jezus 
resnično navzoč v hostiji. Je zapovedan praznik, ko imamo tudi procesijo po vasi in blagoslove pri 
štirih oltarjih.



ZAKRAMENT SVETE SPRAVE – SPOVED
•	 Kaj je greh? Greh je beseda, dejanje ali namera, s katero človek 

zavestno in hote zavrže pravi red, ki je od Boga. Greh je vse, kar te 
uničuje in dela nesrečnega. Greh ni samo zlo, ki ga storiš, ampak 
tudi dobro, ki ga ne opraviš. Greh je, če drugemu ne pomagaš, če 
uživaš lepe stvari in jih drugim ne privoščiš, če imaš mnogo talen-
tov, a si len, da bi z njimi naredil kaj dobrega.

•	 Vest – notranji glas v človeku, ki te spodbuja, da storiš dobro in se izogibaš slabega. Gre za spo-
sobnost ločiti dobro od zla. Po vesti Bog govori človeku. Vest mora biti pravilno oblikovana. V 
pomoč nam je: samokritika, da presodimo pravilno in v dobro vseh, ne samo samih sebe; Božje 
zapovedi (če jih poznamo, nas pravilno usmerjajo); Cerkev, ki nas uči in usmerja k dobremu.

•	 Težki (smrtni) in manj težki (odpustljivi) grehi: težki greh storimo, kadar je vsebina greha težka in 
ga naredimo zavestno, prostovoljno in premišljeno. Težkega greha se znebimo pri spovedi. Mali greh 
storimo, kadar v kaki majhni stvari ne ravnamo po Božji volji, vendar v nas še ostaja ljubezen do Boga.

•	 Jezus je postavil zakrament spovedi: apostolom je naročil: »Prejmite Svetega Duha! Katerim 
grehe odpustite, so jim odpuščeni. Katerim jih zadržite, so jim zadržani!«

•	 Kaj spada k vsaki spovedi: izpraševanje vesti, kesanje, trden sklep, priznanje grehov in pokora.

•	 Kakšen učinek ima spoved na dušo? Čas po odvezi je kot tuš po športu, kot svež zrak po poletni 
nevihti, kot prebujanje v bleščečem jutru. Sprava pomeni, da smo spet v prijateljstvu z Bogom.



BOLNIŠKO MAZILJENJE – ZAKRAMENT ODREŠENJA IN OZDRAVLJANJA

•	 Komu je namenjen ta zakrament? Bolniško maziljenje je namenjeno bolnikom, ki se nahajajo 
v nevarnosti zaradi težke bolezni ali pa zaradi starostne oslabelosti. Ni namenjen telesnemu 
ozdravljenju, pač pa v prvi vrsti duhovni oskrbi bolnika. Včasih pa pride tudi do telesnega 
ozdravljenja. Bolniškega maziljenja ne podelimo osebi, ki je že umrla.

•	 Apostol Jakob je zapisal o tem zakramentu: »Če je 
kdo med vami bolan, naj pokliče starešine Cerkve 
in naj nad njim molijo ter ga v Gospodovem imenu 
pomazilijo z oljem. In molitev bo rešila bolnika in 
Gospod ga bo okrepil; če je storil grehe, mu bodo 
odpuščeni!«

•	 Je bolniško maziljenje poslednje olje ali poslednji 
zakrament? Zmotno je prepričanje, da je to 
zakrament priprave na smrt. Bolniško maziljenje prejmemo za ozdravljenje.

•	 Kdo ga podeljuje? Praviloma duhovnik, ki položi roke na bolnika, ga mazili in pri tem izgovarja 
molitev: »Po tem svetem maziljenju in svojem dobrotnem usmiljenju naj ti Gospod pomaga z 
milostjo Svetega Duha. Odpusti naj ti grehe, te reši in milostno poživi.«



KRŠČANSKI ZAKON KOT ZAKRAMENT

•	 Zakon je dar. Krščanska vera spoštuje zakon in poudarja enost med možem in ženo, kar pomeni, 
da v zakonu ni neke podrejenosti, ampak medsebojno spoštovanje. Zakon je velik dar, ki ga je 
Bog namenil dvema, ki se ljubita.

•	 Obljuba pred Bogom. Zakrament svetega 
zakona nastane po obljubi, ki jo mož in žena 
izrazita pred Bogom in pred Cerkvijo, ki jo Bog 
sprejme in zapečati ter se izvrši s telesnim 
združenjem para. Obljuba veže zakonca do 
smrti.

•	 Privolitev in zrelost. Za sklenitev zakona sta 
potrebni dve stvari: privolitev, da mož in žena svobodno, brez strahu in prisile hočeta v zakon; 
potrebna je tudi zrelost, ki mora biti čustvena in psihična, telesna, socialna, osebna in verska.

•	 Enost, nerazvezljivost, odprtost za potomstvo in usmerjenost k dobremu. Štiri značilnosti 
zakona: enost – telesna, duševna in duhovna enost med možem in ženo; nerazvezljivost – zakon 
velja, dokler zakoncev ne loči smrt; odprtost za potomstvo – mož in žena sta odprta za otroke, 
pripravljena sta jih sprejeti in jih ob sklenitvi zakona ne izključujeta; usmerjenost k dobremu – 
sozakonec ne gleda le nase, ampak se trudi za dobro drugega kot za svoje lastno dobro.



•	 Zakaj je zakon neločljiv? Trije razlogi: ker je v skladu z naravo ljubezni – zakonca se drug 
drugemu predata brez pridržka; ker je podoba brezpogojne Božje zvestobe do stvarstva; ker 
predstavlja Kristusovo predanost Cerkvi, ko je sprejel svojo smrt na križu.

•	 Kaj ogroža zakon? Nezvestoba ali varanje; egoizem; pomanjkljiva pogovorna kultura.

•	 Se smejo sprti zakonski partnerji ločiti? Tisti, za kogar je zakon postal neznosen in ki je celo 
izpostavljen duševnemu ali telesnemu nasilju, se sme ločiti. To imenujemo »ločitev ob obstoječi 
zvezi«, ki jo je treba sporočiti Cerkvi. Življenjska skupnost je razpadla, zakon pa je še vedno 
veljaven.



ZAKRAMENT MAŠNIŠKEGA POSVEČENJA – DUHOVNI POKLICI
•	 Poklicanost – vedno gre za osebni klic Boga 

posameznemu človeku v poklic ali stan. Vsakdo 
prejme od Boga različne darove, talente, ki jih 
mora odkriti in potem izpolniti Božjo voljo. Gre 
za življenjski načrt, v katerem stanu boš izpolnil 
življenjski smisel in boš srečen.

•	 Poslanstvo biti človek, biti kristjan – gre za 
sprejetje življenja in odkrivanje, kako boš najbolje 
uresničil samega sebe kot človek in kot kristjan.

•	 Zakon in družina – Bog je človeku dal možnost 
biti rodoviten, da bi prinašal in posredoval 
življenje, da bi živel ljubezen. Večina ljudi je 
poklicana v zakonski stan.

•	 Samskost, za duhovništvo ali redovništvo – 
Nekateri so poklicani, da bi bolj služili Bogu in 
drugim ljudem, zato se odpovejo družini in se 
trudijo biti duhovno rodovitni.



•	 Duhovniški poklic – Pri zadnji večerji je Jezus apostolom dal pooblastilo za službo vernikom; 
posvečeni duhovniki zastopajo Jezusa kot pastirja svojega ljudstva. Ko duhovnik deli zakramente 
ne deluje iz svoje moči in v svojem imenu, ampak kot Kristusov poslanec. Duhovnik razmišlja, 
čuti, ljubi in dela kot Jezus.

•	 Kdo lahko prejme mašniško posvečenje? Krščen katoliški moški, ki je začutil Božji klic in se je 
primerno izobrazil in duhovno pripravil na poslanstvo.

•	 Kdo je redovnik ali redovnica? Moški ali ženska, ki se odloči za življenje svoje vere v redovni skupnosti 
ali v samostanu. To življenje je povezano s trebi zaobljubami: uboštvom, čistostjo in pokorščino.

•	 Kaj je celibat? To 
pomeni, da se nekdo 
odpove poročenosti 
in družini zaradi Boga. 
Gre za prostovoljno 
odločitev in obvezo, da 
boš živel samsko zaradi 
Božjega kraljestva. S to 
odločitvijo se izvršuje 
duhovno očetovstvo ali 
materinstvo.


