ŠTO JE
JE SV.
SV. MISA
MISA
ŠTO
I KAKO SUDJELOVATI ?
I KAKO SUDJELOVATI ?

SVETA MISA je nekrvna žrtva ali i gozba u
kojoj nam se Isus Krist pod prilikama
KRUHA I VINA daruje te spomen na Njegovu
muku, smrt i uskrsnuće.
Prva sv. Misa bila je na VELIKI ČETVRTAK,
na Posljednjoj večeri.
Prvi svećenici bili su APOSTOLI
Naziva se još i EUHARISTIJA
EUHARISTIJA znači zahvaljivanje.

1

Sveta misa ima četiri dijela:

1. Uvodni obredi, 2. Služba Riječi,
3. Euharistijska služba i 4. Završni
obred.

Na svetoj misi postoje trenutci kada
sjedimo, stojimo, klečimo, pjevamo,
molimo, slušamo, osjećamo, šutimo,
gledamo, pjevamo...
Svaki taj trenutak ima svoj smisao...
Pokušajmo ih otkriti...

ulazna procesija: ide kroz zajednicu – to simbolizira hodočašće zajednice prema Kristu na
oltaru;

UVODNI
OBREDI
•Cilj im je ostvariti
zajedništvo
i uvesti u otajstvo
dana. Potrebno je
uvesti i oraspoložiti
zajednicu za Riječ i
euharistiju.

ulazna pjesma – daje tematski sadržaj
iskazivanje časti oltaru – naklon i poljubac
znak križa
Pozdrav zajednici(svećenik): milost Gospodina našega Isusa Krista.../ Gospodin s
Vama /Mir s vama
Mi odgovaramo: I s duhom tvojim!
Uvod u bogoslužje uz poziv na kajanje (šutnja) molitva: Ispovijedam se...
Pokajnički čin: Gospodine, smiluj se...
Iskazivanje hvale Bogu: Slava Bogu na visini...
Zborna molitva: Pomolimo se (šutnja) – svećenik raširi ruke (mi ne), što znači da
svećenik moli u ime cijele zajednice.

Riječ AMEN znači: DA, tako je. Točno! Istinito!
Riječ ALELUJA jest usklik slavljenja Boga, znači: Hvalite Gospodina!

1. čitanje: Stari zavjet
Psalam - Psalmi su odgovor zajednice na
upućenu Riječ – dijalog.
2. čitanje: Novi zavjet
Aleluja - pjesma prije evanđelja

2 Uprisutnjenje Krista kroz Riječ.
SLUŽBA RIJEČI

Sam Bog govori okupljenoj zajednici.
Služba Riječi navješta se sa ambona.

Evanđelje - uvijek govori o Isusovom životu,
to su riječi koje je govorio sam Isus.
Prije početka evanđelja, svećenik (S) kaže:
Gospodin s vama!
Mi odgovaramo(N): I s duhom tvojim!
S: Čitnaje sv. evanđelja po (ime evanđelista)
N: Slava tebi, Gospodine
(činimo znak križa na čelu, ustima i prsima - to znači
da želim prihvati i razumjeti Riječ Božju (čelo), da ju
želim naviještati (usta) i da ju želim čuvati u svome
srcu i živjeti (srce). Na kraju svećenik kaže:
S: Riječ Gospodnnja!
N: Slava tebi, Kriste!
Homilija ili propovijed posadašnjenje,
tumačenje čitanja
Vjerovanje (Nicejsko - carigradsko)
Molitva vjernika: dijalog zajednice s Bogom

Razgovaram s roditeljima...

Koliko ima evanđelja? Tko su evanđelisti i
kako se zovu?
U molitveniku na str. 83 pogledaj obred sv.
mise, posebnu pozornost obrati na sadržaj
u kojem ti sudjeluješ – odgovaraš i probaj
ih usvojiti..(Ispovijedam se...)
Zašto trebamo priznati svoje grijehe,
odnosno što smo loše napravili, mislili,
izgovorili ili dobropropustili napraviti?
Pročitaj molitvu Slava. Po čemu je Bog
slavan?
Evanđelje znači „radosna vijest“. O čemu se
radi u toj„radosnoj vijesti“ (glavna osoba)?
O čemu govori Nicejsko –carigradsko
vjerovanje? Koje još vjerovanje postoji?
Prolistaj Bibliju (ilustriranu, za djecu ako
imaš). Pokušaj čitati Bibliju što češće...

I Z A Z O V !!!

pokušaj naučiti molitve kako bi bolje sudjelovao na sv. misi te ih prepoznaj za vrijeme slavlja!
Misliš li da bi mogao ti ili tvoj roditelj čitati Božju riječ na sv. misi? Prepoznaješ li taj dar kod sebe? Želiš li se javiti svojoj vjeroučiteljici?
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