Moj odnos do svete maše
Ko stopim v cerkev se pokrižam z blagoslovljeno vodo in pokleknem Bogu v pozdrav.
Pred sveto mašo si prikličem in ozavestim sledeča dejstva, ki sem jih slišal od
nekaterih škofov in duhovnikov: Sveta maša je najsvetejše opravilo na Zemlji. S sveto
mašo na najpopolnejši način počastimo Boga. Sveta maša je privilegij. Sveta maša je
dar. Sveta maša je nebeški tukaj. Sveta maša je vir in višek krščanskega življenja.
Sveta maša me ohranja v duhovni in moralni kondiciji.
In še dodam: Če bi ljudje vedeli, kaj je sveta maša, bi tako drveli k sveti maši, da bi
pred vhodom v cerkev potrebovali orožnike, da bi skrbeli za red. Ni važno, kakšen je
duhovnik, kakšno pridigo ima. Važno je, da pri povzdigovanju reče: To je moje telo, ki
se daje za vas ... To delajte v moj spomin. Sveta maša je zagotovilo večnega življenja.
Ker se zavedam svoje slabosti in grešnosti pred pričetkom vsake svete maše prosim:
Vsemogočni, Dobri in Usmiljeni Gospod Bog. Ponižno Te prosim, naj bo ta sveta maša
blagoslovljena postaja v našem življenju. Ponižno Te prosim, prenovi nas, da bomo
takšni, kakršne nas ti želiš imeti in da bomo ostali v tvoji ljubezni. Ponižno te prosimo
po tej sveti maši za vse žive in rajne duše, za katere vsak dan molimo. Amen.
Po branju svetega evangelija v sebi rečem: Po besedah svetega evangelija naj nam
bodo izbrisani naši grehi.
Pri povzdigovanju vedno klečim.
Pred obhajilom pa prosim: Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus, naj
nam ne bo v obsodbo in pogubljenje, marveč naj nam bo po tvoji dobroti varstvo in
zdravilo za dušo in telo. Sveto obhajilo prejemam na usta. Sveto obhajilo na jezik je
dejansko zelo priporočljiv način obhajanja, poglablja naš občutek za sveto in Božje in
pa ne more se zgoditi, da bi drobci hostije padli po tleh.
Po prejetju svetega obhajila hvaležno molim; Duša Kristusova, posveti me. Telo
Kristusovo, zveličaj me. Kri Kristusova, napoji me. Voda strani Kristusove, operi me.
Trpljenje Kristusovo, utrdi me. O dobri Jezus, usliši me. V svoje rane sprejmi me. Od
tebe se ločiti ne pusti me. Pred hudim sovražnikom brani me. Ob uri moje smrti pokliči
me in k tebi priti pusti me, da bom s tvojimi svetniki hvalil te na vekov veke. Amen.
Po sveti maši se pokrižam z blagoslovljeno vodo in pokleknem in v zahvalo Bogu
rečem: Hvala ti Bog za današnjo sveto mašo.
Dobre navade je treba trenirati in obisk svete maše je zelo dobra navada, ki se jo
splača »trenirati«. Upam, da sem vsaj nekoga spodbudil k rednejšemu obisku svete
maše – neprecenljivi milosti, ki nam jo vsak dan daje Usmiljeni nebeški Oče.
Bog hoče, da ga svobodno ljubimo.
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