PREDSTAVITEV PRVOOBHAJANCEV
Uvodni obred
Svečani prihod:
KRIŽ – PRVOOBHAJANCI – MINISTRANTI - DUHOVNIK
PREDSTAVITEV PRVOOBHAJANCEV
Po pridigi nekdo prosi duhovnika s podobnimi besedami:
Mati ali oče: Gospod župnik, prosimo vas, da med pripravnike za prvo obhajilo
sprejmete naše otroke.

Duhovnik: Naj se predstavijo.

Katehet ali predstavnik župnijskega pastoralnega sveta kliče otroke po imenih. Otroci
sedijo, ko so poklicani, vstanejo in rečejo: Tukaj sem!

OBNOVA KRSTNIH OBLJUB
Duhovnik: Zdaj bomo skupaj s prvoobhajanci obnovili svojo vero, tako kot so to pri krstu
namesto nas potrdili naši starši in botri.
Duhovnik: Verujete v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje?
Vsi: Verujem!
Duhovnik: Verujete v Jezusa Kristusa, njegovega edinega Sina, našega Gospoda, ki je bil rojen
iz Device Marije, umrl in bil v grob položen, vstal od mrtvih in je sedaj v božji slavi?
Vsi: Verujem!
Duhovnik: Verujete v Svetega Duha, sveto Katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje
grehov, naše vstajenje in večno življenje?
Vsi: Verujem!
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Duhovnik: Vas, prvoobhajanci, vprašam: Boste v tej pripravi na prvo obhajilo še bolj
marljivo in zavzeto spoznavali Jezusa Kristusa in njegov nauk?
Prvoobhajanci: Bom!
Duhovnik: Boste ta čas priprave na najsvetejši dogodek vašega otroštva več molili, živeli v
bratski in sestrinski ljubezni in v poslušnosti staršem in vzgojiteljem?
Prvoobhajanci: Bom!
Duhovnik: Boste redno prihajali k nedeljski sveti maši in pri njej dejavno sodelovali?
Prvoobhajanci: Bom!
Duhovnik: Bog, ki je dobro delo v vas začel, naj ga tudi dovrši!
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PROŠNJE ZA VSE POTREBE
Duhovnik: Jezus pozna naše potrebe, naše želje in našo žejo. Polni vere in zaupanja izrecimo
svoje prošnje:
Klara: Jezus, pomagaj nam, da bomo na kruh življenja gledali kot na dragoceni dar.
Oskar: Jezus, naj našim staršem, ki skrbijo za naš vsakdanji kruh, in tebi Bog, s svojimi
dejanji delamo veselje.
Domnik: Jezus, s svojimi angeli varuhi pazi na nas, da se nam ne bi kaj hudega
zgodilo.
Anej: Jezus, prosimo te za ljudi, ki imajo velike ali male skrbi, pomagaj jim.
Karolina: Jezus, daj nam, da bomo vse naše umrle zopet videli pri nebeški gostiji.
Duhovnik: Verujemo, Gospod, da se naše molitve glas otrok, ki imajo milostljivega Očeta. Po
Kristusu našem Gospodu. Amen.

PRINAŠANJE DAROV
Posodica z zrni:
Prinašamo skodelico s pšeničnimi zrni. Ta zrna smo mi: prišli smo iz raznih ulic in
hiš, da bi bili sedaj Jezusova skupnost.
Voda:
Ko so pšenična zrna zmleta v moko, moramo dodati vodo, da lahko nastane testo za
kruh. Voda povezuje. Kot nas povezuje Jezus, ki je v naši sredi.
Hlebčki kruha:
Voda in moka še nista kruh, ki bi ga bilo mogoče jesti. Testo moramo najprej dati v
peč. Potrebuje še vročino in toploto, da pride iz njega kruh. Tako tudi mi
Potrebujemo naloge in zadolžitve, da ob njih rastemo in se kalimo.
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UVOD V POZDRAV MIRU
Kakor je iz mnogih zrn nastal en kruh, tako naj mi, ki smo tako različni, v Kristusu
postanemo eno občestvo in med nami naj zavlada njegov mir. Dajmo drug drugemu
znamenje, s katerim bomo jasno pokazali, da si tega želimo.

Ob koncu dobijo hlebček in spominsko podobico.
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