SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA - besedila
Uvod v darovanje
OZRI SE, GOSPOD, NA OLTAR,
OZRI SE NA TA SKROMNI DAR.
PRINAŠAJO GA ROKE MALE
KI VSE BI RADE TI DALE.
HOSTIJO SPREJMI ZDAJ TO,
KI JEZUSOVO BO TELO.
VINO PA NAJ SE SPREMENI
V JEZUSOVO REŠNJO KRI.
Z DAROM SRCA NAŠA VZEMI
JIH V LJUBEZNI SVETI VNEMI
NAJ ZA TEBE VEDNO GORE,
NAJ NIKDAR TE NE ZAPUSTE.



JEZUS, VINO DAJEM NA OLTAR,
DA TVOJA KRI POSTANE ZAME DAR.
KAKOR DANES V ŽIVLJENJU ME VSE DNI
TVOJA LJUBEZEN NAJ KREPI.
JEZUS, BELO HOSTIJO DAJEM NA OLTAR,
Z NJO POKLANJAM SEBE V DAR.
NAJ VEDNO KOT DANES LJUBIM TE,
TI POKLIČI ME NAZAJ, ČE BOM KDAJ ZGUBIL SE.

(Otroci lahko v tednu pred prvim svetim obhajilom napišejo Jezusu pismo, ki jih potem
prinesejo na oltar.)
Kdaj ste nazadnje napisali pismo? In komu? Mi smo ga v tem tednu, ko smo se
pripravljali na sveto obhajilo in to Jezusu. V njem smo zapisali svoje prošnje, stvari,
za katere smo hvaležni in še kakšno malenkost. Kar pač napišemo svojemu prijatelju.
Skupaj s pismi na oltar polagamo tudi ljudi, ki so nam blizu in vse, ki živimo v naši
župniji.



/zrna/
Jezus sprejmi drobna zrna,
sončna njiva jih je dala,
v njih so naša dobra dela,
zate so jih naša srca zbrala.
/pisma/
Drobna pisma Jezus,
napisali smo ti vsi,
kaj želijo naša srca,
veš, Prijatelj, dobri ti.
/hostije in vino/
Gospod, bele hostije, ki kruh so, dajemo ti v dar,
in vino žlahtno prinesli smo ti na oltar.
Spremeni kruh v svoje zdaj telo,
da hrana našim dušam prvič bo
in vino naših trt spremeni v svojo kri,
s katero vse ljudi odrešil si.


1. SRCE
Gospod, prinašamo ti srce, ki je znamenje preproste otroške ljubezni. Sprejmi ga, z
njim pa tudi nas, da bomo živeli zate.
2. STOPINJE
Sprejmi, Gospod, naše stopinje, s katerimi smo se bližali tebi. V njih je skrita naša
ljubezen. Bodi vedno naš vodnik v življenju in ne dopusti, da bi v življenju zašli.
3. SVEČA
Sprejmi, Gospod, svečo kot simbol tihega izgorevanja za druge. Hvala ti za vse ljudi,
ki se za nas darujejo. Naj imamo tudi mi odprte oči za potrebe ljudi, s katerimi
živimo.
4. VINO

Sprejmi, Gospod, to vino. Sestavljeno je iz mnogih jagod. Naj bomo vedno povezani s
teboj in se nikoli ne ločimo od tebe.
5. HOSTIJE
Sprejmi, Gospod, te hostije, ki bodo kmalu postale tvoje telo. Daj, da bi te vedno radi
in vredno prejemali.

