
 

Pozdrav miru  

 

 

ŠOLSKI DAN IN DANES PRVO SVETO OBHAJILO.  

 

 

MIR Z VAMI.  

  

–  —   

Bog, naš Oče, vse nas vabi:  

naredimo nov korak.  

Zdaj odprimo srca spravi;  

vero poglobi naj vsak.  

  

Kristus kliče nas na delo:  

naredimo nov korak.  

Naše upanje veselo  

naj iz duš prežene mrak.  

  

Sveti Duh nas navdihuje:  

naredimo nov korak.  

Naj ljubezen v nas zmaguje,  

pa čeprav je boj težak.  

  

–  —   

  

Podaj mi roko, sestra,  

podaj mi roko, brat.  

  

Rad bi v svoji roki čutil tvojo toplo dlan.  

čakam, da mi tiho boš zaželel miren in blagoslovljen dan.  

  

Naj bo vse, kar se dogaja tu med nami zdaj   

pot, ki nas bo pripeljala v nebeški raj.  

    

–  —   

Mir in spravo ti želim, moj brat.  

Sestra, roko bi podal ti rad.  

  

Tu pred Bogom vsem odpusti vse   

in iskreno nam nasmehni se.   

  

 
 - besedila  

 

 

JOK,  

 PRVI  

 

 

 

SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA 

DRAGI STARŠI, NI ŠE DOLGO, KO STE PRIČAKOVALI NAŠ PRVI  

ZDAJ PA SO ZA NAMI ŽE PRVI ZOBJE, PRVE BUŠKE, PRVE BESEDE, PRVI KORAKI, 

VEMO, DA STE PONOSNI NA NAS TER DA JE  NAŠ PRAZNIK HKRATI TUDI VAŠ.  

POMAGAJMO JEZUSU PRI NAS DOMA GRADITI MIR IN VESELJE. 



 
Mir in spravo ti želim, moj brat.  

Sestra, roko bi podal ti rad.  

  

–  —   

  

Dva angela sta opazovala, kako se ljudje na zemlji prepirajo.  

  

Angelček 1: Dajva se še midva skregat!  

Angelček 2. Kako bova pa to storila?  

Angelček 1: Ti pojdi na drugo stran, in ko te bom jaz poklical, ostani tam!  

  

Angela sta se postavila na svoja mesta.  

  

Angelček 1: Angelček, pridi k meni!  

  

Angelček je ob klicu takoj prihitel.  

  

Angelček 1: Ne, ne bi smel priti. Ostati moraš tam, sicer se ne  moreva skregati! 

Poskusiva še  

enkrat.  

  

Angela sta se spet  postavila na svoja mesta.  

  

Angelček 1: Angelček, pridi k meni!  

  

Angelček je tudi tokrat ob klicu takoj prihitel.  

  

Angelček 1: Tako ne bo šlo, poskusiva še enkrat! Zdaj grem pa jaz tja in me boš ti 

poklical. Prav?  

  

Angela sta tokrat zamenjala poziciji.  

Angelček 2: Angelček, pridi k meni!  

Angelček 1: Nočem!  

Angelček 2: Pa daj, pridi k meni!  

Angelček 1. Ne, ne bom!  

Angelček 2: Potem bom pa jaz prišel k tebi!  

  

Nihče nas ne more prisiliti, da ne bi delali za mir. Začnimo s tem, da si podamo roke.  

   


