
SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA - besedila 

Pred obhajilom 

Tam na oltarju v ciboriju zlatem od danes najprej me čaka hostija bela, 

v hostiji Jezus me kliče in vabi, da bi v srce ga vredno prejela. 

 

Pridi, o pridi, neskončna ljubezen pridi že k meni, dobri Gospod, 

s sabo ponesem te v šolo, na delo, v igro – da vedno z menoj boš povsod. 

  

Kaj gledate mi v očke? V njih spi nebes smehljaj, 

v njih spava sreča čista, iz njih odseva raj. 

 

Poglejte mi še globlje, tu notri je skrivnost. 

V nedolžnem srcu kmalu, bo vseh nebes svetost. 

 

Bom Jezusa prejela, živ tempelj bom njegov, 

v dnu duše bom nosila nebes vseh blagoslov. 

 

Posila sem Marijo, "Glej, k meni pride Bog, 

o mati, naj ga prejmem, iz tvojih, čistih rok!" 

 

In vem, da okrasila bo s cvetjem mi srce, 

gorele bodo lučke, plamtele vse želje. 

 

Prinesla bo Marija zaklad najdražji svoj. 

O, pridi majsko jutro, o pridi Jezus moj! 

 
  

 

Pridi, Jezus, k meni, težko čakam te, 

Moje srce vzemi,  v njem naseli se. 

 

Prosim te za moje starše: Veš, da dobri, skrbni so. 

Hudega jih varuj, blagoslovi jih lepo. 

 

Meni pa pomagaj, da bom vedno ubogljiv 

da bom rad molil in pomagal ter pridno se učil.  

 

Pridi, Jezus, k meni, čakam, čakam te! 

Vse ti bom povedal,  kar polni mi srce. 

 

 
  

 



Jaz sem Jezus, tvoj prijatelj,  

v tabernaklju čakam nate. 

V  najsvetejšem zakramentu 

dar ljubezni hranim zate. 

 

Čakam, čakam. Pridi, pridi. 

Zdaj odpira se nebo. 

Angeli se veselijo, 

pesmi ti prepevajo. 

 

Ker je čista tvoja duša 

in prijazen tvoj obraz, 

v prvem svetem obhajilu 

združiva se ti in jaz. 

 
  

 

Prvo sveto obhajilo – Roža Gantar 

Hostija bela, zibelka majhna, 

v zibelki božje Detece spi. 

Pojejo tiho angeli sveti, 

tiho, da Jezus se ne zbudi. 

 

Pojte glasneje, angeli sveti, 

Jezus moj danes spati ne sme. 

Saj bo prišel zdaj prvikrat k meni 

in mi prinesel srečo v srce. 

 

Zibelko mehko mu bom pripravil, 

da v mojem srcu spal bo lahko. 

S pesmijo v sanje ga bom zazibal, 

da bo počival mirno, sladko. 

 
  

 

V samotnem kraju je Jezus učil,  

nahranil s kruhom pet tisoč ljudi.  

In napovedal veliko skrivnost,  

življenje dalo vam bo: 

kruh in vino, Telo in Kri. 

 

Na pragu smrti, še zadnji večer,  



je zbral učence, umil jim noge. 

In ker je hotel ostati pri njih,  

je v roke vzel in jim dal:  

kruh in vino, Telo in Kri. 

 

Sedaj med nami je Jezus navzoč  

v podobi hrane, ki daje nam moč.  

In obhajilo poveže nas z njim,  

ki še v ljubezni deli:  

kruh in vino, Telo in Kri. 


