SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA - besedila
Zahvale
Hvala, ljubi Bog, za vse,
starše in prijatelje.
Hvala ti, da vse skrbi
nase sprejemaš s križem ti.
Hvala ti za ta lep dan,
ki je s soncem obsijan.
Hvala ti za angela,
ki ob sebi čutim ga.
Hvala tudi ti za to,
da me vodiš za roko.
Hvala, Jezus, tisočkrat,
da postal si nam vsem brat.

Dolgo sem čakal in prosil,
da bi prišel srečni dan,
ko te v srcu jaz bom nosil
v ljubezni noč in dan.

Kako lepo je v duši moji,
ko si, Jezus, ti z menoj.
Srce moje srečo čuti,
vem, da danes sem ves tvoj.

OH, KAKO SEM DANES SREČEN, vriska malo mi srce.
Jezus prvič v njem prebiva, spolnil moje je želje.
Vsi se veselite z mano, saj hvaležen sem za vse:
očku, mamici, vsem poznanim, ki molili ste za me.

Tebi, Jezus, se zahvalim za vso srečo na ta dan.
Dal si samega mi sebe, da ti bil bi vedno vdan.
Jaz pa, Jezus, ti obljubim, da bom priden in marljiv,
sveto vero v srcu nosil, dokler bom na svetu živ.

Prvo sveto obhajilo,
dar neskončnega Boga,
v duši svetlo luč prižiga,
ne grozi ji več tema.
Zdaj nebesa so odprta,
zdaj je v mojem srcu raj.
Zdaj je Jezus moj prijatelj,
zdaj je moj najlepši maj.
Hvala, ljubeznivi Jezus.
Hvala, moj nebeški Brat.
Hvala za ta mir in srečo.
Hvala, Jezus, tisočkrat.

ZAHVALA PO OBHAJILU
Besedilo je primerno za zahvalno nedeljo, za praznik prvega sv. Obhajila ali za zaključek veroučnega
leta.
Sodeluje skupina otrok, ki drug za drugim povedo svojo zahvalo (glej besedilo); pet otrok ima v rokah
vsak po eno veliko črko iz kartona, ki sestavljajo besedo HVALA. Otroci brez črk se potem, ko izrečejo
svojo zahvalo, vrnejo nazaj na svoje mesto, medtem ko otroci s črko ostanejo pred oltarjem in držijo
pred seboj črke, da tako postopoma nastaja beseda HVALA, ki je vidna po vsej cerkvi.
Med posameznimi zahvalami otrok pojemo odpev »Hvala, Jezus…« ali kakšno drugo primerno pesem.
Zahvala je prirejena po besedilu iz molitvenika »Vrata k Bogu«.

Odpev: HVALA, JEZUS…
Prvi otrok:
Hvala Ti, Jezus, da si prišel med nas!

Nebo in zemlja Te ne moreta obseči,
ves svet ne more Te objeti,
moja uboga in revna duša Te sme!
Zaradi mene si postal čisto majhen
in si se kot otrok rodil iz Device Marije!

Odpev: HVALA, JEZUS…

Drugi otrok:
Hvala Ti, Jezus, za vse poti, ki si jih prehodil na zemlji!
Hvala Ti za vse čudeže, ki si jih delal in jih še delaš danes!
Hvala Ti za vsako besedo, zapisano v Svetem Pismu!

Odpev: HVALA, JEZUS…

Tretji otrok, ki ima v rokah veliko črko H, sestavljeno iz samih zvezdic:
Govoril si nam o zvezdah, cvetlicah, pticah, morskih globinah…
Naj jih pri svoji zahvali omenjam tudi jaz:
Kolikor je ZVEZDIC na nebu, tolikokrat Ti rečem: HVALA!

Odpev: HVALA, JEZUS…
Četrti otrok s črko V, sestavljeno iz samih rožic:
Kolikor je CVETLIC na naših travnikih in vrtovih,
tolikokrat Ti rečem: HVALA!

Odpev: HVALA, JEZUS…

Peti otrok s črko A, sestavljeno iz samih src:
Kolikor utripov štejejo Tebi zvesta SRCA,
tolikokrat Ti rečem: HVALA!

Odpev: HVALA, JEZUS…
Šesti otrok s črko L, sestavljeno iz vodnih kapljic:
Kolikor je KAPLJIC v morju,
tolikokrat Ti rečem: HVALA!

Odpev: HVALA, JEZUS…
Sedmi otrok s črko A, ki vsebuje sliko odprtega svetega pisma
Kolikor je ČRK v Svetem pismu,
tolikokrat Ti rečem: HVALA!

Odpev: HVALA, JEZUS…

Osmi otrok:
Jezus, kdo bi mogel prešteti vse zvezde na nebu,
cvetlice na travnikih,
ptice v zraku, kapljice v morju,
črke v knjigah in utripe vseh src?
Ti jih prešteješ, a moji zahvali želim,
da bi bila neskončna!

Deveti otrok (ta del besedila je primeren ob zaključku veroučnega leta):
Hvala Ti za vse, kar smo prejeli v tem letu!

Za vse, kar smo delali pri verouku!
Za vse kar smo se učili v šoli!

Odpev: HVALA, JEZUS…
Deseti otrok:
Hvala Ti za očka in mamo!
Hvala Ti za vse ljudi, ki se trudijo z nami!

Enajsti otrok:
Hvala Ti za največji dar:
da si pri zadnji večerji postal kruh za nas
in da si danes prišel v naša srca!
Odpev: HVALA, JEZUS…
Dvanajsti otrok:
Naj Te vsi ljudje ljubijo kakor jaz in še bolj od mene,
ki sem še majhen in se še nisem naučil vsega,
kar si nam povedal!

Trinajsti otrok:
Kmalu bomo odšli iz cerkve, Ti pa ostaneš z nami!
Pomagaj nam Jezus, da bomo ostali s Teboj povezani,
da bomo vsak dan bolj Tvoji!

Odpev: HVALA, JEZUS…



1.

Jezus, hvala, ker si danes prišel v naša srca. Hvala, ker si sedaj z nami.

2.

Jezus, hvala za današnji dan in za vse dneve pred njim, da smo se lahko lepo
pripravljali na naš praznik.

3.

Jezus, hvala za naše starše in vse, ki jih imamo radi. Hvala, ker jih učiš, naj nam
bodo dober zgled.

4.

Jezus, hvala, ker nas imaš rad in nam to pokažeš tudi z lepim vremenom, ki
napravlja naš praznik še lepši.


Otroci, Jezus je vesel,
da v duše vaše je prišel.
hvaležno mu povejmo vsi,
kar vsak od nas najbolj želi:
Za vse življenje hvala ti,
za dobre starše in ljudi.
za vse radosti in skrbi,
za vero, Jezus, hvala ti.
Pri verouku in doma
spoznali vero ste v Boga.
Molili ste in delali,
kot dobri Jezus nas uči.
Pri sveti spovedi si nam
odpustil grehe, Jezus, sam.
Tako smo res pripravljeni
ta srečni dan dočakali.
Največji dar prejeli ste,
ko Jezus stopil je v srce.
Naj sveto obhajilo vam
pomaga dober bit' kristjan.
Sedaj domov bomo odšli,
a v nas ostani, Jezus, ti.
Da kamorkoli pridemo,
povsod veselje nosimo.


Jezus, ti nas rad imaš
in nam sebe v hrano daš.
Tudi mi te ljubimo,
ko te v srcu nosimo.
Majhna vaša srca so,
v njih dobrota je in zlo.
Jezus pa prihaja k vam,
da srečnejši bo vaš dan.
Jezus, naš prijatelj si,
ki le dobro nam želi.
Z nami si, ko je lepo,
z nami, ko nam je hudo.
Zdaj v vas prebiva Bog,
boljši je od vseh dobrot.
Duša pa je čista vsa,
kakor bela hostija.
Prvo obhajilo je
le začetek sreče te.
Danes in še mnogokrat
bodi, Jezus, ti naš brat.
Danes in še mnogokrat
naj bo Jezus vaš brat.


Vem, Gospod, da ti me spremljaš
in da si povsod z menoj.
Zdaj pa tu pred tabernakljem
rad bi srečal se s teboj.
Tukaj mir je in tišina,
vse besede so odveč.
Z mano božja je bližina,
kaj naj si želim še več?

Kot otrok se zopet čudim,
tukaj odpove modrost.
Le ponižno smem priznati,
da obdaja me skrivnost.
Kadar me teži življenje,
ti mi nove daš moči
in slabotna moja vera
se pri tebi okrepi.
Zdaj, Gospod, se bom poslovil,
spet me bo ta svet objel.
v duši pa povsod bom nosil
vse, kar tukaj sem prejel.

Kruh in vino darovali smo.
Božji dar sedaj prejemamo.
Pridite in glejmo, kaj se tu godi:
Bog tako prihaja med ljudi.
Kruh življenja zdaj pred nami je,
Hrana dušam je za vernike.
Pridite in jejmo, vabi nas Gospod,
On nam daje sebe, mir in moč.
Jezus v srcih je nebeški gost.
Doživeli spet smo to skrivnost.
Pridite, molimo sveto hostijo
in se zahvalimo radostno.
Obhajilo zdaj končano bo.
Zapustili bomo cerkev to.
Pridite, pojdimo z vero med ljudi,
Kristus, ki jih ljubi, v nas živi.


Zdaj, sestre in bratje, tu zbrani smo res
in Jezus je z nami kot Kruh iz nebes.

O, hvala ti, Kristus, za milost in moč,
med nami si v Kruhu življenja navzoč.
Vzemimo in jejmo njegovo Telo,
spomin in zahvala, daritev je to.
Častimo ga tiho v globini srca
in glasno ga hvalimo sredi sveta.

