
UVOD V MAŠO 
 
1 
Danes smo se zbrali, da bomo pred Gospoda prinesli ne samo pretekli teden, temveč 
vse, kar nam je bilo darovanega v celotnem katehetskem, šolskem letu. Pomislimo, kaj 
vse se je v teh tednih od septembra do junija zgodilo dobrega, manj dobrega, težkega, 
zelo težkega, prijetnega, veselega. Pomislimo v teh nekaj trenutkih, za kaj se bomo 
danes Bogu zahvalili, za kaj bomo prosili odpuščanja in kaj polagamo v njegove roke. 
 
2 
V teku šolskega in veroučnega leta smo popisali veliko zvezkov, spoznali veliko novega,  
se veliko naučili, kar lahko pomeni naš novi zaklad.  
Danes kot znamenje naše hvaležnosti pred oltar prinašamo pridobljeni zaklad,  
ki ga predstavlja šolska torba. 
Gospod nas vabi, da vse to,  
kar smo dobili v tem veroučnem in tudi šolskem letu,  
uporabljamo in delimo med seboj. 
Bog nas vabi, da bi iz darov, ki nam jih je podaril,  
pridobili še več dobrega in lepega.  
Še posebej velja to za nas, devetošolce,  
ki odhajamo na novo pot – v srednješolske klopi. 
V hvaležnosti za osnovnošolska leta in v želji,  
da bomo blagoslovljeni mi, naši novi sošolci in sošolke ter učitelji, začenjamo to sveto 
mašo. 
 
3 
Danes smo se zbrali, da bomo pred Gospoda prinesli ne samo pretekli teden,  
temveč vse, kar nam je bilo darovanega v celotnem veroučnem in šolskem letu.  
Danes pa tudi mineva petdeset dni od Jezusovega vstajenja in zaključujemo velikonočno 
praznovanje. Praznovanja ni brez daril. Jezus nam na današnji dan pošilja posebno 
darilo: kar sedem jih je! Sedem darov Svetega Duha. 
Da bi zmogli te darove prejeti in jih tudi ceniti, očistimo svoje srce s kesanjem.  
 
 
 
PROŠNJE 
 
1 
Ko smo se začeli pripravljati na današnjo sveto mašo, smo v srcu obudili najprej zahvalo 
tebi, Oče, za vse, kar si nam v letošnjem pastoralnem oziroma katehetskem letu podaril. 
Toda ob vsaki zahvali zraste nova prošnja. Zato se, dobri Oče, k tebi obračamo s svojimi 
prošnjami: 
 



1. Prosimo te, dragi Bog, za našega papeža Benedikta in vse naše slovenske škofe 
in duhovnike. Podpiraj jih pri njihovem delu in jim daj moči, da bodo zmogli 
uresničevati tvojo voljo. 

2. Prosimo te, dragi Bog, za naše starše in stare starše. Povrni jim, kar nam naredijo 
dobrega, ko nas vzgajajo v poštene in odgovorne ljudi in kristjane. 

3. Prosimo te, dragi Bog, za naše katehiste in katehistinje, učitelje in animatorje. Naj 
jim trud, ki so ga vložili v našo vzgojo, ne pomeni bremena, temveč veselje in 
zadovoljstvo ob dobro opravljenem delu. 

4. Prosimo te, dragi Bog, za nas same, da bomo znali pridobljeno znanje, osvojena 
spoznanja in izkušnje dobro uporabiti v svojem življenju tako, da bomo z 
življenjem oznanjali, da nas imaš rad. 

5. Prosimo te, dragi Bog, za vse, ki so letos umrli. Nakloni jim večno srečo pri sebi in 
jih sprejmi v svoje kraljestvo. 

 
2 
Vse to te prosimo po našem bratu in Gospodu Jezusu Kristusu, ki je tvoj Sin in s teboj v 
občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. 
1. Nebeški oče, naj nam bodo darovi Svetega Duha v pomoč v našem življenju. 
2. Dobri Bog, prosimo te za našega duhovnika in oba duhovna pomočnika, naj si med 
počitnicami naberejo novih moči za delo v naši župniji. 
3. Nebeški Oče, prosimo te za učitelje, katehete in vse, ki se ukvarjajo z mladimi, da bi 
se med počitnicami odpočili in tudi poglobili svojo vero. 
4. Dobri Bog, pomagaj nam, da ne bomo med počitnicami zanemarili nedeljskih maš in 
vsakdanje molitve. 
5. Nebeški Oče, prosimo te za naše animatorje, ki se že pripravljajo na oratorij. Daj jim 
moč in voljo, da ga izpeljejo čim bolje. 
6. Dobri Bog, prosimo te za naše družine. Naj nas počitniški dnevi še bolj povežejo med 
seboj in s teboj.  
7. Nebeški Oče, prosimo te za vse umrle,  naj se veselijo v nebesih skupaj s tabo.  
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1. Nebeški oče, naj nam bodo darovi Svetega Duha v pomoč v našem življenju. 
2. Dobri Bog, prosimo te za našega župnika, naj si med počitnicami nabere novih moči 
za delo v naši župniji. 
3. Nebeški Oče, prosimo te za učitelje, katehete in vse, ki se ukvarjajo z mladimi, da bi 
se med počitnicami odpočili in tudi poglobili svojo vero. 
4. Dobri Bog, pomagaj nam, da ne bomo med počitnicami zanemarili nedeljskih maš in 
vsakdanje molitve. 
5. Nebeški Oče, prosimo te za tiste, ki pripravljajo počitniške delavnice v Hočah in 
Razvanju.  
Daj jim moč in voljo, da jih izpeljejo čim bolje. 
6. Dobri Bog, prosimo te za naše družine. Naj nas počitniški dnevi še bolj povežejo med 
seboj in s teboj.  



7. Nebeški Oče, prosimo te za vse umrle,  naj se veselijo v nebesih skupaj s tabo.  
 
 
 
UVOD V DAROVANJE 
1 
Uvod v darovanje (k oltarju pristopita po dva otroka: eden prinaša dar in drugi iz velikega 
tršega kartona izrezano veliko črko, ki jo položi pred oltar (to črko bomo tudi ob koncu 
svete maše uporabili za zahvale). Eden izmed otrok  ob prinašanju darov bere vezno 
besedilo. 
A – Gospod, prinašamo knjigo – atlas, ki je znamenje naših želja in hrepenenj po novem, 

širšem, večjem …  
 
A – /Večja igrača: avtomobil./ Prinašamo avtomobil, Gospod. Predstavlja čas, ki je pred 

nami. Čas domišljijskih in resničnih potovanj, čas počitnic, igranja in brezskrbnosti. 
Polagamo ga pred oltar za namenom, da nas bo spominjal na tvojo prisotnost, 
kjerkoli bomo. 

 
L – /Namizna svetilka./ Na oltar postavljamo tole svetilko, Gospod. Predstavlja nam vsa 

spoznanja in razsvetljenja, nova odkritja in naloge, ki smo jim bili priča v letošnjem 
letu. Sprejmi, prosimo, Gospod naše uspehe in tudi neuspehe; pomagaj nam, da jih 
bomo znali dobro uporabljati. 

 
H – Gospod, na oltar ti prinašamo hostije, ki so za nas znamenje vsega našega truda in 

prizadevanj, ki smo jih vložili v letošnje katehetsko in šolsko leto. Sprejmi ta dar, 
Gospod, spremeni hostije v svoje telo in blagoslovi vse naše delo. 

 
V – Gospod, prinašamo tudi vino. Ob gostijah in praznovanjih je vino tisto, ki poživlja kri 

po žilah in razveseljuje srce. Danes je za nas simbol vsega veselja in razigranosti, s 
katerima je bilo napolnjeno letošnje leto. Ko bo to vino postalo tvoja kri, naj bo za 
nas pijača za večnost. 

 
2 
______________: Oooo, ______________, kam pa kam? Verjetno greš na kakšno dolgo 

potovanje,  
ker imaš s sabo tako velik kovček? 
 
______________:  Ja, ______________, seveda grem. Potovanje bo trajalo več kot dva 

meseca. Mislim na zaslužene poletne počitnice.  
 
______________:   No, potem res potrebuješ veliko stvari. Prav zanima me, kaj vse je v 

kovčku. 
 



______________: Kar poglejva: 
 
Evo, v njem je atlas, ki je znamenje našega hrepenenja po spoznavanju novih dežel. 

Dala ga bom na oltar. Naj nam Jezus pomaga, da bomo v vsem videli čudovito 
Božje delo 

 
V počitnicah bo več časa za igranje. Žoga predstavlja čas, ki je bolj sproščen, 

brezskrben. Naj bo naša igra vesela in polna lepih trenutkov skupaj s prijatelji. Ker je 
tudi Jezus naš prijatelj, se bo verjetno igral z nami. 

 
V kovčku imamo tudi svetilko. Predstavlja nam vsa spoznanja in nova odkritja, ki jih prav 

gotovo ne bo malo. Z Jezusovo pomočjo bomo videli bolje, zato jo dajem na oltar. 
 
Fotografija naše družine je želja vseh nas, da bi si med počitnicami družinski člani vzeli 

čas drug za drugega. Hkrati prosim Jezusa, naj nas on povezuje. 
 
Zraven bomo vzeli tudi križ.  Je znamenje, da boš ti, dragi Jezus vedno z nami. Naj tudi 

med počitnicami najdemo čas za nedeljsko mašo in obisk cerkva. 
 
 
UVOD V OČENAŠ 
1 
Kamorkoli bomo med počitnicami šli, 
bo šel Bog z nami. 
Tako bomo varni in v molitvi povezani z njim in drug z drugim. 
Tudi ta skupna molitev naj nas poveže z Bogom in med seboj,  
da bomo pripravljeni na sveto obhajilo. 
 
 
UVOD V POZDRAV MIRU 
1 
Če imamo radi Jezusa in tako kot živimo, kot nas on uči, smo vsi prijatelji. 
V znamenje tega prijateljstva si podajmo roke. 
 
 
 
 
ZAHVALE 
1 
Zahvale po obhajilu 
Otroci pridejo po črke in se postavijo tako, da se uredijo v besedo: H – V – A – L – A. Ko 
bralec bere besedilo, posamezen otrok dvigne odgovarjajočo črko.  
 



H –  Hvala, Gospod Jezus, da si danes spet prišel v naša srca. Želimo ti reči hvala za 
vse veselje in težave minulega katehetskega leta. Hvala za naše starše, učitelje, 
katehete in katehistinje, sošolce in prijatelje. Hvala, Jezus. 

  
V – Veselje in hvaležnost danes napolnjujeta naša srca. Prijetno je gledati uspešno 

opravljeno delo. Res je, da nimamo vsi enakih ocen niti nismo vsi dosegli enakih 
rezultatov, veseli pa smo, da smo ti ostali zvesti in da lahko verujemo, da nas 
spremljaš vsak dan našega življenja. 

 
A – Aleluja! Počitnice so pred nami, Jezus. Tako prijetno bo odložiti torbe in se predati 

prostemu času. Aleluja je vzklik, ki ga pojemo predvsem pri sveti maši, prosimo te, 
naj nas spremlja tudi v počitnicah. 

 
L –  Ljubezen. Veliko govorimo o ljubezni do tebe, Jezus, o ljubezni do naših bratov, 

sester, staršev, ljudi okoli nas. Želimo si ljubezni, včasih je tudi ne znamo prav 
pokazati. Predvsem pa se ti danes želimo zahvaliti za to, ker nas s svojo ljubeznijo 
spremljaš ti. Hvala, Jezus. 

A – Amerika, Azija, Afrika, Avstralija, Antarktika … kontinenti in daljne dežele bodo večini 
od nas tudi letos ostale skrivnost, ki je ne bomo mogli raziskovati. Velika skrivnost, ki 
pa jo lahko nedeljo za nedeljo okušamo in nosimo, je, da tebe, Jezus, prejmemo v 
svoje srce. Hvala ti zanjo in prosimo te, da bi ti znali tudi v počitnicah ostati zvesti.  
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H – Hvala Jezus, da smo te spoznavali in za starše, ki nas vodijo k tebi. 
V – Veselimo se, da je spet leto za nami. V njem si nam naklonil veselje, da si prišel v naša 
srca. 
A – Aleluja. Pred nami so počitnice. Jezus, hvala zanje, za čas, ko se bomo lahko igrali 
brez skrbi. 
L – Lepo je bilo spoznavati lepoto narave, s katero nas obkrožaš. Hvala ti. 
A – Ali ni bilo naše navdušenje pristno, ko smo se veselili praznikov? Hvala ti Jezus, ker 
smo lahko skupaj praznovali. 
J – Jeza in naveličanost, ki sta spremljala naše letošnje šolanje, sta skoraj vedno prihajala 
na površje, ko smo bili utrujeni. Jezus, hvala, ker nas nista premagala. 
E – Evangelij je vesela vest, da nas ti ljubiš. Hvala ti, Jezus. 
Z – Zaključek. Zaključili smo veroučno leto. Gospod, hvala za vse učitelje in katehete. 
U – Učenje se nikoli ne konča. Hvala ti, Gospod, ker nas vedno znova spodbujaš in učiš. 
S – Skoraj brez moči smo bili včasih. Hvala, Gospod, da nam daješ moč, ko je hudo. 
 
 
3 
1. Jezus, hvala, ker si nas zbiral ob sebi. 
2. Jezus, hvala za svete maše in molitve v tem veroučnem letu. 
3. Jezus, hvala za starše, župnika in katehistinje, ki so nas vse leto vodili k tebi. 



4. Jezus, hvala za vse sošolke in sošolke, s katerimi smo preživeli to šolsko leto. 
5. Jezus, hvala, da si naš prijatelj in boš z nami tudi med počitnicami. 
6. Jezus, hvala, ker nas imaš rad in nam pošiljaš svojega Duha. 
 
 
Recitacije 

ŠOLARJEVA MOLITEV (Gregor Čušin) 

Minilo je še eno šolsko leto. 

Če črto potegnem, bilo je napeto. 

 

Včasih sem priden bil, včasih pač ne, 

včasih nič vedel, včasih znal vse. 

 

Malo učil sem se, malo lenaril, 

Malo razmišljal in malo sanjaril. 

 

A kakorkoli že, zdaj je minilo! 

Zdaj bom počel, kar se mi bo zljubilo! 

 

Saj za ovinkom me čaka poletje: 

čaka me prosti čas in čričkov petje, 

 

čakata travnik in športno igrišče, 

čakata ristanc in naše dvorišče, 

 

čaka me babica, čaka me plaža. 

In naj nad mano nihče se ne zgraža, 

 

Če videli boste me v samih kopalkah … 

in na drevesu … in na kotalkah. 

 

Spoznaval ljudi  bom, Boga in  naravo, 

odprl roke v objem, srce in glavo. 

 

Angel moj, zate počitnic pač ni: 

pazi me, da se mi kaj na zgodi! 

 

ŠOLSKO LETO (Gregor Čušin) 



Rad bi povedal, da bil sem v zmoti. 

ko sem se šole branil in bal. 

Bilo je resnično zelo zanimivo, 

kar sem tam videl, slišal, prebral. 

 

Spoznal sem, da znanje prinaša veselje 

in pogum za odkrivanje novih poti, 

da s trudom in delom vsaka težava 

v novo priložnost se spremeni. 

 

Se je zgodilo, da komaj sem čakal 

prosto popoldne in praznične dni, 

zdaj pa priznam, da bom malo pogrešal 

vse dogodivščine šolskih klopi. 

 

Preden bom stekel v svetlobo poletja, 

rekel bi rad Bogu hvala za vse, 

za čas, za spomine, za znanje in sanje, 

za ljudi, ki imajo zlato srce. 

 

POLET V POLETJE (Nataša Konc Lorenzutti) 

Polet v poletje se težko dočaka, 

saj to je konec vseh možganskih muk, 

ko ti nihče več ne teži in kvaka, 

kako je oh in sploh pomemben ta pouk. 

 

O, julij, ko lahko greš spat v gatah, 

ko zjutraj sočni vzhod prespiš, 

ko ti ni treba imeti nog v copatah, 

o, čas, ki si ga s šolo ne greniš. 

 

No, skrijejo ti telefon in vse mašine, 

ko vidijo, da si že skoraj gnil, 

in ženejo te ven, v planine, 

da si od švicanja bolj mrtev kakor živ. 

 

Privlečejo debelih knjig na tone, 



da čez poletje ne pozabiš brat', 

učiš se kuhat riž in makarone 

in se navadiš jest vseh vrst solat. 

 

Avgusta si že zdelan od vročine, 

zgaran od hišnih in od kmečkih del, 

in čakaš dež, da ta sopara mine, 

in da solato zamori plevel. 

 

Ko zelenjava ti že pri ušesih ven leze, 

ko rek in hribov si do grla sit, 

se šola sploh ne zdi več brez veze 

in komaj čakaš, da se vanjo greš spočit.  

 

 
 
 
 
 


