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10. OTROCI  

PRED NAJSVETEJŠIM  

Ko otroci prihajajo v cerkev, naj bodo odgovorni pozorni na to, da jih umirijo, jih 
spremljajo in skupaj z njimi molijo, spomnijo naj jih tudi, da se pred 
Najsvetejšim poklekne. 

Pripomočki, ki jih potrebujemo:  

iz papirja izdelana žitna zrna, kamor bodo otroci napisali svoje ime (na eni 
strani je zapisana po ena misel iz molitve Tako si dober – glej v 
nadaljevanju) 

več pisal, 
košarica, kamor bodo otroci odlagali podpisana zrna, 
hlebček kruha (lahko tudi skodelica žitnega zrnja). 
Sedeži naj bodo razporejeni v polkrogu v bližini Najsvetejšega.  

 

Pesem  

Hvalnico pojem Bogu  

na strune svojih dni, 
pojte z menoj Gospodu  
in ga slavite vsi! 

1. Hvalijo ga drevesa,  

žamet zelenih trav, 
polje in bela breza,  

vse poje mu v pozdrav. 

2. Vriskajo mu vrhovi,  

morje zanj valovi, 
grmi v ozarah sonca  

odpirajo dlani. 

3. Mesec na strehi zemlje  
z zvezdami se igra, 

kaplje dežja kot solze  

molijo Stvarnika. 

 

Ali druga primerna pesem po izbiri, npr.:  

Slavi ga, slavi ga   

Jezus, kralj vsega stvarstva  
Odpri oči mi    

Zbrani smo. 

 

Voditelj  
S svojimi besedami pove uvod  
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Vabim vas, da se najprej lepo pokrižamo in (še enkrat) s poklekom počastimo 
Jezusa pred nami. Dogodek, ki je sedaj pred nami, je nekaj posebnega. Prišli 

smo k Jezusu, čisto blizu njega smo, s svojimi očmi lahko vidimo sveto 
hostijo, kjer Jezus vedno prebiva med nami. V tem trenutku je na poseben 

način vesel prav naše skupine, nas posluša in nas ima rad. Tudi mi ga imamo 
radi in mu zato pojemo: 

 

Pesem 

Jezus moj, ljubim te!  

Bolj kot vse drugo ljubim te! 

Vse, kar je v meni, naj prepeva ti:  

Jezus moj, ljubim te! 
- hvalim te 
- molim te 

- kličem te 
- iščem te 

- ljubim te 

 

Voditelj 

Poleg Jezusa v sveti hostiji je pred nami pripravljenih še nekaj stvari. 
Pred nami je hlebček kruha. Kruh nas spominja na hostijo, ker je tudi hostija 
kruh, narejen iz pšenične moke in vode. Kruh je naša najboljša in najbolj 

zdrava vsakdanja hrana. Moko zmeljejo v mlinu iz mnogih zrn. V hlebčku, ki je 
pred nami, in v sveti hostiji, ki jo tukaj vidimo, je skritih veliko zrn. Ker so bila 
zmleta in med seboj povezana v gladko testo, je iz njih nastal dober kruh in 

bela hostija, ki jo duhovnik potrebuje pri sveti maši. 
Jezus, ti si izbral prav podobo kruha, da si ostal med nami. Danes se ti 

zahvaljujemo, da se daruješ za nas in da ostajaš med nami. 

Pred nami so zrna, ki nas želijo spomniti še na nekaj zelo pomembnega. Tudi 
vsak od nas je majhno zrno. Vsak od nas ima veliko lepih lastnosti, sposobnosti, 

darov, s katerimi lahko naredi čudovite stvari. V svojem življenju doživljamo 
veliko lepih stvari 
(doma, v šoli, pri verouku, na oratoriju ...), ker se vsak od nas trudi, da 

sodeluje po svojih najboljših močeh. Iz mnogih zrn, ki se povežejo, nastane 
dober kruh, lepa družina, povezana skupina pri verouku, dober oratorij, dobra 

župnija, dobra država, dober svet. 
 

Pesem  

Darujem ti ljubezen, ki v meni živi;  
sprejmi ta dar, Gospod. 
Tu je moja sreča, vse moje skrbi, 

vsak življenja dan darujem ti. 

Ti, Gospod, si v tem kruhu in vinu; 
tu tvoje je telo in tvoja kri,  
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vedno si za nas se daroval,  
zdaj sprejmi te darove radosti. 

2. In vsaka moja misel  

v tem dnevu, Gospod,  
zate naj se rodi; 
tu je vsak trenutek, ki me vzradosti, 

vsak utrip srca darujem ti.  

 
Ali druga primerna pesem po izbiri, npr.:  

Kakor je bil ta kruh ...  

Veselimo zdaj se vsi … 

 

Tako dober si, Gospod 

Po en vzklik naj bo napisan na eni strani zrna, na drugo stran pa bodo otroci 
zapisali svoje ime in prošnjo oz. zahvalo.  

Tako si dober, da s svojo  
 vsemogočnostjo služiš meni. 

Tako si dober, da mi brez pomišljanja 
 odpiraš srce. 
Tako si dober, da me s svojim pogledom 

 zmerom spremljaš. 
Tako si dober, da me kljub  
 moji nepopolnosti ljubiš. 

Tako si dober, da mi vse  
 odpuščaš in pozabljaš. 

Tako si dober, da me  
 kljub napakam ceniš. 
Tako si dober, da mi  

 neprenehoma pomagaš. 
Tako si dober, da me neopazno varuješ. 

Tako si dober, da prisluhneš  
 vsaki moji zaupni besedi. 
Tako si dober, da se pred  

 mojimi molitvami nikoli ne zapreš. 
Tako si dober, da svoje srce  
 hraniš samo zame. 

Tako si dober, da daješ  
 moji ljubezni vso prostost. 

Tako si dober, da pričakuješ  
 mojo velikodušnost. 
Tako si dober, da me vabiš k sebi,  

 a me ne priklepaš nase. 
Tako si dober, da neprenehoma  

 misliš na mojo srečo. 
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Tako si dober, da moje zaupanje  
 ne dohaja tvoje dobrote. 
   

  Prihajam k tebi, Ljubljana,  

  Sl. kapuc. provinca, 1995, str. 20 

Voditelj s pomočjo animatorjev razdeli vsakemu otroku eno papirnato zrno in 
pisalo. Povabi jih, da se na zrna podpišejo (ali narišejo) in morda nanje 
napišejo/narišejo svoje prošnje ali zahvale in da ostanejo nekaj minut v tišini. 
Jezusa naj prosijo oz. se zahvaljujejo zase, za svoje družine, za trenuten 
položaj v šoli, župniji, kraju, svetu …  

Po trenutkih tišine povabi voditelj otroke, da najprej preberejo oz. izrečejo 

svoje prošnje (četudi jih niso napisali), potem pa še zahvale. Ko otrok izrazi 
prošnjo oz. zahvalo, položi svoje zrno v košarico pred oltarjem. Skupina 

spremlja vsako posamezno molitev in nanjo odgovarja z molitvenim vzklikom 

»Prosimo te, usliši nas«, kadar gre za prošnjo, in »Dobri Bog, hvala ti«, 

kadar gre za zahvalo, ali s primernim odpevom (npr. eno kitico spodnje pesmi) 

ali z eno zdravamarijo na vsakih nekaj molitev. Voditelj naj najde način, ki 
bo skupini najbolj ustrezal. 

Pesem 

Ti si moj prijatelj,  

ti si moj prijatelj,  

ti si moj prijatelj, Jezus, Gospod. 

Ti si moj rešitelj … 
Ti si moja skala … 

Ti si moja radost …  
Ti me vedno spremljaš … 
Nikdar ne zadremlješ … 

Ti si me poklical … 
Šel sem za teboj … 

Oznanjam tvojo slavo … 
Daješ mi veselje … 
Na moja pota paziš … 

Ti si moj prijatelj … 

Očenaš 

Skupina se prime za roke in sklene krog, v katerega vključi tudi oltar z 
Najsvetejšim. Skupaj zmoli/zapoje očenaš, v katerega voditelj še enkrat 
vključi to, kar so povedali otroci ali kar se mu zdi še pomembno. 

Molitev 

Dva izmed otrok menjaje prebereta naslednjo molitev: 
 

1: Gospod, naj tvoja ljubezen napolni moje srce. 

2: Naj tvoja dobrota poganja moja dejanja. 

1: Naj tvoj mir čuje nad mano. 
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2: Naj tvoja moč ohranja moje življenje. 

1: Naj tvoje oko nadzira moje korake.  

2: Naj mi bo tvoja beseda varstvo in opora. 

1: Naj me tvoja roka brani pred sleherno nevarnostjo. 

2: Naj me tvoja modrost uči dobrodelnosti. 

1: Naj me tvoje radosti spodbujajo k razveseljevanju drugih. 

Skupna molitev  

Naj bo natisnjena za vsakega otroka (da jo lahko potem odnesejo domov) 
 

Gospod, bodi pred menoj,  
da mi boš kazal pravo pot. 

Gospod, bodi poleg mene,  

da me boš vzel v svoje naročje  
in me varoval  
pred nevarnostmi z leve in desne. 

Gospod, bodi za menoj,  
da me boš obvaroval  
pred nakanami hudobnih ljudi. 

Gospod, bodi pod menoj,  
da me boš prestregel, kadar bom padel,  
in me boš izvlekel iz zanke. 

Gospod, bodi v meni,  

da me boš tolažil, ko bom žalosten. 

Gospod, bodi okoli mene,  
da me boš branil,  

ko bodo drugi planili name. 

Gospod, bodi nad menoj  
in me vedno blagoslavljaj. 

Amen.   

  Starokrščanska molitev 

Pesem  

Vsa moja duša, Gospod, prepeva  
in razodeva v ljubezni te. 
Ti nam v življenje naše vsakdanje  
mir, odpuščanje in smeh deliš.  

1. Ti si prvi me poznal,  
si mi dar življenja dal; 

prosim, bodi z mano ti, vodi me vse dni. 

2. Daj da v bratu tudi jaz  

prepoznal bom tvoj obraz,  

ti odpiraj mi srce, rad bi ljubil vse. 
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3. Kadar žalost me mori,  
takrat bodi blizu mi,  

tvoja milost dan in noč  

naj mi bo v pomoč. 

 

ali  

Jezus je pot, resnica in življenje, (3x) 

življenje, resnica, Jezus je pot. 

- v prijateljstvu - v ljubezni 
- v srcu   - v molitvi 

- v daritvi  - pri maši 

- On je ta  

 
Ali druga primerna pesem po izbiri, npr.:  

Pojdi v popolnem miru   
O Gospod, studenec vse dobrote   

Da, Gospod, dober si   

––––– 

Pripravljeno po predlogi za Oratorij 2006 

 


