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Sodelovanje pri sveti maši ob začetku katehetskega dela ali na katehetsko nedeljo 
 
Uvod v sveto mašo 
Dragi veliki in mali bratje in sestre, ponovno smo na začetku. Nekateri ste že začeli pouk, drugi 
ste pozorno spremljali prve korake. Nekateri ste začeli tako na novo, da so vam morali pri tem 
pomagati veliki … Drugi pa ste se sami pogumno podali na pot in bili opora drugim. Skratka, 
veliko poznanega in nepoznanega smo že srečali, veliko je še pred nami. Danes bomo vse 
začetke, ki spremljajo mesec september in naše življenje, položili Gospodu na oltar s prošnjo, naj 
blagoslovi naša prizadevanja in jih posveti, da bodo njemu prijeten dar danes in v vsem šolskem 
letu.  
 
Kesanje 
Veroučenec prinese plakat, na katerem je narisano veliko sonce z oblaki; ko prebere besedilo, ga 
položi pred oltar. 
Gospod, prinašamo ti sadove poletja, vse, kar ni bilo dobro, kar je bilo slabo ali nepopolno; 
prosimo, odpusti nam in usmili se nas. Gospod, usmili se. 
 
Veroučenec prinese plakat, na katerem je narisano napol posušeno drevo; ko prebere besedilo, 
ga položi pred oltar. 
Kristus, s seboj prinašamo izkušnje preteklih let, grenke in zagrenjene, prosimo, okrepi nam srce 
in usmili se nas. Kristus, usmili se. 
 
Veroučenec prinese plakat, na katerem je narisano veliko srce; ko prebere besedilo, ga položi 
pred oltar. 
Gospod, ob nas so ljudje, ki smo jih nehote ali hote prizadeli, blagoslovi jih, nas pa se usmili. 
Gospod, usmili se. 
 
Prošnje za vse potrebe 
1. Duhovnik: Gospod, danes te posebej prosimo za svetega očeta Frančiška in naše slovenske 
škofe, ki so tvoji prvi pričevalci in oznanjevalci. Ohranjaj jih v svoji milosti. 
 
2. Katehist/-inja: Gospod, prosimo te zase in za vse katehiste in katehistinje v Cerkvi na 
Slovenskem ter po svetu. Pomagaj nam, da te bomo odkrivali s svojem življenju in zate pričevali 
tudi pri katehezi. 
 
3. Starši: Gospod, prosimo te za naše otroke, da bi jih naši, včasih šibki, zgledi ne odvrnili od 
prave poti, temveč da bi bili odprti za tvojo besedo in tvoje navdihe. 
 
4. Veroučenec: Gospod, prosimo te za naše starše, učitelje, katehiste in katehistinje, vzgojitelje 
in vse, ki nas spremljajo na poti v življenje. Podari jim potrpežljivosti in razumevanja, da bodo 
zmogli nositi breme naše rasti. 
 
5. Faran: Gospod, daj vsem pokojnim iz naše župnije gledati tvoje obličje v večnosti. 
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Darovanje 
Med branjem besedila otroci na plakate, ki so jih prinesli ob kesanju, pritrdijo cvetove (prvi 
plakat), drevesne liste (drugi plakat), ognjene plamene (tretji plakat), izrezane iz papirja. 
S kruhom in vinom, Gospod, ti prinašamo tudi svojo pripravljenost, da bomo v prihodnjem 
pastoralnem, katehetskem in šolskem letu iskali dobroto, poštenost in zvestobo ter si 
prizadevali za njihovo uresničevanje.  
Prinašamo ti željo po novih, dragocenih in lepih izkušnjah, ki nam bodo položene na pot. 
Prinašamo pa tudi svojo pripravljenost, da bi v drugih videli tvojo podobo. 
 
Molitev po obhajilu (moli katehistinja ali kateri od staršev) 
 
Gospod Jezus Kristus, podarjam ti sebe in vse, kar nosim srcu: 
vsa svoja dejanja, 
vse svoje besede, 
vse svoje misli, 
vso svojo voljo. 
Gospod Jezus, spremljaj in blagoslavljaj novo katehetsko leto: 
uči me, kako naj ti sledim, 
uči me, kako naj pričujem zate  
in kako naj te oznanjam. 
Amen. 
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