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Katehetska nedelja – sodelovanje pri sveti maši 

 

Uvod 

Ali kdo zna začeti s štetjem od začetka, ne da bi začel z ena? Ga ni junaka! In naj začnemo 

neko stvar že tisočič – vedno smo na začetku rekli prvič. Tako je za nami prvi šolski dan 

letošnjega šolskega leta. Za nekatere prvi šolski dan v njihovem življenju, za druge že dvajseti 

prvi šolski dan … Tako je tudi današnja katehetska nedelja prva katehetska v letošnjem 

katehetskem letu – za nekatere prva v življenju, za mnoge se ponavlja že leta in leta. Vedno 

prva in vedno nova, čeprav znana in poznana. Prav vse vabim, da se zberemo in pomislimo, 

kaj si želimo izprositi od Gospoda danes. Kaj mu želimo povedati? Za kaj se mu želimo 

opravičiti in za kaj zahvaliti? Naj bo današnja daritev svete maše za vsakega od nas, kot da bi 

bila prva – iskrena in pristna. 
Sledi kratka tišina. 

Dekle: Pri današnji sveti maši prosim za očete – naj jim Bog nakloni odločnost in 

potrpežljivost. 

Fant: Pri današnji sveti maši se zahvaljujem za mame – hvala za njihovo veselje in 

požrtvovalnost. 

Starš: Pri današnji sveti maši prosim za otroke – da bi jim Bog odprl srce, dušo in duha za 

svoje navdihe. 

Babica ali dedek: Pri današnji sveti maši se zahvaljujem za otroke in vnuke – hvala za njihovo 

odprtost življenju. 

Deklica: Pri današnji sveti maši prosim za starše – da bi jim Bog dal modrost in pogum, ko nas 

vodijo k dobremu. 

Deček: Pri današnji sveti maši se zahvaljujem za katehete, učitelje in vzgojitelje – hvala za 

njihovo razpoložljivost za poučevanje in vzgajanje. 

Duhovnik: Sedaj vsak zase pomisli in obžaluje svoje grehe, napake in slabosti preteklega 

obdobja. Kratka tišina. Vsemogočnemu Bogu …  

 

Prošnje za vse potrebe 

1. Prosimo te, Gospod Bog, za svetega očeta, škofe in duhovnike, da jih viharji današnje 

družbe ne bodo nikoli odvrnili od tebe. 

2. Prosimo te, Gospod Bog, za naše starše, naj nam bodo vodniki v pošteno življenje. 

3. Prosimo te, Gospod Bog, za naše katehete in učitelje, da bodo staršem v pomoč in oporo. 

4. Prosimo te, Gospod Bog, za bolne otroke, ki jim bolezen in trpljenje preprečujeta učenje, 

naj se krepita njihovo zdravje in vera v tvojo pomoč. 

5. Prosimo te, Gospod Bog, za vse, ki jih bomo letos srečevali pri verouku, v šoli in v 

prostem času, naj vsi skupaj naredimo nekaj lepega zate. 

6. Prosimo te, Gospod Bog, za vse duhovnike, katehete, učitelje in starše, ki so umrli v 

preteklem letu, ti jim bodi večno plačilo. 
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Darovanje 

Medtem ko zbor poje darovanjsko pesem, ministranti prinašajo darove: šolsko torbo, igrače, 

knjige, računalnik, pohodne palice, kakšen športni rekvizit … (kar je mogoče prinesti in ne 

povzroča velike zmede). Ob koncu pesmi ministranti prinesejo še pateno in vrčke z vinom ter 

vodo. 

Pred oltar in okrog njega smo prinesli simbole svojega življenja. Jezus, sedaj nanj polagamo 

še darove, ki bodo postali tvoja Kri in tvoje Telo. Prosimo te, sprejmi naša življenja, sprejmi 

naše vse in daj nam svojo ljubezen, vero in upanje, da si ti tisti, ki bogatiš vsa naša 

prizadevanja in jim daješ smisel. 

 

Zahvale po obhajilu 

Deček: Hvala, Jezus, da smo te smeli prejeti v srce. Ostani z nami med tednom, doma, pri 

verouku, v šoli in pri igri. 

Deklica: Hvala, Jezus, ker si prišel v naša srca. Prosim te, varuj vse, ki jih imamo posebno radi. 

Starš: Hvala, Jezus, ker smo te v obhajilu smeli prejeti. Prosim te za svojega sozakonca in 

otroke, da bi ti ostali vedno zvesti. 

Babica/dedek: Hvala, Jezus, ker nas v obhajilu krepiš in nam daješ moč. Prosim te, naj v tvoji 

moči ostajamo opora svojim otrokom in vnukom. 

Dekle: Hvala, Jezus, ker nam v obhajilu kažeš smer v našem iskanju. Naj hodimo vedno za 

teboj. 

Fant: Hvala, Jezus, ker si z nami. Okrepi našo mladostniško moč, da bomo skupaj s teboj 

gradili boljši svet. 
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