OTROCI ČASTIJO JEZUSA V SVETEM REŠNJEM TELESU
Pripravil Ervin Mozetič – torek, 21. 4. 2015

V cerkvi ali kapeli pripravimo vse potrebno za izpostavitev Najsvetejšega v češčenje. Z
otroki se pred tem pogovorimo, kaj se bo dogajalo, da se ne bodo ves čas ukvarjali z
mislijo, kdaj so na vrsti za sodelovanje, temveč bodo vsaj nekaj časa resnično preživeli v
Jezusovi prisotnosti. Če so pri češčenju navzoči tudi starši, jih povabimo k sodelovanju.

Potek češčenja

Ko duhovnik vstopi in izpostavi Najsvetejše, otroci pojejo pesem Jezus moj ljubim te.
Med prepevanjem pesmi vsi stojijo. Nato se pokrižajo in sedejo.
Duhovnik ali katehet: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Vsi: Amen.

Nekaj otrok počasi bere (med branjem posameznih povedi je kratka tišina) sledeče
besedilo
01: Jezus, tukaj si, pred menoj. Vedno me čakaš tukaj.
O2: Ko grem mimo, mi nameniš svoj pogled, a jaz se velikokrat niti ne ozrem.

O3: Ko se s starši peljemo na izlet, blagoslavljaš našo pot.
01: Ko se utrujen vračam iz šole, me spremlja tvoj ljubeč pogled.
O2: Ko se žalosten odpravljam spat, si želiš, da bi nate preložil svoje skrbi, a jaz, hitro
zaspim ali pa še dolgo v tišini in nemo zrem v temo in se sprašujem, kakšno je to
življenje.

03: Ti misliš name, jaz pa se le redko spomnim nate.
O1: In ko od navdušenja ob uspehu hitim vsem okrog sebe razlagati, kaj mi je uspelo,
spet pozabim nate, čeprav se z menoj veseliš. Spet se me blago dotikaš s svojo ljubeznijo,
jaz pa se niti z besedico »hvala« ne spomnim nate.
O2: Čakaš me vsak dan. In jaz? Begam sem in tja, se veselim, jokam ali mi je preprosto
lepo v vsakdanjiku mojega življenja in se le malokdaj spomnim nate.

03: Ti pa si zame šel na križ, da bi me za vedno odkupil, odrešil izpod oblasti zla.
Pesem: Veruj v Boga ...

Tišina: Po odpeti pesmi otroke povabimo, da Jezusu v tišini povedo, kdaj so se spomnili
nanj, kdaj so se z njim pogovarjali. Sledi nekaj minut tišine.
Pesem: Slavi ga...
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Duhovnik oziroma katehet: Potem se je Jezus prepeljal na drugo stran Galilejskega, to je
Tiberijskega jezera. Za njim je šla velika množica, ker je videla znamenja, ki jih je delal na
bolnikih. On pa se je povzpel na goro in tam sedel s svojimi učenci. Blizu je bila pasha,
judovski praznik. Ko je Jezus tedaj povzdignil oči in videl, da prihaja k njemu velika
množica, je rekel Filipu: »Kje naj kupimo kruha, da bodo tile jedli?« To pa je rekel, ker ga
je preizkušal; sam je namreč vedel, kaj bo storil. Filip mu je odgovoril: »Za dvesto
denarijev kruha jim nebi bilo dosti, da bi vsak dobil vsaj majhen kos.« Eden izmed
njegovih učencev Andrej, brat Simona Petra, mu je rekel: »Tukaj je deček, ki ima pet
ječmenovih hlebov in dve ribi, a kaj je to za toliko ljudi?« Jezus je dejal: »Posedite ljudi,«
Bilo pa je na tistem kraju veliko trave. Posedlo je torej kakih pet tisoč mož. Tedaj je Jezus
vzel hlebe, se zahvalil in jih razdelil med sedeče. Prav tako je razdelil tudi ribe, kolikor so
hoteli. Ko so se najedli, je rekel svojim učencem: »Poberite koščke, ki so ostali, da se kaj
ne izgubi.« Pobrali so jih torej in napolnili dvanajst košar s koščki, ki so od petih
ječmenovih hlebov ostali tistim, ki so jedli. Ko so ljudje videli, da je storil znamenje, so
govorili: »Ta je resnično prerok, ki mora priti na svet.« Ker je Jezus spoznal, da
nameravajo priti in ga s silo odvesti, da bi ga postavili za kralja, se je spet sam umaknil na
goro.

Tišina. Duhovnik oziroma katehetski sodelavec otroke povabi, da se v nekaj in trenutkih
tišine v mislih Jezusu zahvalijo za vsakdanji kruh in za tiste ljudi, ki jim omogočijo, da
imajo hrano za življenje.
Pesem: Srce moje naj bo tvoje ...

Nekaj otrok počasi bere (med prebranimi povedmi je tišina, po tretji prebrani povedi
zapojejo odpev Hvala Jezus) besedilo:
BI: Gospod nisi tukaj zaradi sebe, ampak zaradi nas, ker si rad blizu človeškim otrokom.
B2: Mi, nismo vredni, da bi te sprejeli v svoje srce, vendar te potrebujemo.

B3: Medtem ko so jedli, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil, jim ga dal in rekel:
»Vzemite, to je moje telo.« Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in vsi so pili iz
njega. In rekel jim je: »To je moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge.«
Odpev: Hvala Jezus.
BI: Evharistija je radostno srečanje s prijateljem, ki je vedno na razpolago in h kateremu
pridemo, kadar hočemo, ne da bi se nam bilo treba vnaprej napovedati.
B2: Gospod, kolikokrat smo se zavedali tvoje prisotnosti, ti govorili in te prišli obiskat?
Kolikokrat ostajaš sam, mi pa se gibljemo okrog tebe, hodimo pod tvojim varstvom in te
ne opazimo? Koliko ur, koliko noči, koliko dni ostajaš sam v tabernaklju?

B3: Herod je oblekel Jezusa v belo oblačilo, da bi ga predstavil kot norca. V evharistiji se
Ti Jezus oblečeš v belo, da bi mi dal razumeti, da me neizmerno ljubiš.
Odpev: Hvala Jezus.
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BI: Jezus je prišel iz nebes, ker nas je imel rad. Iz ljubezni do nas se je dal krstiti, prenašal
je skušnjave, trpljenje, žalitve in smrt. Pri zadnji večerji je dokazal to svojo čudovito
ljubezen, ko je postavil presveti zakrament svojega telesa.
B2: Vsi moramo pogosto prejemati obhajilo, da bi mogli sploh živeti.
B3: Jezus potrebujemo duhovnike in druge v duhovnih poklicih, da lahko prihajaš med
nas.
B1: Hvala ti za vse duhovnike, redovnike in redovnice, ki so odgovorili na tvoj klic.
Pomagaj jim, da ti bodo vedno zvesti in poslušni.

Odpev: Hvala Jezus.
B2: Rekel si: » Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel
vekomaj maj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. »
Odpev: Hvala Jezus.

Duhovnik oziroma katehetski sodelavec povabi zbrane, da zmolijo desetko rožnega:
venca: »ki je postavil sveto evharistijo«.
Pesem: Jezus ljubi vse otroke ali Poglejte kakšno ljubezen nam je izkazal dobri Bog….

Sledi blagoslov….
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