PO?ETAK NOVE ?KOLSKE I VJERONAU?NE
GODINE
Draga djeco, roditelji,
profesori, u?itelji, vjerou?itelji, svi djelatnici na?e ?kole, a osobito vi mali prva?i?i! Na
po?etku smo jo? jedne ?kolske godine koja je novi izazov, osobito u ovim pomalo ?udim
vremenima, ali ne?emo se bojati ve? ?emo ?vrsto vjerovati u onoga koji je Pobjednik nad
svakim zlom. ?elimo vam puno Bo?jeg blagoslova i uspjeha, puno osmjeha i novih znanja,
kako za djecu tako i za vas velike. Zapo?nimo ovo novo razdoblje s novim odlukama i
molitvom na usnama!
Bo?e, Stvoritelju i O?e svih nas. Evo me pred tobom na po?etku nove ?kolske godine. Samo ti poznaje?
budu?nost i vidi? godinu koja je preda mnom. Ti si stvoritelj vremena, ?ovjeka, svijeta i moje vje?nosti.
Ti ima? za mene ?ivot i najsigurnije ?u ?ivjeti ako ?ivot uzmem iz tvoje ruke i gradim ga zajedno s tobom.
Hvala ti ?to si me stvorio i htio da ?ivim u ovom vremenu i u ovoj zemlji, me?u ovim ljudima. Hvala ti za
vjeru tvoga Sina Isusa. Hvala za povjerenje koje ima? u mene. Bo?e moj, ljubim te, vjeruj mi. Pred tebe
stavljam novu ?kolsku i vjeronau?nu godinu. U tvoje ruke stavljam svoju dobru volju i svoje odluke da ?u
i?i uz tebe i da ni?ta ne?u graditi bez tebe. Svako jutro i svaka ve?er bit ?e posebno ozna?eni susretom s
tobom i tvojom Majkom. Ujutro i nave?er posvetit ?u barem desetak minuta da molim, sam ili s drugima.
Obe?avam ti da ?e to biti ba? svaki dan. Svaki dan ?u barem jednom biti bolji, poslu?niji roditeljima,
barem jednom u danu ?u stisnuti usta da ne ka?em ru?nu ili srditu rije?. U?it ?u marljivije svaku zada?u
u ?koli da bih postao koristan ljudima. Trsit ?u se da shvatim ono ?to u?imo na vjeronauku da bih svoju
vjeru mogao svjedo?iti. Barem jednom mjese?no ?u darovati siroma?nu djecu, odri?u?i se slatki?a i
suvi?nih stvari. Svoju odluku stavljam u tvoje Srce i Srce tvoje Majke. Bez tebe to ne?u mo?i provesti.
Stoga ti obe?avam da ?u biti uvijek prijatelj s tobom. Nastojat ?u i?i svakog mjeseca na ispovijed i stalno
na pri?est. Pozoran i pobo?an bit ?u na nedjeljnoj misi. Marijo, Majko Bo?ja, tebe molim da mi
pomogne? ostvariti moje odluke. Amen.

