
Proslava prve svete pričesti u 
našoj župi 

  

Roditeljski blagoslov Prvopričesniku 
Dan prije prve svete pričesti ispovijedaju se prvopričesnici. Prije nego pođe od kuće na 

svoju prvu ispovijed prvopričesnik treba od svojih roditelja zatražiti oprost i blagoslov. 
Prvopričesnik:  Molim oproštenje za sve propuste i pogreške koje sam počinio/la. 
Roditelj(i): Sine/kćeri, opraštamo ti sve propuste i pogreške. Blagoslovio te Svemogući 

Bog: Otac, Sin i Duh Sveti  (stavljajući  djetetu znak križa na čelo). 
Prvopričesnik: Amen! 
Roditelj(i): Pođi u miru na svetu ispovijed. 
  

PRVOPRIČESNIČKO MISNO SLAVLJE 
Već osam godina prva pričest u našoj župi slavi se na prvu nedjelju u mjesecu svibnju u 

11 sati. Svake godine prva pričest proslavlja se pod posebnim logom koji sadrži jedan 

simbol i lozinku, koji su ideja vodilja u pripravi prvopričesnika. Logo i ideja vodilja iz 

Novoga Zavjeta objave se prvi put na prvu nedjelju došašća. Napišu se na veliki plakat i 

to stalno treba stajati u crkvi i dvorani. Tako prvopričesnicima i vjernicima dajemo do 

znanja da je prva pričest važan događaj u njihovu životu, u njihovim obiteljima i u životu 

naše župe. 
Već šest godina na proslavi prve pričesti nemamo nikakvih recitacija. Djecu ne 

izdvajamo, svi pjevaju sve uz pomoć našeg župnog zbora Anđeli sv. Ivana. Pjesme koje 

pjevamo na proslavi prve pričesti uvježbavamo kroz cijelu godinu, na početku i na kraju 

župnih kateheza. Isto tako gledamo da naš dječji zbor sve te pjesme dobro uvježba. 
Na početku misnog slavlja župnik pozdravi djecu vrlo kratko, a onda djecu pozdravi jedan 

od roditelja, interpretirajući obećanja koja su kao roditelji dali na dan krštenja njihove 

djece. Sve je to napisano na dvolisnom programu. 
Roditelji čitaju misna čitanja. 
Uz odreknuće od sotone i Ispovijest vjere molimo Ispovijest vjere Hrvata katolika. 

Animatori od prvopričesnika prinose darove na oltar: prvopričesnički križ (koji cijelu 

godinu visi iza oltara), Bibliju, posebno ispečeni kruh od kojega poslije mise svi 

prvopričesnici uzmu jedan komadić, vino, prvopričesničke želje, prvopričesnički šalovi na 

kojima je otisnut logo od prve pričesti, sliku u kojoj su ugrađene fotografije svih 

prvopričesnika s hostijom u središtu križa (tako je bilo 2007. Sedam darova u ime sedam 

grupa prvopričesnika. Svaka godina ima svojih posebnosti. 
Djeci se poslije pričesti podijele darovi: Višeslavov križ, krunica, šalovi s logom od župe i 

od prve pričesti, uspomene na prvu svetu pričest te preklopna razglednica s himnom od 

našeg đačkog pokreta DUGA u kojem se svakom prvopričesniku poimenično čestita  prva 

pričest od župnika i animatora. 
Od 2006. godine uključivo sašili smo i prvopričesnička odjela. Tako smo pomogli 

roditeljima da ne troše novac na skupocjene kićene haljine i cifrana odijela. U ovome nas 

već slijede neke okolne župe. Djeca su zadovoljna jer među njima nema razlike. Tako 

djeca izgledaju ko jedna duša i jedno tijelo, jedno srce i jedno odijelo. 
Na pričest pristupaju djeca pojedinačno, bez roditelja. Nakon što se pričeste sva djeca 

onda će se pričešćivati roditelji. 
Poželjno bi bilo da na misnom slavlju uz roditelje sudjeluju i kumovi od djece. 
Djeca neće u rukama imati svijeće nego će jedno od lanjskih prvopričesnika kad bude 

obnova krsnih obećanja i Ispovijest vjere Hrvata katolika upaliti jubilarnu svijeću pred 

oltarom, te će tako simbolično predati jubilejsko svijetlo Krista Uskrsloga koji će ih 

prosvijetliti kao djecu svjetla na ovoj prvoj svetoj pričesti, a oni će onda sljedeće godine 

isto to svjetlo predati sljedećoj generaciji prvopričesnika.   
Za vrijeme misnog slavlja slikaju samo naručeni fotografi i snimatelji. 



Poslije misnog slavlja bit će zajedničko fotografiranje prvopričesnika pred oltarom. 
RODITELJSKI POZDRAV NA MISNOM SLVALJU PRVE PRIČESTI 

Na početku misnog slavlja uz župnika djecu pozdravi i jedna od roditelja ovim riječima: 
Draga naša djeco, Prvopričesnici. Prije deset godina, po Božjoj providnosti, donijeli smo 

vas na svijet. Krstili smo vas u ime naše roditeljske vjere.  Krštenjem ste postali djeca 

Božja i članovi Svete Katoličke Crkve. Tada smo, pred Bogom i Crkvom, obećali da ćemo 

vas  odgajati u vjeri kako biste mogli živjeti prema Božjim zapovijedima, ljubiti 

Gospodina i svoje bližnje. Trudili smo se odgajati Vas u Duhu Isusa Krista i u krilu Svete 

majke Crkve. Stoga se danas radujemo s vama kad  prvi put, pod prilikama 

kruha,  primate živoga Krista u svoje čiste duše. 
Danas ponovno, kao na vašem krštenju prije deset godina, svečano i odgovorno, pred 

Bogom i Crkvom , obećavamo da ćemo vas i nadalje odgajati u nauku apostolskom, u 

ljubavi prema Bogu i Crkvi. Molit ćemo za vas, žrtvovati se za vas i trudit ćemo se i 

nadalje svjedočiti vam svojim životom pravu vjeru i ljubav prema Bogu, Crkvi, našem 

Hrvatskom narodu i svakom čovjeku. Čuvao Vas dobri Bog. 

  

PRVOPRIČESNIČKO MISNO SLAVLJE – PROGRAM 
(9. svibnja 1999.) 

ULAZ: 
• – prvopričesnici u procesiji ulaze u crkvu 
• – zbor Anđela sv. Ivana pjeva svoju himnu Mi smo anđeli 
• – predstavljanje svih prvopričesnika pojedinačno 
• – pozdrav u ime roditelja (Gordana Bošnjak) 
• – recitacija: Čežnja za Isusom (Mato Bekavac i Tea Drinovac) 

  

SV. MISA – POČETAK: 
• – pozdrav župnika i pokajnički čin 
• – pjesma: Oče, mi ti se klanjamo… 
• – pjesma: Novo nebo… 

  

ČITANJA: 
–    1. čitanje: Ivica Pandža, otac 
–    pjesma: Vječna je ljubav njegova… 
          –    2. čitanje: Dragica Nikolić, majka 
          –    pjesma: Aleluja 
          –    Evanđelje i propovijed 

  

OBNOVA KRSNIH OBEĆANJA I ISPOVIJEST VJERE: 
• – upaliti svijeće prvopričesnika od uskrsne svijeće (ministranti) 

  

PRINOS DAROVA I MOLITVA VJERNIKA: 
• a) cvijeće (Mia Musa i Mateo Perić) 
• b) Biblija (Boris Barbarić i Gabrijela Zekić) 
• c) svijeća (Anita Zelenika i Mihovil Tomić) 
• d) kruh i vino (Marko Boras i Ivana Meter) 

  

EUHARISTIJSKA SLUŽBA: 
• – pjesma: Prikazanje – Kriste, budi naša radost… 
• – pjesma: Svet… 



• – pjesma: Jaganjče Božji – Mir, pravi mir.. 
• – pjesma: Pričest – Daj nam svima Duha svog… 

  

ZAHVALA NAKON PRIČESTI: 
• – Zahvala Isusu (Bruno Marijanović i Janja Sušac) 
• – Zahvala roditeljima (Ivo Pandža, Tamara Knezović, 

Zlatko Ćorić i Ana Marić) 

  

KRAJ: 
• – pjesma: Izlazna – Danas smo sretni… 
• – podjela uspomena na Prvu svetu pričest i zajedničko fotografiranje u crkvi 
• – pojedinačno slikanje s roditeljima vani (izvan crkve) 

  

  

  

                     PRVA SVETA PRIČEST  7. SVIBNJA 2000. 
                               Misno slavlje prve sv. pričesti u 11 sati 

  

1. Liturgijsko pjevanje 

  

Ulaz:             Ovo je dan 

  

Gospodine:    Oče, mi ti se klanjamo 

  

Slava:           Novo nebo 

  

Psalam:         Kao što košuta žudi za izvor vodom… 

  

Aleluja:         Ale-lu, ale-lu… 

  

Prikazna:       Život svoj prikazujemo Bogu 

  

Svet:             Svet (Peranov) 

  

Jaganjče:       Mir 

  

Pričesna:       Kriste, budi naša radost 



                     Danas smo sretni 
                     Anđeli 

  

Kraj:             Hvala mama, hvala tata 
                     Kraljice neba 

  

  

Liturgijski program proslave prve sv. pričesti 2000. 
ULAZ 

• – Prvopričesnici na čelu sa ministrantima svećenikom ulaze u crkvu u procesiji 
• – Prvopričesnici se poklone dva po dva i ulaze u četiri prve klupe s obje strane 
• – Gledano od oltara na desnoj su strani momci a na lijevoj cure prvopričesnici 
• – Zbor pjeva Ovo je dan 
• – Recitacija: Prvopričesnički jubilej i paljenje jubilarne svijeće 

Recitiraju: Marina Nikolić, Leon  Kozarić, Marija Grgić  (Svijeću pali Leon K.) 

  

POČETAK MISE 
• – Pozdrav svećenika i pokajnički čin 
• – Zbor pjeva Oče mi ti se klanjamo 
• – Umjesto Slave pjeva se Novo nebo 

  

ČITANJA 
• – 1. čitanje Vedrana Zelenika 
• – Pripjevni psalam Ivan Tomić 
• – 2. čitanje Sandra Marić 
• – Aleluja, potom Evanđelje 

  

OBNOVA KRSNIH OBEĆANJA I ISPOVIJEST VJERE 
• – Umjesto vjerovanja svećenik pita prvopričesnici odgovaraju (iz knjige 

krštenja) 

  

PRINOS DAROVA I MOLITVA VJERNIKA 
• – KARITASOVE KUTIJICE 
• – CVIJEĆE 
• – SVETO PISMO 
• – SVIJEĆA 
• – KRUH I VINO 

  

EUHARISTIJSKA SLUŽBA 
• – Pjesma: Život svoj prikazujemo Bogu 
• – Pjesma: Svet 
• – Jaganjče: Mir 
• – Recitacija prije pričesti 
• – Recitacija: Dragi Isuse 
• – Pjesma za pričest: Kriste budi naša radost, Danas smo sretni i Mi smo Anđeli 

  



ZAHVALA NAKON PRIČESTI 
• – Recitacija poslije pričesti 
• – Recitacija 

ZAVRŠETAK MISE 
• – Završna pjesma: Hvala mama hvala tata 
• – Izlazna pjesma: Kraljice neba raduj se 
• – Zajedničko fotografiranje pred oltarom 
• – Podjela uspomena na prvu sv. pričest 

Pojedinačno slikanje s roditeljima izvan crkve 

  

  

PRVA PRIČEST 2002.- PJESME 
Ulaz   – Svi:                       – Ovo je dan 
 – Kriste u tvoje ime 
– Prvopričesnici:        – Tu pred tobom stojimo mi 

  

Gospodine:                        – Gospodine smiluj se 

  

Slava:                                           – Svi slavimo 

  

Psalam:                             – U dom ćemo Gospodnji 

  

Aleluja:                              – Ale-lu, Ale-lu -ja 

  

Molitva vjernika:               – Dođi, dođi nam Gospode 

  

Za prikazanje:                             
– Prvopričesnici:        – Život svoj prikazujemo Bogu 
– Svi:                        – Milost 

  

Svet:                                   – Svet, svet, svet 

  

Jaganjče:                            – Mir, pravi mir 

  

Pričest: 
– Prvopričesnici:       – Veselo braćo kliknimo 
– Svi:                        – Mi smo anđeli; – Kriste budi naša radost 
  – Kakav prijatelj je Isus; – Klanjam ti se smjerno 
 – Uzmite, jedite 

  

Poslije pričesti: 



– Prvopričesnici:        – Danas smo sretni; – Hvala mama, hvala tata 

  

Otpust: 
– Svi:                       –  Kraljice neba raduj se 

  

  

  

1. PRVO ČITANJE (Ez 36,24-28) 

  

Čitanje knjige proroka Ezekijela. 

  

Ovako govori Gospodin: Poškropit ću vas vodom čistom da se očistite. Očistit ću vas od 

svih vaših nečistoća i od svih kumira vaših. Dat ću vam novo srce. Duh svoj udahnut ću u 

vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe. 

  

Riječ je Gospodnja. 

  

  

  

1. PRIPJEVNI PSALAM ( Ps 34) 

  

  

Refren: Kao što košuta žudi (pjeva se) 

  

Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba 
Njegova će mi hvala biti svagda na ustima 
Nek’ se Gospodinom duša moja hvali 
Nek’ čuju ponizni i nek se raduju. 

  

Refren: Kao što košuta žudi (pjeva se) 

  

Jezik svoj od zla suspreži 
I usne od riječi prijevarnih! 
Zla se kloni i čini dobro, 
Traži mir i za njim idi! 

  



Refren: Kao što košuta žudi (pjeva se) 

  

  

3. DRUGO ČITANJE (1. Iv 4,7…) 
Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola 
  

Ljubljeni, ljubimo jedan drugoga, jer ljubav dolazi od Boga, i tko god ljubi, od Boga je 

rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, nije upoznao Boga, jer Bog je ljubav. Ako ljubimo 

jedan drugoga, Bog ostaje u nama, i njegova je ljubav u nama savršena. 
Riječ je Gospodnja. 

  

  

4. EVANĐELJE (Iv 6,51;35;54) 

  

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 
  

U ono vrijeme reče Isus: Ja sam živi kruh koji je s neba sišao. Ako tko jede od ovoga 

kruha, živjet će zauvijek. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta. Tko dolazi k 

meni, sigurno neće ogladnjeti. Tko vjeruje u me, sigurno neće nikada ožednjeti. Tko jede 

tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni. I ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. 

  

Riječ je Gospodnja. 

  

PRVA SVETA PRIČEST 2003. 

  

LITURGIJSKI PROGRAM 
Ulaz   – Svi:   – Ovo je dan 
                      – Kriste u tvoje ime 
– Prvopričesnici:- Tu pred tobom 

  

Pozdrav: Župnika i predstavnika roditelja 

  

Gospodine:   – Gospodine smiluj se 

  

Slava:                       – Svi slavimo 

  

Misna čitanja: Čitaju animatori 

  



Psalam:         – Kao što košuta žudi 

  

Aleluja:                   – Ale-lu, Ale-lu -ja 

  

Molitva vjernih: – Dođi nam Gospode 

  

Vjerovanje: Odreknuće i ispocijest vjere 

  

Za prikazanje: Animatori prinose darove           
– Prvopričesnici: – Život svoj prikazujemo 

  

Svet:  – Svet, svet, svet – recitira se 

  

Jaganjče:       – Mir, pravi mir 

  

Pričest: 
– Prvopričesnici:  –  Kriste budi naša radost 
          Zbor:     – Veselo braćo kliknimo 
                        –  Kakav prijatelj je Isus 
                        –  Mi smo anđeli 
Poslije pričesti: 
– Prvopričesnici:- Ljubav je pronašla put 
                      – Hvala mama, hvala tata 

  

Otpust:                     –  Danas smo sretni 
Slikanje: po grupama i podjela darova 

  

  

  

  

. PRVA SVETA PRIČEST 2004. 

  

LITURGIJSKI PROGRAM 
Ulaz   – Zbor:  – Pjevat ću Gospodinu svom 
                   – Kriste u tvoje ime 
– Prvopričesnici: – Tu pred tobom 

  

Pozdrav: Župnik i predstavnik roditelja 



  

Gospodine:  – Gospodine smiluj se 

  

Slava:  – Svi slavimo 

  

Misna čitanja: Čitaju animatori 

  

Psalam:         – Kao što košuta žudi 

  

Aleluja:           – Ale-lu, Ale-lu -ja 

  

Svi: Odreknuće i ispovijest vjere: – 
Prvopričesnici: – Ispovijest vjere Hrvata katolika 

  

Molitva vjernika: – Dođi nam, Gospode 

  

Za prikazanje: Animatori prinose darove           
– Prvopričesnici: – Život svoj prikazujemo 

  

Svet:  – Hosana, hosana, hosana 

  

Jaganjče:  – Mir, pravi mir 

  

Pričest: 
– Prvopričesnici:  –  Kriste budi naša radost 
          Zbor:     – Veselo braćo kliknimo 
                        –  Kakav prijatelj je Isus 
                        –  Mi smo anđeli 
Poslije pričesti: 
– Prvopričesnici:- Danas smo sretni 
                      – Hvala mama, hvala tata 

  

Otpust:          –  Himna Duge 
Poslije mise fotografiranje Prvopričesnika 

  

. 
PRVA SVETA PRIČEST 2005. 

  



LITURGIJSKI PROGRAM 
Ulaz   – Zbor  – Pjevat ću Gospodu svom 
                      – Ovo je dan 
Prvopričesnici  – U tišini na oltaru 

  

Pozdrav  –  Župnik i predstavnik roditelja 

  

Gospodine  –  Gospodine, smiluj se nama 

  

Slava  –  Slava Bogu na visini 

  

Misna čitanja  –  Čitaju roditelji 

  

Psalam  –  Gospodine, pomozi nam 

  

Aleluja  –  Ale-lu-ja, Krist je naš Bog 

  

Evanđelje i kratka homilija  –  župnik 

  

Odreknuće i  ispovijest vjere – svi 
Prvopričesnici  –  Ispovijest vjere Hrvata katolika 

  

Molitva vjernika  –  Dođi nam, Gospode! 

  

Za prikazanje  –  Animatori prinose darove                  
Prvopričesnici  –  Oče,  primi žrtvu ovu 
Svet                – Hosana 
Jaganjče           –  Jaganjče Božji 

  

Pričest: 
Prvopričesnici   –  Kriste, budi naša radost 
          Zbor     – Veselo braćo kliknimo 
                        –  Kakav prijatelj je Isus 
                        –  Kao košuta 
Poslije pričesti: 
Prvopričesnici  – Ljubav je pronašla put 

  

Popričesna molitva – župnik 

  

Prvopričesnici   – Hvala mama, hvala tata 



Otpust – završni blagoslov 

  

Prvopričesnici   –  Himna Duge 

  

  

PRVA SVETA PRIČEST 2006. 

  

LITURGIJSKI PROGRAM 
Ulaz  – Sva moja radost ti si, Gospode 
        – Ovo je dan 
Prvopričesnici  – Evo me u domu tvome 

  

Pozdrav  –  Župnik i predstavnik roditelja 

  

Gospodine  –  Gospodine, smiluj se nama 

  

Slava  –  Slava, slava, Bogu na visini 

  

Misna čitanja  –  Čitaju roditelji 

  

Psalam  –  Gospodine, pomozi nam 

  

Aleluja  –  Amen, aleluja 

  

Evanđelje i kratka homilija  –  župnik 

  

Prvopričesnici 
    – Odreknuće i Ispovijest vjere 
    – Obnova krsnog saveza: Čvrsto vjerujem 
    –  Molitva vjernika:  Isuse, volim te 

  

Za prikazanje  –  Animatori prinose darove 
Prvopričesnici – Jedan kruh 
    – Svet  – O, velik je Bog 
    – Jaganjče  –  Mir, pravi mir 
Prvopričesnici    
     –  U tišini na oltaru (prije pričesti) 
 Za vrijeme pričesti    
    – Veselo braćo kliknimo 
    –  Ljubav je pronašla put 



    –  Ja sam s vama 
Poslije pričesti: 
Prvopričesnici 

• – Ne boj se 
• – Molitva poslije pričesti 

  

Popričesna molitva – župnik 

  

Prvopričesnici  
    – Hvala mama, hvala tata 
Otpust – završni blagoslov 
Prvopričesnici   –  Himna Duge 
    – Fotografiranje i podjela darova 
    – Osvježenje za Prvopričesnike u dvorani 

  

  

PRVO ČITANJE (Dj 4, 32-34) 
Čitanje Djela apostolskih 
U mnoštva onih što prigrliše vjeru bijaše jedno srce i jedna duša. I nijedan od njih nije 

svojim zvao ništa od onoga što je imao, nego im sve bijaše zajedničko. Apostoli pak 

velikom silom davahu svjedočanstvo o uskrsnuću Gospodina Isusa i svi uživahu veliku 

naklonost.               Riječ je Gospodnja 

  

Refren: Gospodine, pomozi nam da Te više ljubimo! Gospodine, pomozi nam da se više 

ljubimo! 

  

PRIPJEVNI PSALAM (Ps 33) 
Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje, nad onima koji se uzdaju u milost 

njegovu: da im od smrti život spasi, 
da ih hrani u danima gladi. 

  

Naša se duša Gospodinu nada, 
on je pomoć i zaštita naša, 
Neka dobrota Tvoja, Gospodine, bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo. 

  

ALELUJA: Amen, Aleluja … 
Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda (Iv 15, 

5). 

  

DRUGO ČITANJE (1 Iv 3,1-2) 

Čitanje Prve poslanice svetog Ivana apostola 
Dječice! Ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom. Ljubljeni, ako nas srce ne 

osuđuje, možemo zaufano k Bogu. I što god ištemo, primamo od njega jer zapovijedi 

njegove čuvamo i činimo što je njemu drago. I ovo je zapovijed njegova: da vjerujemo u 



Ime Sina njegova Isusa Krista i da ljubimo jedni druge kao što nam je dao zapovijed. I 

tko čuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu.                                    
Riječ je Gospodnja 

  

EVANĐELJE (Iv 15, 1-7) 
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 
U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: “Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar. 

Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više 

roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u 

vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni 

vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj 

donosi mnogo roda. Ako ostanete u meni i riječi moje ostanu u vama, što god hoćete, 

ištite i bit će vam. 
Riječ je Gospodnja 

  

  

MOLITVA POSLIJE PRIČESTI 
Dragi Isuse, 
iskreno ti zahvaljujem što si došao u moju dušu. Daj mi milost da uvijek  pozorno slušam 

tvoju svetu Riječ i da te dostojno blagujem u svakoj svetoj misi. Po svetoj euharistiji 

ujedini me s cijelom Crkvom da zajedno budemo loze na tvome trsu, da trajno ostanemo 

u tebi i ti u nama i da donesemo mnogo roda. Daj da uvijek radosno živim i djelima 

svjedočim  svoju vjeru, u svjetlu tvoje istine i u ljepoti tvoje ljubavi. Amen! 

  

  

  

  

PRVA SVETA PRIČEST 2007. 

  

  

LITURGIJSKI PROGRAM 
Ulaz  – Hajd’mo djeco, Bogu svome 
        – Želim klicati 
Prvopričesnici  – Naša srca vatrom gore 
… 
Pozdrav  –  Župnik i predstavnik roditelja 
… 
Gospodine  –  Gospodine, smiluj se nama 
Slava  –  Slava, slava, Bogu na visini 
… 
Misna čitanja  –  Čitaju roditelji i kumovi 
Psalam  –  Gospodine, pomozi nam 
Aleluja  –  Aleluja, Krist je naš Bog 
Evanđelje i kratka homilija  –  župnik 
… 



Prvopričesnici 
    – Odreknuće i Ispovijest vjere 
    – Obnova krsnog saveza: Čvrsto vjerujem 
    –  Molitva vjernika:  Dođi nam, Gospode! 
… 
Za prikazanje  –  Animatori prinose darove 
Prvopričesnici – Darove kruha i vina 
… 
    – Svet  – Velik si 
… 
    – Jaganjče  –  Mir, pravi mir 
Prvopričesnici – Tu pred tobom (prije prič.) 

  

 Za vrijeme pričesti    
    –  Kao košuta 
    –  Ljubav je pronašla put 
    –  Danas smo sretni 
Poslije pričesti 
Prvopričesnici 
    – Zahvali srcem prepunim 
Popričesna molitva – župnik 
Prvopričesnici – Hvala mama, hvala tata 
… 
Otpust – završni blagoslov 
… 
Prvopričesnici   –  Himna Duge 
    – Fotografiranje i podjela darova 
    – Osvježenje za prvopričesnike u dvorani 

  

SLUŽBA RIJEČI 

  

PRVO ČITANJE (1 Kor 11, 23-26) 
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima 
Braćo! Ja od Gospodina primih što vama predadoh: Gospodin Isus one noći kad bijaše 

predan uze kruh, zahvalivši razlomi i reče: “Ovo je tijelo moje – za vas. Ovo činite meni 

na spomen.” 
Tako i čašu po večeri govoreći: “Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god 

pijete, meni na spomen.” Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju 

navješćujete dok on ne dođe. 
                                          Riječ Gospodnja 
Antifona: Gospodine, pomozi nam da Te više ljubimo! Gospodine, pomozi nam da se više 

ljubimo! 
PRIPJEVNI PSALAM (Ps 33) 
Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje, nad onima koji se uzdaju u milost 

njegovu: da im od smrti život spasi, 
da ih hrani u danima gladi. 
     – Gospodine, pomozi nam 
Naša se duša Gospodinu nada, on je pomoć i zaštita naša. Neka dobrota Tvoja, 

Gospodine, bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo. 
   – Gospodine, pomozi nam  
ALELUJA: Amen, Aleluja … 
Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će 

uvijeke. (Iv 6, 51). 



DRUGO ČITANJE (1 Iv 4,7-9.11) 

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola 
Ljubljeni, ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i 

poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav. U ovom se očitova ljubav 

Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. 

Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio  nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge. 
Riječ Gospodnja 
EVANĐELJE (Iv 6, 35.51.) 
Čitanje svetoga Evanđelja po Ivanu 
U ono vrijeme reče Isus:”Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti; tko 

vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude 

jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život vječni.” 
                                             Riječ Gospodnja 

Misa svečanog primanja i predstavljanja kandidata za prvu svetu pričest 
(Prva nedjelja došašća, 2. 12. 2007., na misi u 9 sati) 

1. Na početku 
– Kratki pozdrav župnika 

  

2. Predstavnik kandidata za prvu pričest (čita) 
– Dragi naši roditelji, župniče, animatori i dragi župljani, 
U ime svih prvopričesnika izražavam radost što se danas na svečan i liturgijski način 

predstavljamo Isusu i župnoj zajednici, i što od danas službeno postajemo kandidati za 

prvu svetu pričest. Zahvalni smo Bogu što ćemo danas primiti svečani liturgijski 

blagoslov kojim, na početku ovog došašća, počinjemo našu bližu pripravu za prvu svetu 

pričest. Molite za nas da rastemo u mudrosti i milosti Božjoj da se uzmognemo dostojno 

pripraviti za prvu ispovijed i za prvu pričest, da nas Isus sačuva od vlasti tame i oboruža 

oružjem svoje svjetlosti. 

  

3. Homilija 
4. Odreknuće od grijeha i ispovijest vjere (iz Obrednika za krštenje) 

  

5. Animatori čitaju imena djece po grupama, a djeca odgovaraju poklikom: Evo me! 

  

6. Molitva vjernika 
(mole kandidati) 

  

– Gospodine, daj da nam ovo današnje svečano predstavljanje tebi i župnoj zajednici, 

bude poticaj da se pobožno, ustrajno i revno pripremamo na prvu svetu ispovijed i 

pričest, molimo te! 
– Prosvijetli Gospodine svojim Svetim Duhom sve nas kandidate za prvu svetu pričest, da 

rastemo u mudrosti i milosti tvojoj, molimo te! 
– Za naše roditelje da nam oni budu prvi odgojitelji i vjerodostojni svjedoci na našem 

putu rasta u vjeri, nadi i ljubavi, molimo te. 
– Udijeli našim svećenicima i animatorima duha jakosti i ustrajnosti da nas odgovorno 

prate na ovoj najvažnijoj dionici našeg zemaljskog puta, molimo te. 
– Daj da u ovom došašću s puno ljubavi pođemo ususret i Božiću i našoj prvoj pričesti, 

molimo te! 
– Za sve naše pokojne koji su nam prenijeli dar života i vjere, nagradi ih vječnim 

životom, molimo te. 
7. Prinos darova 



– Ministranti prinose hostije, kruh i vino 
– Dva animatora prinose upisnice kandidata za prvu pričest umetnute u Bibliju, jer smo 

ovu liturgijsku godinu u našoj župi proglasili godinom Biblije. Zajedno s Biblijom i 

upisnicama, animatori su prinijeli i molitve koje prvopričesnici od danas trebaju moliti 

svaki dan do svoje prve svete pričesti (to su molitve koje mole svi članovi Duge). 
Blagoslov s vodom 
Blagoslovi Gospodine ove naše kandidate kojima danas počinje bliža priprava za prvu 

svetu pričest. Danas započinje njihova Godina apostolata u kojoj trebaju posvjedočiti da 

su tvoji pravi apostoli, kroz razne žive zajednice u koje su se uključili. Daj njima i 

njihovim roditeljima da ti put dostojno priprave, daj im duha jakosti i ustrajnosti da rastu 

u mudrosti i milosti, da svoju vjeru žive i drugima radosno svjedoče, po Kristu Gospodinu 

našemu. 
Potom svećenik poškropi djecu. 
8. Ispovijest vjere hrvata katolika (ovo ispovijedanje vjere hrvata katolika znak je da 

prvopričesnici žele rasti u vjeri pradjedova, vjeri svoga krštenja te da to životom žele 

potvrditi u ovoj njihovoj Godini apostolata). 

  

SUSRET S RODITELJIMA NAŠIH 

PRVOPRIČESNIKA 

  

             Priprava za prvu svetu pričest dijeli se u tri etape, i za djecu i za roditelje. 

  

DALJA PRIPRAVA 
Daljnja priprava traje od početka vjeronauka do početka došašća. U ovom periodu održi 

se jedan susret s roditeljima na kojem im se predstavi cjelokupni program priprave i 

održi predavanje na temu: Obiteljska priprava za prvu svetu pričest – Važnost nedjeljne 

euharistije i zajedničke molitve u obitelji. Na ovom susretu predstavimo roditeljima i 

cjelogodišnji program priprave, ukažemo na njihove i naše obveze te ih ozbiljno 

pozovemo na suradnju. 
BLIŽA PRIPRAVA 
Bliža priprava traje od prve nedjelje došašća na kojoj predstavimo kandidate za prvu 

svetu pričest Isusu i župnoj zajednici, i traje do zadnjeg tjedna pred prvu svetu pričest. U 

ovom periodu organiziramo dva susreta za roditelje i održimo dva predavanja; 

prvo: Korizma, milosno vrijeme obraćenja – korizma u obitelji prvopričesnika; 

drugo: Sakramenti kršćanske inicijacije. 
NEPOSREDNA PRIPRAVA 
Neposredna priprava za prvu svetu pričest za roditelje počinje trodnevnicom koja počinje 

u četvrtak. Na sve tri večeri trebaju doći roditelji. U misnoj homiliji, počevši od prve 

večeri, govori im se o sakramentima krštenja, ispovijedi i Euharistije. 
NATUKNICE ZA PREDAVANJE RODITELJIMA 

  

OBITELJSKA PRIPRAVA ZA PRVU SVETU PRIČEST – VAŽNOST NEDJELJNE EUHARISTIJE I 

ZAJEDNIČKE MOLITVE U OBITLJI 

  

I. Što su roditelji obećali Bogu na krštenju svoga djeteta? 
• – Svećenik pita roditelje: Što tražite od Crkve Božje za svoje dijete? 
• – Roditelji odgovaraju: krštenje. 



• – Svećenik: Vi tražite krštenje za svoje dijete. Time se obvezujete da 

ga odgajate u vjeri kako biživjelo prema Božjim zapovijedima, ljubilo 

Gospodina i svoga bližnjega, kao što nas je Krist učio. Jeste li toga svjesni? 
• – Roditelji: Jesmo. > Obećavaju riječju i primjerom odgajati svoju djecu. 
• – Svećenik: Pruža roditeljima krsnu svijeću koja se pali od oltarske svijeće > 

simbolika primanja vjere: 
> Vašoj se brizi, roditelji i kumovi, povjerava da podržavate ovo svjetlo. Dijete vam je 

Krist prosvijetlio da uvijek živi kao dijete svjetla… Neka ustraje u vjeri… 
II. Roditelji > prvi odgojitelji-svjedočanstvom života 

• 1. Roditelji trebaju početi djecu odgajati za vjeru od njihove najniže dobi; 

‘Obiteljska kateheza’ prethodi, prati i obogaćuje župnu katehezu i školski 

vjeronauk; 
• 2. Bračni drugovi „imaju svoje zvanje, da budu jedan drugomu i djeci svjedoci 

vjere i Kristove ljubavi” (KKC, br. 1534); 
• 3. Obitelj je «kućna Crkva»; «Roditelji moraju biti za svoju djecu riječju i 

primjerom prvi vjesnici vjere» (LG 11); 
• 4. „Poslanje je roditelja učiti djecu moliti i odgajati ih tako da u sebi otkriju 

zvanje djece Božje” (KKC, 2226); 
• 5. „Roditelji, postupajte tako da vaše ponašanje zaslužuje štovanje i ljubav 

vaše djece” (PO, 15); 
• 6. „Sakramentom ženidbe odgojno je poslanje (roditelja) uzdignuto 

na dostojanstvo i poziv prave‘službe’ Crkve u služenju izgradnji njezinih 

zadaća” (FC, 38); 
• 7. „Obitelj kao i Crkva mora biti mjesto gdje se Evanđelje prenosi i odakle 

ono zrači. U krilu takve obitelji, koja je svjesna svog poslanja, svi njeni 

članovi evangeliziraju a ujedno su svi evangelizirani. Ne samo da roditelji 

svojoj djeci prenose Evanđelje već to isto Evanđelje oni mogu primiti i od 

njih…Obitelji evangeliziraju i mnoge druge obitelji kao i sredinu u kojoj žive”. 

(Pavao VI., EN, 71); 
III. Prva pričest je prilika za obiteljsku duhovnu obnovu 

1. Prva sveta pričest je prilika za duhovnu obnovu cijele obitelji! Kako je možemo 

ostvariti? 

2. Pokušati u svojoj obitelji ostvarivati Jubilejski program duhovne obnove 

hrvatskih katoličkih obitelji: 
Hrvatska katolička obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi misu; 

1. Stoga vas pozivamo, dragi roditelji naši Prvopričesnika,    da u svojim 

obiteljima provodimo ovaj program Duhovne obnove hrvatskih obitelji koji 

smo u Ninu 1979. prihvatili kao svoje zavjetno obećanje: 
> Moliti svake večeri Molitvu Presvetom Trojstvu za obitelj i Ispovijest vjere 

Hrvata katolika (oko 21 sat); 
          > Svakog dana zajednički moliti u svojim obiteljima; 
> Svake nedjelje i blagdana slaviti misu sa svojom obitelji. 
4.  Vjernim i redovitim ispunjavanjem ovih zavjetnih obećanja, produbljuje se duhovnost 
bračnog i obiteljskog zajedništva, obitelj se učvršćuje u vjeri, nadi i ljubavi te postaje 

pravom oazom ljubavi, a djeca imaju priliku rasti u ljubavi i milosti. 
5.   Sveta misa je izvor i vrhunac cijelog kršćanskog života. Bez nje ni molitva ni druge   
pobožnosti nemaju smisla. 
IV. Što je župno-obiteljska kateheza 

• 1. Način rada s djecom – ne prakticiramo frontalni način poučavanja djece. 

Prvopričesnici 
      se dijele u 7 grupa, kao 7 duginih boja: ljubičasta – obraćenje;  tamnoplava 

– vjera;   
      svijetloplava – vjernost; zelena – nada; žuta – poslušnost; narančasta – sreća; 

crvena –   
      ljubav. 

• 2. Suradnja s roditeljima – na satu župne kateheze (u grupnom radu) djeci 

se objasni svaka 



      kateheza, koju bi kasnije kod kuće roditelji trebali obraditi zajedno sa svojom 

djecom, da    
      roditelji preko ovih kateheza prenose na djecu iskustvo svoje vjere. Djeca moraju 

iskusiti   
      da ih roditelji uvode u vjeru Crkve. Stoga, sve kateheze za prvopričesnike 

objavljujemo u   
      našem Župnom vjesniku. 

• 1. Konstatacija: Mnogi roditelji lani nisu surađivali. Mi ćemo i s vama 

pokušati. Nadamo 
      se plodnoj suradnji na duhovnu dobrobit vaše i naše djece. 
V. Program priprave za prvu svetu pričest 
1. Program priprave – dijeli se u tri dijela 
a) Dalja priprava – Od sredine rujna do došašća. 
b) Bliža priprava – Liturgijskim prijemom na prvu nedjelju došašća započinje bliža 

priprava za prvu svetu pričest kojom se oni upisuju i uključuju u Godinu apostolata, 

što znači da se svaki od kandidata, osim što već pohađa župnu katehezu, upisuje u jednu 

od 7 živih zajednica u župi. Sve zajednice zajedno čine vjeronaučni pokret koji se 

zove DUGA – DIONIŠTVO U GRUPNOM APOSTOLATU. Žive zajednice imaju svoje susrete 

subotom. Druga nedjelja došašća, 2. 12. 2007. > Predstavljanje Kandidata za Prvu sv. 

pričest, na misi u 9 sati. Sva djeca trebaju doći! 
c) Neposredna priprava – trodnevnica i ispovijed 

  

KORIZMA – MILOSNO VRIJEME OBRAĆENJA 
(Korizma u obitelji prvopričesnika) 

  

Korizma – je vrijeme: 1. molitve, 2. posta, 3. odricanja (pokora) i 4. dobrih djela 
= > OBRAĆENJE 
Ad 1. Molitva  – je razgovor s Bogom. 

• – Obiteljska molitva – nije važno moliti, ni puno moliti. Važno je redovito i 

ustrajno zajednički moliti u obitelji. Zajedničarska molitva ima posebnu snagu. 

Obitelj u molitvi mora biti jedno srce i jedna duša. Molimo li zajedno sa svojom 

djecom – (Molitva Presvetom Trojstvu za obitelj, Ispovijest vjere Hrvata 

katolika, krunicu ili…? Korizmena odluka: Obiteljski redovito moliti s 

prvopričesnikom – svaku večer!!! Tko ne moli taj ne voli. 
• – Sv. misa – je izvor i vrhunac cijelog kršćanskog života. Slavim li ja i članovi 

moje obitelji svake nedjelje sv. misu? Što mi je to važnije? Kako mi djeca idu 

na misu? Korizmena odluka: Najprije misa, pa onda ostalo!!! 
• – Sv. Pismo – čitamo li ga u obitelji ikad zajedno? Barem ono nedjeljno 

evanđelje iz župnog vjesnika?Imamo li obiteljsku Bibliju? Mogu li nju pokloniti 

djetetu za prvu pričest, umjesto…? A zašto i kum ne bi poklonio kumčetu 

Bibliju. 
• – Župni vjeronauk – ide li moje dijete redovito na ž. vjeronauk? Pratim li 

uopće njegovu pripremu, proučavamo li zajedno kateheze koje objavljujemo u 

ž. vjesniku? Napomena: Roditelji su prvi povlašteni odgojitelji svoje djece u 

vjeri. Nitko ih u tome ne može i ne smije zamijeniti! Jesam li svome djetetu 

pravi svjedok i učitelj vjere? 
– Duhovne žrtve – Dnevno prikazanje Bogu 
Ad 2. Post – post i nemrs (objasniti)! Postiš li za svoju djecu? 
Ad 3. Odricanje – kroti našu sebičnu narav. Psovka!? Što činiš kao zadovoljštinu za 

svoje psovke? 
Ad 4. Dobra djela – biti na raspolaganje članovima svoje obitelji, dijeliti život s drugima. 

• Ø = OBRAĆENJE 
• – Obrati se i vjeruj Evanđelju -od starog Adama > novi čovjek u Kristu Isusu! 
• – Svi smo, dakle, pozvani da u korizmi nešto posebno i temeljito napravimo. 



Papa nam predlaže: ‘Visoko mjerilo’ redovitoga kršćanskog života!!! 
Ivan Pavao II. u Apostolskom pismu Ulaskom u novo tisućljeće jasno poručuje da je 

svetost velika pastoralna hitnost te da je svetost perspektiva u koju treba staviti svako 

pastoralno planiranje djelovanje (br. 30). Papa je izrijekom jasan: „Vrijeme je da se 

svima na uvjerljiv način ponovno ponudi to ‘visoko mjerilo’ redovitoga kršćanskog 

života: čitav život crkvene zajednice i obitelji trebaju ići u tome smjeru.” (NMI, 31). 
Činjenica je da mnoge naše obitelji gube, ili je nisu nikada ni imale, svijest i 

zadaću kućne Crkve koja se najviše očitovala i potvrđivala u nedjeljnoj liturgiji i 

zajedničkoj obiteljskoj molitvi. 
To su dobro shvatili naši hrvatski biskupi prije 27 godina kada su prigodom jubilejske 

proslave 1300 godina kršćanstva u Hrvata i 1100 godina hrvatske neprekinute 

povezanosti sa Svetom Stolicom, ponudili pastoralni program „redovitog kršćanskog 

života” Crkvi u Hrvata i hrvatskim katoličkim obiteljima pod geslom: Hrvatska katolička 

obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi misu. Za dnevnu molitvu predali su 

nam: Ispovijest vjere Hrvata katolika koja se trebala moliti zajednički u obiteljski u 

21 sat, kao naš SHEMA. U taj sat svi bi hrvatski svećenici u taj sat blagoslivljali hrvatski 

katolički puk, pogotovo svoje župljane. Tako se cijeli narod u Hrvata pokušavao 

jednodušno povezati u molitvi i sve njih zajedno povezati s liturgijom Crkve. 
TRI SAKRAMENTA PRVOPRIČESNIKA 
Tema: Sakrament krštenja 

• Krštenje je nužno za spasenje 
           –  Krštenje ostavlja u duši neizbrisivi duhovni biljeg 
      –  Zahtijeva rast u vjeri 

• Krštenje je ustanovio Isus (3 stupnja) 
• – Najavio ga u razgovoru s Nikodemom 
• – Ustanovio ga svojim krštenjem na rijeci Jordanu 
• – Naredio ga apostolima: «Idite po svem svijetu…» 
• Što se postaje krštenjem 

– Dijete Božje 
– Članovi Kristove zajednice – Crkve 
– Braća i sestre (Isusovi i međusobno) 

• Plodovi krštenja 
–  Oprašta se istočni grijeh 
          –  Svi osobni grijesi do krštenja 

• U ime čije vjere se djeca krste 
–   U ime vjere Crkve 

• – U ime vjere roditelja i kumova 
• Obred krštenja 

–  Polijevanjem vode po glavi 
–  Zazivanje Presvetoga Trojstva 

• Tko može krstiti 
            – Redovito i svečano – svećenik 
      – U nuždi – svaki čovjek 

•  Materija i forma krštenja 
– Materija: voda 
– Forma: Ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga 

Tema: Sakrament pomirenja – ispovijed 

     *Ustanovio ga Isus 

• – «Primite Duha Svetoga, kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se, kojima 

zadržite, zadržani su im» (Iv 20, 22-23). 
• Plodovi ispovijedi: 
• – Pomirenje s Bogom 
• – Oproštenje grijeha 
• – Mirna savjest (pomirenje sa sobom) 
• – Duhovna snaga 
• Uvjeti za valjanu svetu ispovijed 
• – Kazati sve svoje grijehe 



• – Pokajati se za grijehe 
• – Odlučiti da nećeš više griješiti 
• – Izvršiti pokoru (zadovoljštinu) za svoje grijehe 

* Kada se treba ispovijedati 
• – Kad na duši imamo težak grijeh 
• – Za velike katoličke blagdane 
• – Češće (kad nam savjest i duhovna potreba nalaže) 
• Pojedinačna ispovijed 

– Ispovijeda samo svećenik 
Tema: Sakrament Euharistije (sv. misa) 
*Kad je i kako ustanovljena sv. misa 

• – Na posljednjoj večeri 
• – Materija sv. mise je kruh i vino 
• – Forma su Isusove riječi: Uzmite i jedite… Uzmite i pijte… 

*Kako se dijeli sv. misa 
–  Uvodni obredi 
–  Služba riječi 
–  Euharistijska služba 
–  Pričesni obred 

• Kako je Isus prisutan u sv. misi 
–  Po svojoj riječi 
–  Pod prilikama kruha i vina 
–  Po osobi službenika 
–  Po zajednici vjernika 

• Sv. misa izvor i vrhunac svega 
–  Sv. misa, najsavršenija molitva 
–  Sv. misa, veza jedinstva i zajedništva 

• – Sv. misa, vazmeno događanje 
• Obveza nedjeljne sv. mise 

– Nedjelja i zapovijedani blagdani 
– Obveza mise za prvopričesnike 

  

Crkva 
• Crkva je mistično tijelo Kristovo – skarament = vidljivi znak 
• 7 sakramenata u Crkvi = mjesto aktualizaicje Crkve 
• Crkva i njezine 4 bitne dimenzije (zadaće): 
• Ø Slavljenje Boga (liturgia) 
• Ø Zajedništvo (koinonia) 
• Ø Svjedočenje (martyria) 
• Ø Služenje (diakonia) 
• Crkva – sveopći sakrament spasenja 
• Vjerujem u jednu svetu, katoličku i apostolsku Crkvu 
• Crkva – hijerarhijsko ustrojstvo (Isus, apostoli, papa, biskupi, svećenici, 

vjernici) 
• Crkva – organizacijsko ustrojstvo: Opća Crkva, metropolije, (nad)biskupije, 

župe 
• Crkva = Narod Božji (II. vatikanski sabor) 
•   Nebeska, trpeća i putujuća Crkva      

Župa 

  

• Župa je zajednica vjernika trajno ustanovljena u partikularnoj Crkvi koja je pod 

vlašću biskupa povjerena župniku kao vlastitu pastiru 
• Župa je euharistijska zajednica i srce bogoslužnog života kršćanskih obitelji 
• Župa je mjesto zajedništva i sudjelovanja vjernika 



> Župa je zajednica zajednica… 
• Župa je povlašteno mjesto kateheze za djecu i roditelje 
• U djelo provodi ljubav Gospodnju (dobrim i bratskim djelima) 

  

Obitelj 
• Obitelj je «kućna Crkva»… «Roditelji moraju biti za svoju djecu riječju i 

primjerom privi vjesnici vjere» (LG 11);  Obitelj je «škola potpunije 

čovječnosti» (GS 52) 
• Roditelji trebaju početi djecu odgajati za vjeru od njihove najniže dobi 
• Roditelji trebaju živjeti i svjedočiti vjeru u skladu s Evanđeljem 
• Poslanje je roditelja učiti djecu moliti se i otkrivati u sebi zvanje djece Božje 

(KKC, br. 2226) 
• Obiteljska kateheza predhodi, prati i obogaćuje druge oblike vjeronauka 
• Obitelj i izmijenjene okolnosti života 
• Obitelj ne daje odgovarajuću potporu za uvođenje djece u vjeru 

  don Krešo Puljić, župnik 

 


