
Proslava prve svete pričesti u našoj župi 2013. 
  

RODITELJSKI POZDRAV NA MISNOM SLAVLJU PRVE PRIČESTI 
Na početku misnog slavlja uz svećenika djecu pozdravi i jedan 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 
(7. travnja 2013.) 

ULAZ: 
• – prvopričesnici u procesiji ulaze u crkvu 
• – VIS Otkrivenje pjeva ulaznu pjesmu Uđite s hvalama 

• – pozdrav u ime roditelja (Monija Bošnjak) 

•  

SV. MISA – POČETAK: 
• – ulazna pjesma Ovdje je Isus (pjevaju prvopričesnici) 
• – pozdrav svećenika i pokajnički čin 
• – pjesma: Gospodine smiluj se nama 
• – pjesma: Svi Slavimo 

  

ČITANJA: 
–    1. čitanje: Hrvoje Galić, animator 
–    psalam: Samo reci riječ (prvopričesnici) 
–    2. čitanje: Darja Čobanović, animator 
–    pjesma prije evanđelja: Želim klicati 
–    Evanđelje i propovijed (don Ivan) 

  

OBNOVA KRSNIH OBEĆANJA: 
• U sjećanje na vlastito krštenje svi smo pozvani uvijek iznova odricati se Sotone i svake 

suradnje s njim i ispovijedati vjeru u Trojedinoga Boga. 

  

MOLITVA VJERNIKA: 
– Sedam zaziva čita sedam animatora prvopričesnika: Gabrijela Mihalj, Gabrijela Spahalić, Blaženka Mihalj, 
Anamarija Čordaš, Filip Kožul, Darja Čobanović i Jure Soldo 

  

EUHARISTIJSKA SLUŽBA: 

• – darovna pjesma: Mi želimo uzdić’ Isusa (prvopričesnici) 

• – pjesma: Hosana… (prvopričesnici) 



• – pjesma: Mir, pravi mir.. (prvopričesnici) 

• – molitva prije pričesti: Isuse maleni, prijatelju moj 
• – pričesne pjesme: Na tvoju riječ Kapetane, Silan Bog, Isus premješta planine, 

Živog Isusa slavi…(pjeva VIS Otkrivenje) 

  

ZAHVALA NAKON PRIČESTI: 
• – Dušo Isusova 

  

KRAJ: 
• – župnikov pozdrav 
• – pjesma: Himna Duge 
• – podjela uspomena na Prvu svetu pričest i zajedničko fotografiranje u crkvi po 

bojama i zajednička na igralištu 
• – pojedinačno slikanje s roditeljima 

  

don Ivan Marčić, župni vikar 

 


