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„Neki su mu donosili malu djecu da ih dotakne. Kad su to vidjeli njegovi učenici počeli su ih
zaustavljati. Isus dozva sebi dječicu te reče:
„Pustite dječicu da dođu k meni; nemojte ih priječiti. Jer takvim pripada kraljevstvo Božje!
Zaista vam kažem, tko ne primi kraljevstvo Božje kao malo dijete, taj sigurno neće u nj ući“
(Lk 18, 15 – 17).
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Uvodna misao za korisnika ovog podsjetnika
Priprema za prvu ispovijed i prvu pričest je važan trenutak u životu svakog djeteta i njegove
obitelji. Djeca su u životnoj dobi kad se u njima oblikuje prvo svjesno opredjeljenje za Boga i življenje
vjere. U ovim sakramentima oni će naučiti bitne stvari koje će ih pratiti cijeli njihov život i pomagati im u
življenju vjere. Na krštenju su njihovi roditelji i kumovi obećali da će ih odgajati u vjeri, a sada je vrijeme da
im u tome odlučno i odgovorno pomognu da i oni sami prakticiraju život u vjeri. Roditelji su im bez sumnje
i do sada govorili o Bogu i vjeri, učili ih prve molitve, vodili ih sa sobom na svetu misu, ali prva ispovijed i
pričest su ipak nešto posve novo u životu njihova djeteta i cijele obitelji. Djeca idu i na vjeronauk u školi, ali
župna kateheza sobom nosi bitno nove stvari od pukog poznavanja činjenica. Ona osim upoznavanja vjere
usmjerava na uvođenje u praksu vjere u župnoj zajednici. Zbog toga je potrebna suradnja obitelji i cijele
župne zajednice. Djeca u roditeljima gledaju uzor. Roditelji bi trebali živjeti i prakticirati vjeru i uključiti se
u život Katoličke Crkve i župe. Na takav način će najbolje pomoći svojoj djeci da uistinu usvoje i
prakticiraju vjeru.
Ovaj podsjetnik je zamišljen da istovremeno bude i radna bilježnica za tjedni sat župne
kateheze u pripremi za prvu ispovijed i prvu pričest. On sadrži osnove vjerskoga nauka kao pomoć
kateheti kod prpreme za sat i kreativni rad djece i poticaj za prva razmišljanja o osobnom iskustvu
življenja vjere. Dao Bog i Majka Božja da svima do kojih dođe ovaj vjeronaučni podsjetnik bude na
duhovnu korist i produbljenje vjere.
Kako se praktično može koristiti ovaj podsjetnik i radna bilježnica na župnoj katehezi?
Najbolji način korištenja ovog podsjetnika na satu vjeronauka je da se djeci u prvih 10 minuta
objasni značenje pojedine cjeline. Nakon toga svećenik - vjeroučitelj može kratko ući u dijalog s
djecom pitajući ih što su i kako razumjeli. Drugi dio sata je kreativan rad djece; kada oni rješavaju
pitanja, zadatke, nadopunjuju tekstove, bojaju i dopunjaju slike s ciljem poticanja razmišljanja o njihovom
vjerskom životu povezanom uz temu određene kateheze. Na kraju je dobro da djeca podijele svoja
razmišljanja s drugima čitajući kako su oni riješili pitanja i zadatke. Naravno, da se može i treba preporučiti
osobno čitanje pojedinih cjelina kod kuće prije ili poslije kateheze. Ne radi se o tome da oni napamet bilo što
uče, nego da shvate bit kateheze, te da primjenjuju njene osnovne u praksi vjere.
Uz to priprema za prvu ispovijed i prvu pričest ne iscrpljuje se samo u ovim kratkim podsjetnicima i
katehezama, nego se preporuča rad tijekom godine. Dok traje sat župne kateheze, dobro je kao sastavni dio
vjeronauka za prvu pričest povremeno vršiti i praktični dio življenja vjere kao što je: učiti djecu moliti, učiti
ih o raznim praksama vjere, imati zajedničke trenutke molitve i slično. Naravno da djeca trebaju redovito
dolaziti nedjeljom na misu zajedno s roditeljima i obitelji.
Pojedine cjeline priručnika
Priručnik je organiziran u šest cjelina s ciljem da se tijekom pripreme za prvu ispovijed i prvu pričest
slijedi liturgijska godina. Teme iz pojedinih cjelina mogu uklopiti u taj put prakse i življenja vjere u koje se
želi uvesti prvopričesnike. Svaka cjelina na kraju ima i zaključak koji je naslovljen važne stvari za zapamtiti.
Smatramo da ne treba opterećivati djecu da to uče napamet, nego je smisao taj da to bude kao sažetak
pojedinog sata župne kateheze i istovremeno podsjetnik kojim se može osvježiti sjećanje djece na sljedećem
satu. Materijala u priručniku ima dosta, pa ako se sve i ne obradi tijekom godine, biraju se teme koje su
prema nahođenju svećenika ili katehete najpogodnije.
p. Miljenko Sušac SMM
Ime i prezime djeteta ………………………………………………………………………………………..
Škola koju pohađa………………………………………………………………………………………………
Župa……………………………………………………………………………………………………………
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I. UVODNA CJELINA
1. OSNOVNE KRŠĆANSKE MOLITVE KOJE TREBA ZNATI SVAKO DIJETE
KRŠĆANSKI POZDRAV: Hvaljen Isus i Marija! Vazda ili navijeke budi hvaljen Isus i Marija!
ZNAK SVETOG KRIŽA: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

OČE NAŠ, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu
tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima
našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.

ZDRAVO MARIJO, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod
utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen.
SLAVA OCU I SINU I DUHU SVETOMU kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova.
Amen.
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ANĐEO GOSPODNJI navijestio Mariji. I ona je začela po Duhu Svetom. Zdravo Marijo…
Evo službenice Gospodnje. Neka mi bude po riječi tvojoj. Zdravo Marijo…
I Riječ je tijelom postala. I prebivala među nama. Zdravo Marijo…
Moli za nas, sveta Bogorodice! Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Pomolimo se: Milost svoju, molimo Te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi, koji smo po anđelovu
navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća privedeni
budemo. Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen. Slava Ocu… Slava Ocu… Slava Ocu…
Svim umrlima pokoj vječni daruj Gospodine! Svjetlost vječna svijetlila njima, počivali u miru
Božjem. Amen.

MOLITVA ANĐELU ČUVARU: Anđele čuvaru mili svojom snagom me zakrili. Prema Božjem obećanju
čuvaj mene noću, danju. Osobito pak me brani da mi dušu grijeh ne rani. A kad s ovog svijeta pođem sretno
da u nebo dođem, da se ondje s Tobom mogu vječno klanjat dragom Bogu. Amen.
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2. UNUTRAŠNJOST CRKVE – PROSTOR ZA MOLITVU I BOGOSLUŽJE
Kad kažemo Crkva onda mislimo na dvije stvari. Crkva je zajednica vjernika koji vjeruju u Isusa
Krista, Sina Božjega, Spasitelja svijeta, a crkva je i građevina namijenjena za molitvu i slavljenje svetih
sakramenata. U crkvi se okuplja zajednica Isusovih vjernika. Članom Crkve postaje se po krštenju, a mjesto
gdje se krsti jest krstionica.

Crkva je zajednica vjernika
čiji se član postaje krštenjem,
a crkva je građevina gdje se
vjernici okupljaju na molitvu.

Zbog ove svoje namjene unutrašnjost crkve je sveti prostor. Svaka crkva ima dva glavna prostora.
Prvi je svetište u kojem se nalazi:
a.) oltar (žrtvenik): sličan je stolu, a na njemu se za nas prinosi Isusova žrtva, sveta Misa koju slavi
svećenik. Na oltaru se nalazi kalež: pozlaćena čaša u koju se ulijeva vino koje se tijekom mise pretvara u
krv Kristovu, plitica: na nju se stavljaju hostije koje postaju Tijelo Kristovo, svijeće, križ na oltaru ili
pokraj koji podsjeća na Isusovu žrtvu, misal: to je knjiga molitava iz koje svećenik čita molitve za misu;
b.) svetohranište: mali ormarić pored kojeg stalno gori svjetlo, a u svetohranišnu je prisutan živi
Isus pod prilikama posvećene hostije koja je postala Tijelo Kristovo;
c.) ambon (govornica): mjesto s kojega se čita Božja Riječ, s kojeg svećenik vjernicima tumači vjeru
i mole se molitve vjernika.

Drugi dio crkve je prostor s klupama za vjernike. Negdje sa strane nalazi se ispovjedaonica: to
je prostor za ispovijed grijeha i pomirenje vjernika s Bogom. Na ulazu u crkvu nalazi se blagoslovljena
voda kojom se pri ulasku u crkvu prekrižimo, onda pokleknemo; tako pozdravimo i častimo Isusa.
Blagoslovljena voda nas podsjeća na naše krštenje.
Kod svakog ulaska u crkvu sjetimo se da smo djeca Božja i tako se moramo ponašati. Crkva je sveti
prostor, zato u njoj nije dozvoljeno zabavljanje, pričanje, zadirkivanje, žvakanje. Na svetu misu treba uvijek
doći malo ranije, kako bismo sabrali svoje misli i sjetili se da smo došli moliti se i na susret s Isusa. Na kraju
Mise svećenik nas blagoslovi. Ne smijemo odmah izjuriti van iz crkve. Trebamo sačekati da se otpjeva
pjesma i onda polako izići iz crkve.
Sakristija je posebna prostorija u kojoj se čuvaju predmeti koji su potrebni za slavljenje mise. U njoj
se svećenik i ministranti pripremaju za misu. Kor je mjesto u crkvi gdje su smješteni orguljaš i pjevači.
ZADATAK: na slikama pronađi predmete o kojima smo govorili i ispod njih napiši što označavaju.
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Praktične vježbe za ovaj sat kateheze:
- uvježbati klecanje i križanje prilikom ulaska u crkvu
- uvježbati naklon Isusu
- uvježbati klecanje prilikom pretvorbe naglašavajući da treba biti okrenut oltaru
- uvježbati izvođenje znaka križa na čelu, usnama i grudima prilikom čitanja evanđelja
- razgovarati o prikladnoj odjeći i obući u prostoru crkve
ODGOVORI I NADOPUNI!
1. Prekriži netočne riječi! U svetištu se nalazi: oltar, ispovjedaonica, ambon, vječno svjetlo, blagoslovljena
voda, svetohranište.
2. Zaokruži točan odgovor! U svetohraništu se čuva: a) kruh, b) Tijelo Kristovo, c) blagoslovljena voda.
3. Oltar se još zove ………………………………………………… jer se na njemu prinosi Isusova žrtva.
4. Ambon je mjesto na kojemu se …………………………………………………………………………... .
5. Blagoslovljena voda služi za…………………………………………………………………………..

.

6. Zaokruži točan odgovor! U crkvi ne smijemo : a) moliti; b) pričati s drugima; c) paziti što se
pjeva i što govori svećenik; d) žvakati žvakaću gumu; e) okretati se otraga.
OBOJI I NADOPUNI SLIKU!

VAŽNE STVARI ZA ZAPAMTITI! Krstionica? Mjesto krštenja. Oltar? Žrtvenik sličan stolu na kojemu
svećenik slavi sv. Misu. Ambon? Mjesto s kojega se čita Riječ Božja i odakle svećenik propovijeda.
Svetohranište? Mjesto gdje se čuva Tijelo Kristovo, gdje je živi Isus. Ispovjedaonica? Mjesto gdje ljudi
ispovijedaju svoje grijehe Bogu i dobivaju oproštenje od njih od Boga preko svećenika.
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3. CRKVA NAROD BOŽJI
Crkva je zajednica ljudi koji vjeruju da je Isus Krist Sin Božji postao čovjekom, umro i uskrsnuo za
njihovo spasenje; i trude se živjeti po njegovu nauku. Najvažnije od Isusova nauka je vršiti njegove
zapovijedi ljubavi. One glase: „Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim
umom svojim. I ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe“ (usp. Mt 22, 37-39).
Članovi Crkve prihvaćaju da im Isus bude vodič u životu. Oni nastoje Njega slijediti tako da se mole,
ljube Boga, same sebe i svoje bližnje. Članom Crkve postaje se sakramentom krštenja.
Isus je ustanovio Crkvu, a htio je kad On ode Ocu, da u njegovo ime Crkvom upravlja jedan od
njegovih učenika i prijatelja, apostol Petar.
Apostoli, Isusovi najbliži učenici i prijatelji, su nakon što im je Isus s Neba poslao Duha Svetoga
pošli u mnoge zemlje. Propovijedali su vjeru i krstili one koji su povjerovali. Broj ljudi koji je povjerovao u
Isusa je rastao i danas je Crkva prisutna u mnogim zemljama svijeta.
Crkvu se može usporediti s brodom. Kao što brod plovi morem tako Crkva putuje ovim svijetom. Da
bi brod sigurno plovio, mora imati kapetana koji upravlja brodom. Crkvu ovim svijetom vodi Isus Krist, a
njegov vidljivi zamjenik na zemlji je nasljednik sv. Petra kojega nazivamo papa.
Papi u upravljanju Crkvom pomažu biskupi i svećenici. Oni nas poučavaju Isusovu nauku u njegovo
ime i posvećuju tako da nam posreduju Božju milost.
Sveti Otac papa zove se …………..….…., naš biskup zove se …………………….......…, a župnik
je ……………….…………………… Važno je nedjeljom ići na svetu Misu, jer je to najvažnija kršćanska
molitva tijekom koje čujemo što nam Isus poručuje, što bi On htio od nas i čemu nas poučava.
OBOJI I NADOPUNI SLIKE! (Zamisli i napiši što bi Isus, a što papa rekao djeci).

…………………………………………………………………………………………………………………..
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…………………………………………………………………………………………………………………..
PAZIMO!
Kad riječ Crkva pišemo velikim početnim slovom mislimo na zajednicu Isusovih učenika, na ljude.
Kad riječ crkva pišemo malim slovom, mislimo na zgradu.
ODGOVORI I NADOPUNI!
1. Idem na svetu Misu jer ..........................................................................................................................
2. Što ti se najviše sviđa u crkvi?.................................................................................................................
3. Kad uđem u crkvu prvo pozdravim ……… jer je u njoj On najvažniji, pozdravim Ga tako..........................
4. Što vjernici rade u crkvi? …………………………………………………………………………………….
5. Kome je posvećena naša župna crkva? ……………………………………………………………………..
VAŽNE STVARI ZA ZAPAMTITI!
Što je Crkva? Crkva je zajednica ljudi koji su kršteni i vjeruju da je Isus Sin Božji, naš Spasitelj.
Tko je utemeljio Crkvu? Crkvu je utemeljio sam Isus.
Tko je papa? Papa je nasljednik sv. Petra, poglavar cijele Crkve i Isusov namjesnik na zemlji.
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4. OBITELJ – ZAJEDNIŠTVO U ŽIVOTU I VJERI
Na samom početku Biblije čitamo Božje riječi: „Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on
ga stvori, muško i žensko stvori ih” (Post 1,27). Bog je ljudima dao da žive u obiteljima, kako bi se
međusobno ljubili, pomagali i rađali djecu. Zato je obitelj jako važna za sve ljude i za sve članove obitelji,
posebno za djecu.
Svatko u obitelji ima priliku činiti dobro i iskusiti što znači zajedništvo i ljubav među ljudima. To
može biti odnos prema braći i sestrama s kojima odrastamo, odnosi s roditeljima (ili roditeljem, ako smo
ostali bez jednoga od njih), odnos prema djedu i baki. Svi se trebaju brinuti za obitelj, jer time potvrđuju
svoju dobrotu i svoju vjeru.
Obitelj se gradi na ljubavi prema Bogu i svim članovima obitelji, požrtvovnosti (svatko treba činiti
nešto za drugoga) i odgovornosti (svatko treba dobro izvršavati svoje obveze i zadaće). Ono što naučimo u
obitelji i roditeljskom domu ostaje s nama cijeli život. Naša obitelj je kršćanska, zato što smo mi kršćani i
što se svi trebamo truditi živjeti u skladu s vjerom i Isusovim riječima.
To znači moliti se osobno i zajedno, ići nedjeljom na misu. Ako netko učini nešto što nije dobro treba
se ispričati, od Boga tražiti oproštenje u ispovijedi. Kršćani znaju da ih je Isus spasio od grijeha, da im On
oprašta, imaju povjerenje u Njegovo milosrđe i trude se sve više dobro živjeti, slušajući Isusa.
OBOJI I NADOPUNI SLIKE! (Zamisli i napiši ispod slike što govore roditelji, a što djeca).

………………………………………………………………………………………………………………..…
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KAKO JE DOBRO I MILO KAO BRAĆA ZAJEDNO ŽIVJETI (Ps 133, 1)
ODGOVORI I NADOPUNI! Koji su znakovi Božje dobrote u životu obitelji, što svatko od njih moli i za
što zahvaljuje Bogu?
Tata .....................................................................................................................................................................
Mama ..................................................................................................................................................................
Brat ...................................................................................................................................................................
Sestra ..................................................................................................................................................................
2. Što treba čovjeku u životu da bi bio sretan? …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
VAŽNE STVARI ZA ZAPAMTITI!
Tko je htio da ljudi žive u obitelji? Bog, jer je On stvorio muškarca i ženu i želi da oni žive u obitelji.
Što učimo u obitelji? Učimo se međusobno ljubiti, poštovati, izvršavati svoje zadaće i pomagati.
Kako živimo vjeru u obitelji? Tako da ljubimo Boga i bližnje, da se molimo, idemo na misu i ispovijed kada
nešto sagriješimo i da se trudimo uvijek biti bolje osobe i kršćani.
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5. VJERUJEM U BOGA OCA, STVORITELJA
Iako Boga ne vidimo tjelesnim očima, mi vjerujemo i znamo da je On naš dobri Otac koji je na
Nebu, koji nas voli više nego bilo tko drugi. Bog nas je stvorio i darovao našim roditeljima, On je htio da
mi živimo, darovao nam je život.
Mi to o Bogu znamo jer nam je to Isus kazao. Kad gledamo kako je lijepa priroda, kako je divan
svijet i veliko nebo onda mora postojati Onaj tko je sve to uredio i stvorio, a to je Bog Stvoritelj koji je jako
mudar. Bog sam u sebi je sama ljubav, istina, ljepota, život.
Bog je htio stvoriti svakog čovjeka, mene i tebe, dao ti je da imaš tijelo, ruke, noge, oči, uši… Bog ti
je dao i dušu koju ne možeš vidjeti, ali ona uzdržava tvoj život i omogućuje da činiš ono što je dobro, a
izbjegavaš ono što je zlo. Bog hoće da ljubimo Njega, ljude i da mu se molimo. Duša koju je Bog tebi
stvorio i dao živjet će zauvijek.
Bog, naš dobri Otac, nije samo na Nebu, On je posvuda prisutan. Ako smo sami i bojimo se,
sjetimo se da je On s nama. Bog pazi na nas, zna što mi radimo, želi da jednoga dana budemo s Njim u
Raju, u ljubavi zauvijek. Bog je milosrdan, želi nam oprostiti grijehe i spasiti nas. Kad su prvi ljudi Adam i
Eva, sagriješili, a i svi drugi ljudi poslije njih, Bog je poslao svoga Sina koji je postao čovjekom. To je Isus
koji je umro i uskrsnuo da nas spasi.
Isus nam je rekao da će nam Otac poslati Duha Svetoga. Tako znamo da postoji samo jedan Bog, a u
Bogu su tri božanske Osobe: Otac i Sin i Duh Sveti.
OBOJAJ I NADOPUNI SLIKE! (Zamisli i napiši što bi Bog rekao svome djetetu).

……………………………………………………………………………………………………………….
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………………………………………………………………………………………………………………..
ODGOVORI I NADOPUNI!
1. Tko te je i zašto stvorio?................................................................................................................................
2. Tvoj odgovor Bogu: Dragi Bože koji si me stvorio i koji si moj Otac, hvala ti za: .................................
………………………………………………………………………………………voli te tvoj/a …………..
3. Zaokruži stvari za koje misliš da su Bogu važne: 1. milosrđe; 2. strogost; 3. briga za ljude; 4. praštanje;
5. kazna; 6. spasenje; 7. propast; 8. mir; 9. rat; 10. tvrdoća srca; 11. grubost; 12. blagost.
4. Nadopuni: Samo je ………… Bog, a u Bogu su tri božanske osobe: ……………………………………
Tri Osobe su jednake po dostojanstvu. Mi to znamo jer nam je to kazao …….., a on je naš ……………...…
5. Što Bog želi od nas ljudi? …………………………………………………………………………………..
VAŽNE STVARI ZA ZAPAMTITI!
Postoji li samo jedan Bog? Da, Bog je samo jedan.
Tko je Bog? Bog je naš Otac, savršeno biće, Stvoritelj svega što postoji.
Gdje je Bog prisutan? Bog je posvuda prisutan i sve zna.
Ljubi li Bog nas ljude? Bog ljubi ljude i brine se za sve što je stvorio.
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6. JA SAM LJUBLJENO DIJETE BOŽJE, JA SAM KRŠTEN, JA SAM KRŠĆANIN
Bog je stvorio ljude jer nas ljubi. On nam je dao život. Kada su prvi ljudi Adam i Eva sagriješili, a
nakon njih su griješili i svi drugi ljudi koji su živjeli, Bog ih nije želio ostaviti same nego im je obećao
Spasitelja.
Taj Spasitelj je Isus, Sin Božji koji je postao čovjekom, začet po Duhu Svetome, rodio se od svoje
majke Djevice Marije živio u Palestini, dobrovoljno je umro da nas spasi, a na kraju je uskrsnuo jer On je
Bog i jači je od smrti.
Isus je izmislio i ustanovio 7 sakramenata; to su 7 tajni (otajstava) po kojima On pomaže nama
vjernicima. Prvo je krštenje. Uskrsli Isus je svojim učenicima i prijateljima koje je nazvao apostolima
zapovjedio: „Pođite i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći
ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!“(Mt 28,19-20).
Dakle, Isus je izmislio krštenje kako bi mi ljudi mogli sudjelovati u njegovoj ljubavi, njegovu životu
i tako nam je otvorio vrata vječnoga života. Krštenje se obavlja blagoslovljenom vodom.
Kod krštenja, blagoslovljena nas voda čisti od istočnog i svih do tada počinjenih grijeha. Postajemo
djeca Božja i članovi Crkve, postajemo Isusovi prijatelji i kršćani koji Njega žele i trebaju slušati.
Svećenik krsti, tako da dijete ili odraslu osobu polijeva svetom vodom po glavi govoreći: (Ime ) ja te
krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Roditelji, a i kum koga dobijamo na krštenju, obvezuju se da će
nas odgajati u vjeri.
OBOJI I NADOPUNI SLIKE! (Napiši što svećenik moli, a što roditelji žele za svoje dijete).

………………………………………………………………………………………………………………..
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VAŽNI ZNAKOVI KOD KRŠTENJA: SVIJEĆA I KRSNA HALJINICA
ODGOVORI I NADOPUNI:
Bog je prvim ljudima nakon što su sagriješili obećao poslati …………………., a On je začet po
…………………… rođen je od Djevice ……..…….. i zove se ………………….…………………..
Što je krštenje?.....................................................................................................................................

Što se dobiva krštenjem? ……………………………………………………………………………………..

Moj/a kuma/a na krštenju se zove

………………………………………………………………… .

Svećenik kod krštenja polijeva dijete svetom vodom i kaže: (Ime ) ja te krstim u ime …………… i
…….………. i

…………………….. .

VAŽNE STVARI ZA ZAPAMTITI!
Što je krštenje? Krštenje je sakrament (tajna) koje je izmislio Isus Krist da nam udijeli novi i vječni život,
da nas oslobodi istočnog grijeha, da nas posveti po milosti.
Zašto je krštenje prvi i osnovni sakrament? Zato, jer po krštenju postajemo djeca Božja, kršćani i članovi
Crkve.
Kako se krsti? Krsti se tako da roditelji ispovjede vjeru u Boga i Isusa Krista, obećaju da će odgajati dijete
u vjeri, a svećenik polije dijete vodom po glavi i izgovara riječi: (Ime djeteta) ja te krstim u ime Oca i Sina i
Duha Svetoga.
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II. CJELINA DOŠAŠĆE I BOŽIĆ
1. DOŠAŠĆE
Bog kada je stvarao ljude želio je da oni budu sretni i da uvijek ostanu u zajedništvu s Njim. Prvi
ljudi Adam i Eva nisu htjeli slušati Boga, nego su sagriješili. Tako su okaljali ljudsku narav, a griješili su i
svi ljudi koji su se rodili poslije njih.
Bog nije htio ostaviti ljude da grijeh njima vlada, nego im je obećao poslati Spasitelja da ih otkupi od
grijeha. Biblija nam svjedoči da je Bog ljude dugo pripravljao za dolazak Spasitelja, preko svoga izabranoga
naroda. Činio je velika djela za svoj narod, govorio im je preko proroka i tako ih pripravljao da Bogu služe.
Jedan od proroka je bio i Mojsije preko kojega je Bog oslobodio svoj narod iz ropstva u Egiptu.
Bog je slao mnoge druge proroke koji su ljude opominjali da prestanu griješiti i da se priprave za
dolazak Spasitelja svijeta. Taj Spasitelj je Isus Krist. Puno je vremena prošlo do njegova dolaska. Isus je
najveća osoba u povijesti svijeta. On je Sin Božji, po kome je stvoreno sve što postoji, a postao je čovjekom
da spasi ljude. Začet je po Duhu Svetom, rodila ga je Djevica Marija iz Nazareta.
Taj događaj Isusova rođenja Crkva slavi na svetkovinu Božića, a vrijeme prije Božića kad se Crkva
pripravlja za slavljenje ove svetkovine zove se došašće ili advent. S došašćem počinje nova crkvena ili
liturgijska godina, a samo došašće traje 4 tjedna. U crkvi, a i u kršćanskim obiteljima se kao znak priprave
za proslavu rođenja iščekivanoga Spasitelja izrađuje adventski vijenac sa 4 svijeće.
Vjernici se pripravljaju za proslavu svetkovine Isusova rođenja tako da se više mole, čine dobra djela
i ispovijedaju se da bi mogli primiti u svoje srce Isusa kad se kao Spasitelj rodi za njih.
OBOJI I NADOPUNI SLIKE! (Zamisli i napiši ispod slike što bi ljudi rekli Isusu koji dolazi, a što On
njima)

……………………………………………………………………………………………………………….
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ZA SVAKU SVIJEĆU ADVENTSKOG VIJENCA ODLUČI KOJE ĆEŠ DOBRO DJELO UČINITI I
NAPIŠA GA, KAKO BI LIJEPO DOČEKAO ISUSOVO ROĐENJE.

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
ODGOVORI I NADOPUNI!
1. Bog je poslao Spasitelja da …………… ljude do njihovih ……………….……………………… .
2. Kako je Bog pripremao ljude da prihvate Spasitelja? …………………………………………… .
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Spasitelj svijeta zove se ……………………………………………………………………………… .
4. Kako se vjernici u došašću pripravljaju za proslavu svetkovine Isusova rođenja? ………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
VAŽNE STVARI ZA ZAPAMTITI!
1. Je li Bog ostavio ljude nakon što su oni sagriješili? Bog nije napustio ljude nakon što su oni sagriješili,
nego im je davao svjedočanstva svoje ljubavi i brige za njih.
2. Koga je Bog obećao poslati ljudima? Bog je ljudima obećao poslati Spasitelja koji će ih spasiti od
njihovih grijeha i vječne propasti.
3. Kako se zove taj Spasitelj svijeta? Spasitelj svijeta zove se Isus Krist.
4. Kako se zove vrijeme u kojem se Crkva pripravlja za proslavu rođenja Spasitelja svijeta, Božić?
Vrijeme u kojem se Crkva pripravlja za Božić zove se došašće ili advent.
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2. ISUS ZAČET PO DUHU SVETOME U KRILU DJEVICE MARIJE – DOLAZI NAM SPASITELJ
Konačno, kad je došlo vrijeme da nam Bog pošalje Spasitelja, Bog je izabrao majku koja će Ga
roditi. To je Marija, Djevica koja je bila zaručena sa sv. Josipom. Bog je stvorio Mariju takvom da je bila
bez istočnoga grijeha, a ostala je bez ikakva grijeha cijeli svoj život, njena duša bila je jako lijepa i dobra,
puna milosti.
Marija je uvijek činila ono što je Bog htio da čini, nikada nije odbila slušati njegov glas, jako je
voljela Boga i sve ljude. Znala je da je Bog obećao poslati Spasitelja ljudi, za to je i molila. Bila je ponizna i
nije ni mislila da bi to mogla biti ona.
Jako se iznenadila kad joj je Bog jednoga dana poslao arkanđela Gabrijela koji joj je rekao da Bog od
nje traži da prihvati biti majka Sina Božjega, Spasitelja ljudi koji će postati čovjekom. Marija je bila
iznenađena, ali i radosna te je pitala kako će se to dogoditi, jer ona ne poznaje muža.
Arkanđeo Gabrijel joj je u ime Božje rekao da će Duh Sveti sići na nju i da će tako u svome krilu
začeti Spasitelja svijeta. Na to je Marija rekla svoj DA, to jest „neka mi bude po tvojoj riječi“, neka se na
njoj ispuni volja Božja. Kao što je narod Božji iščekivao Spasitelja, pripremao se za njegov dolazak, slično
se i Crkva u došašću priprema da dobro proslavi rođenje Isusa Krista, Spasitelja svijeta.
OBOJI I NADOPUNI SLIKE! (Napiši ispod slike o čemu razgovaraju arkanđeo Gabrijel i Marija).

………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
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Pazi, na ovoj slici otvorena knjiga je znak Riječi Božje,
a golub je simbol Duha Svetoga. Pokušaj svojim riječima
objasniti značenje slike.
…………………………………………………..
………………………………………
……………………………..

ODGOVORI I NADOPUNI:
1. Bog je izabrao ………… da bude majka ……………..…. svijeta.
2. Marijina duša je bila jako ……….….. i bila je bez ikakvoga ……….……………. .
3. Marija je bila jako draga Bogu jer ga je uvijek …………………………………………………… .
4. Kako se zove arkanđeo koji je došao pitati Mariju hoće li pristati biti Isusova Majka? …………
5. Što mi kao vjernici možemo naučiti od Isusove Majke?.............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
VAŽNE STVARI ZA ZAPAMTITI!
1. Tko je Isusova Majka? Isusova Majka je Blažena Djevica Marija.
2. Je li Marija ikada sagriješila u životu? Marija je začeta bez istočnoga grijeha, i nije učinila nijednoga
grijeha ni tijekom cijeloga svoga života.
3. Kako je Marija pristala biti Isusova Majka? Marija je u svome srcu pristala na ono što je Bog želio od
nje, a to je potvrdila riječima: „Evo službenice Gospodnje neka mi bude po tvojoj riječi“.
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3. RODIO NAM SE SPASITELJ
Marija je začela Sina Božjega, Spasitelja svijeta po Duhu Svetome i nosila ga je u svome krilu kao
svoga dragog i ljubljenoga sina. Bila je trudna i gotovo je bilo došlo vrijeme da rodi, kad je tadašnji rimski
car naredio da se popišu svi stanovnici. Svi su morali ići na popis u grad od kuda su bili. Tako su Marija i
Josip, iz Nazareta gdje su živjeli, morali ići u Betlehem na popis stanovništva.
Kad su došli u Betlehem tako je već bilo puno ljudi da nije bilo mjesta u kući i prenoćištu za njih, te
su se morali smjestiti u štali sa životinjama. I tu u štali, te večeri rodio se maleni Isus, Spasitelj svijeta.
Možemo samo zamisliti s koliko ljubavi su ga zagrlili Marija i Josip. Položili su ga da spava u jasle
ispunjene slamom. Bog je htio da se njegov Sin tako rodi, ne u nekoj bogatoj kući ili kraljevskoj palači,
nego kao siromah u siromašnoj štalici, da pokaže koliko on voli ljude i koliko im želi biti blizu.
U blizini te štale pastiri su noću vani čuvali svoja stada ovaca. Odjedanput im se ukazao anđeo i
kazao im je: „Ne bojte se! Donosim vam veliku radosnu vijest. Danas vam se rodio Spasitelj naći ćete ga
gdje leži u jaslama“. Tada se pastirima pridružilo mnoštvo anđela i hvalili su Boga: „Slava Bogu na visini i
na zemlji mir ljudima koje On ljubi“. Pastiri su otišli i poklonili se Djetetu kao Bogu i svome Spasitelju.
Daleko od tuda, tri mudraca vidjela su veliku zvijezdu na nebu. To je njima bio znak da se rodio
Spasitelj. Oni su slijedili tu zvijezdu koja ih je dovela do Isusa. Poklonili su mu zlato, tamjan i smirnu. Zli
kralj Herod koji je tada vladao, kad je čuo da se rodio Isus, a mudraci govoraše kako je Isus kralj, htio ga je
ubiti. No, Bog je opomenuo Josipa i Mariju i oni su otišli u Egipat, tamo su živjeli dok Herod nije umro.
OBOJI I NADOPUNI SLIKU! (Napiši ispod slike što pastiri govore malenome Isusu.)

…………………………………………………………………………………………………………………
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OBOJI I NADOPUNI SLIKU! (Napiši ispod slike što mudraci govore malenome Isusu.)

………………………………………………………………………………………………………………….
ODGOVORI I NADOPUNI!
1. Isus se rodio u ………… mjestu koje se zove …………………. došli su mu se pokloniti ……… .
2. Moje pismo djetetu Isusu: Drago djetešce Isuse, ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………… voli te tvoj / tvoja ……………..
3. Zaokruži što bi Isus, Spasitelj ljudi htio za nas: a) radost; b) nemir; c) ropstvo; d) ljubav; e) slobodu;
f) podjele i svađe; g) pravednost; h) milosrđe; i) žalost; j) nasilje; k) vječni život; l) praštanje; m) kaznu.
VAŽNE STVARI ZA ZAPAMTITI!
1. Gdje i kada se Isus rodio? Isus se rodio u mjestu Betlehemu u štalici, prije više od dvije tisuće godina.
2. Zašto je Isus, Sin Božji postao čovjekom i rodio se od Djevice Marije? Isus se rodio i došao na ovaj
svijet da nam pokaže koliko nas Bog ljubi i da nas spasi od grijeha.
3. Kako mi trebamo odgovoriti na tu Božju i Isusovu ljubav? Mi Ga trebamo voljeti, slušati i moliti mu
se.
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4. SVETA OBITELJ
Bog kada je stvarao nas ljude htio je da se rađamo i živimo u obiteljima. Bogu je svaka obitelj jako
važna, jer je ona za veliko dobro svih članova obitelji; roditelja i djece. Kada je Bog odlučio poslati svoga
Sina na ovaj svijet, htio je da se i Isus rodi u jednoj obitelji, u svetoj obitelji.
Marija se bila zaručila za Josipa, a onda je anđeo od nje tražio da postane Isusovom Majkom,
Majkom Spasitelja svijeta, na što je ona svim srcem pristala. Nakon što je Marija začela po Duhu Svetom
Ona i Josip su cijeli preostali život živjeli, voljeli se, molili, radili i pomagali jedno drugom u čistoći.
Živjeli su u mjestu Nazaretu. Morali su ići u Betlehem kako bi bili na popisu stanovništva, a tamo se
Isus i rodio. Josip, Marija i dijete Isus morali su bježati u Egipat pred zlim kraljem Herodom, koji je htio
ubiti Isusa. Ostali su tamo dok im anđeo nije rekao da se vrate u Nazaret. Sveta obitelj, kao i sve druge
obitelji, hodočastila je u Hram u Jeruzalem. Jednom zgodom, kad je Isus imao 12 godina, ostao je u Hramu,
a njegovi roditelji su ga tražili i nakon 3 dana su ga pronašli kako poučava u Hramu.
Josip je bio tesar; glava svete obitelji. Jako je volio Boga u svemu ga slušao. Bio je Isusov poočim.
Volio je svim srcem Isusa i Mariju svoju zaručnicu. Josip je bio pobožan, blag, veseo, rado je radio i
zarađivao za sve potrebe svete obitelji. I Marija je radila u svetoj obitelji; nabavljala je hranu i sve drugo
potrebno za obitelj, kuhala, prala, služila. Sveta obitelj se zajedno molila te je bila radosno mjesto života za
sve njih. Isus se volio družiti s Josipom, gledajući ga kako radi. Bio je radostan kad ga je Josip poučavao
stolarskom zanatu te mu je pritom pomagao. Isus je smišljao način kako da pomogne svojoj Majci i olakša
joj posao. Isus je znao, da je njegov nebeski Bog Otac htio, da On živi u svetoj obitelji i da sluša Josipa i
Mariju te im je uvijek bio poslušan.
OBOJI I NADOPUNI SLIKU!
(Napiši ispod slike kako se osjećala sveta obitelj kad su morali bježati u Egipat).

………………………………………………………………………………………………………………….
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OBOJI I NADOPUNI SLIKU! (Napiši ispod slike o čemu razgovaraju članovi svete obitelji).

.....................................................................................................................................................................
ODGOVORI I NADOPUNI!
1. Tko su članovi svete obitelji? …………………………………………………………………………..
2. Sv. Josip je bio ………………….. on je jako ljubio ………………………………………………… .
zarađivao je …………………….. za potrebe …………………………………………………………

.

3. Što je Marija radila u svetoj obitelji? …………………………………………………………………….
4. Isus je svoje djetinjstvo i mladost proveo sa Josipom i Marijom, skupa su ………………………….
…………………………. On ih je ………………….…. i …………..………….. .
VAŽNE STVARI ZA ZAPAMTITI!
1. Tko pripada svetoj obitelji? Svetu obitelj čine Josip, Marija i Isus.
2. Zašto je Bog htio da se Isus rodi u obitelji? Bog je htio da se Isus rodi u obitelji da tako pokaže, koliko
je u Njegovu planu s ljudima važna obitelj za svakoga čovjeka.
3. Kako su živjeli članovi svete obitelji? Josip, Marija i Isus su se molili, slušali i ljubili Boga Oca, živjeli
su skladno u miru i međusobnoj ljubavi. Isus im je bio poslušan i pomagao je Josipu i Mariji u njihovu radu.
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3. CJELINA – ISUS NAŠ UČITELJ I SIN BOŽJI
1. NAJVAŽNIJA JE LJUBAV
Isus je najvažnija osoba u povijesti ljudi. On je naš učitelj, prijatelj i Bog. Jako je volio sve ljude, a
na poseban način djecu. Jednom zgodom, majke su htjele donijeti svoju djecu da ih Isus blagoslovi. Isusovi
učenici su to priječili, jer su smatrali da je Isus već previše umoran i da ga ne treba smetati. Kad je to Isus
vidio, nije mu bilo drago pa je rekao: „Pustite dječicu da dođu k meni, nemojte im priječiti, jer takvima
pripada kraljevstvo Božje“ (Lk 18, 16).
Isus je ljubio sve ljude i htio ih je poučiti kako da dobro žive i da jednoga dana dođu u sretnu
vječnost u raj. Jednom zgodom, neki mladić je pitao Isusa što je najvažnije u vjeri, koja je prva i najveća
zapovijed, a Isus je rekao: „Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim
umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.“
(Mt 22, 37-39).
Dakle, Isus nas uči da je ljubav prema Bogu, bližnjemu i samome sebi najvažnija. Isus nas uči
kako se dobro odnositi prema drugima: »Sve, dakle, što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima« (Mt 7,
12). Onaj koji ljubi, ne boji se svemogućega Boga koji kažnjava. On se uzda u Boga koji je njegov dobri
Otac. Vjernik koji ljubi Boga, bližnjega i samoga sebe zadobiva život vječni. Ojačan Božjom ljubavlju,
zauzima se u služenju drugima protiv mržnje i nepovjerenja, protiv straha i očaja, zauzima se za ljubav te
uspijeva služiti Bogu i ljudima.
OBOJI I NADOPUNI SLIKU!
(Naš Bog je Otac, Sin i Duh Sveti. Ispod slike napiši kakav je Bog i što mi trebamo prema njemu činiti).

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
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OBOJI I NADOPUNI SLIKE!
(Napiši ispod slika zašto trebamo ljubiti sebe i bližnjega).

……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
ODGOVORI I NADOPUNI!
1. Što je za Isusa najvažnije u življenju vjere? ……………………………………………………………...
2. Koga Isus uči da prvog treba ljubiti? …………………………………………………………………
3. Nadopuni Isusovo pravilo za ljubav prema bližnjemu: „Sve što .…………… da ljudi vama …………...,
činite i vi …………………… .
4. Zaokruži odgovore koji su u skladu s ljubavi prema sebi i bližnjemu: a) zahvaljivati za život; b) biti
sebičan; c) moliti za oproštenje i oprostiti; d) slušati Isusa i roditelje; e) osvećivati se; f) radovati se životu;
g) pomoći u potrebi; h) ići nedjeljom na misu; i) željeti zlo; j) pohoditi bolesnika; k) biti lijen; l) učiti.
VAŽNE STVARI ZA ZAPAMTITI!
1. Tko je naš učitelj? Isus Krist je naš Bog i naš učitelj koji jako ljubi djecu.
2. Koja je najvažnija stvar koju nas Isus uči? Najvažnija stvar koju nas Isus uči je ljubav prema Bogu,
bližnjemu i samome sebi.
3. Zašto treba ljubiti samoga sebe i život? Treba ljubiti sebe i život, jer nas Bog ljubi, jer je Bog htio da mi
postojimo i jer je život lijep.
4. Koje je Isusovo pravilo za ljubav prema bližnjemu? Isus uči: „Sve što želite da ljudi vama čine, činite i
vi njima“.
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2. NAUČI NAS MOLITI
Ljudi u svome životu trebaju raditi da bi mogli živjeti, ali se trebaju i družiti s prijateljima. Druženje,
razgovor i prijateljstvo s Bogom zove se molitva. Po tome mi ljudi postajemo svjesni Božje ljubavi, da nas
Bog čuva i da naš život ovisi o njemu. U molitvi zahvaljujemo Bogu za primljene darove. Molitva nas
priprema da primimo nove darove od Boga. Mi u vjeri i povjerenju predajemo same sebe i svoj život Bogu.
Isus je redovito molio u svome životu. Rado se u molitvi zadržavao s Bogom, svojim Ocem. U svim
važnijim trenutcima svoga života Isus moli, jer je svjestan koliko je molitva lijepa i važna. Jednom zgodom,
učenici su vidjeli kako Isus moli pa su tražili od Njega da i njih nauči moliti. Isus ih je naučio molitvu
Očenaša. Isus nas u ovoj molitvi uči da je Bog naš Otac, da trebamo željeti da On upravlja našim životom,
da činimo ono što nam On kaže, da se uzdamo da će nam dati potrebno za život, da opraštamo drugima, jer i
On nama oprašta te da nas čuva od zla i Zloga.
Moliti možemo na različite načine. Ako samo u svojoj glavi mislima i željama razgovaramo s Bogom
to je unutarnja molitva. Kad misli i želje popratimo i riječima to je usmena molitva. Moliti se može i
recitirajući već složene i naučene obrasce molitve, kao što su to: Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, križni
put, krunica i slično. Moliti možemo tako da razgovaramo s Bogom. Kada Mu kažemo: „Volim te Bože što si
me stvorio i što si dobar“ to je molitva našeg poklona Bogu. Kad Mu kažemo: „Hvala ti Bože za život,
roditelje, ovaj dan“… to je molitva zahvale. Kad Ga molimo za ono što je potrebno nama ili drugima:
„Bože, molim te pomozi mi danas u školi i učenju ili pomozi toj bolesnoj osobi“… to je molitva prošnje.
Kršćanin se moli Bogu: svako jutro i svaku večer; prije i poslije jela, moli zajednički u Crkvi,
posebno kod svete mise koja je najvažnija molitva. Moliti se treba s vjerom i pouzdano, jer nam je Isus
obećao: „Što god zamolite Oca u moje ime, učinit ću to" (Iv 18, 23). Moliti treba ponizno, sabrano i
ustrajno, to jest ne smijemo odustati od molitve zbog poteškoća koje nam se događaju.
OBOJI I NADOPUNI SLIKU! (Ispod slike napiši što bi Isus rekao djeci o molitvi).

…………………………………………………………………………………………………………………
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OBOJI I NADOPUNI SLIKU!
(Ispod slike napiši za što obitelj moli zajedno, a za što djeca mole sami osobno).

………………………………………………………………………………………………………………....
ODGOVORI I NADOPUNI!
1. Koju je molitvu Isus naučio moliti svoje učenike? ……………………………………………………
2. Boga našeg …….., trebamo moliti da On vodi naš ………., da činimo ono što On ………., da se
uzdamo da će nam ……………….., da opraštamo drugima jer i On nama ……………. i da nas
…………. od zla i Zloga.
3. Kada treba moliti? ............................................................................................................................
4. Kako treba moliti? ..……………………………………………………………………………………..
VAŽNE STVARI ZA ZAPAMTITI:
1. Koja je najvažnija molitva svakoga kršćanina? Sveta misa koja se slavi u Crkvi je najvažnija
zajednička molitva vjernika.
2. Što je to osobna molitva? Osobna molitva je molitva kad se mi sami nalazimo pred Bogom i njemu se
molimo.
3. S kojim unutarnjim stavovima treba moliti? Treba moliti pouzdano s povjerenjem u Boga, ponizno i
ustrajno, ne odustajući od molitve iz bilo kojega razloga.
4. Kada treba moliti? Treba moliti svaki dan ujutro, navečer, prije jela i s obitelji.
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3. JA SAM PASTIR DOBRI
Isus je za sebe rekao: „Ja sam pastir dobri, poznajem svoje ovce i ovce poznaju mene, one slušaju
moj glas i idu za mnom… i Ja dajem život za svoje ovce“ (usp. Iv 10,10). Tako, na slikovit način Isus
govori o samome sebi i svojim prijateljima, vjernicima. Isus nas poznaje, zna sve o nama, što mislimo,
radimo, činimo, pa čak i što želimo. On zna što je nama potrebno, da bismo mi dobro živjeli.
Kao što pastir hrani ovce da bi mogle preživjeti, slično i Isus želi hraniti naše duše. On to radi da bi
mi mogli ostati s Njim i biti dobri. Ta hrana kojom Isus hrani naše duše je molitva, a na poseban način sveta
misa i pričest kada On u posvećenoj hostiji dolazi u naše srce.
Kao što pastir traži ovcu koja se izgubila i štiti svoje ovce od svih opasnosti; vukova, kradljivaca,
divljih pasa, slično čini i Isus sa svojim vjernicima. On nas čuva od zla, grijeha i đavla. Kad zalutamo,
izgubimo se, učinimo nešto što nije dobro ili sagriješimo, Isus nas poziva da se vratimo k njemu. On nam je
spreman u ispovijedi oprostiti grijehe i dati nam priliku da ponovno budemo njegovi prijatelji.
Kao što pastir pronalazi najbolje zelene pašnjake za ovce gdje će njima biti dobro, slično Isus čini sa
svojim prijateljima. Isus nas želi voditi kroz ovaj život putem dobra i dovesti u vječni raj koji nikada neće
proći. U raj za koji nas je Bog stvorio, jedino mjesto gdje ćemo biti potpuno i istinski sretni zauvijek s
Isusom, Bogom i našom obitelji i prijateljima. Tamo nema više nikakve patnje ni muke. Isus kaže da dobri
pastir daje svoj život za svoje ovce, a time nam želi reći da je On dao svoj život za nas, da bi nam to
omogućio.
OBOJI I NADOPUNI SLIKU!
(Ispod slike napiši što bi Isus rekao svojim ovcama, to jest svojim vjernicima).

…………………………………………………………………………………………………………………..
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OBOJI I NADOPUNI SLIKU! (Ispod slike napiši što slika predstavlja).

……………………………………………………………………………………………………………….
ODGOVORI I NADOPUNI:
1. Što pastir radi? ……………………………………………………………………………………………..
2. Tko su oni za koje Isus kaže da su kao njegove ovce? …………………………………………………
3. (Na svaku točku zapiši slovo koje nedostaje u riječi): Isus slično kao pastir nas vjernike: (č . v . )
(p . . n . j e) (h r . . i) ( š . i t . ) (t r . . i) (v . d . )
4. Koje je najveće dobro za koje trebam zahvaliti Isusu, dobrom Pastiru u svom životu? ……………
…………………………………………………………………………………………………………………..
VAŽNE STVARI ZA ZAPAMTITI:
1. Zašto Isus za sebe kaže da je dobri Pastir? Isus je dobri Pastir za svoje vjernike, jer se On u svemu
brine za njih.
2. Kako Isus traži ovcu (vjernika) koja je zalutala? Isus nas poziva u našoj savjesti i u našem srcu da se
njemu vratimo. Ako sagriješimo, da se pokajemo i ispovjedimo, jer nam On želi oprostiti.
3. Kamo nas Isus kao naš dobri Pastir želi voditi? Isus nas želi voditi kroz ovaj život putem dobra i
dovesti u vječni raj gdje ćemo biti potpuno i istinski zauvijek sretni.
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4. JA SAM PUT, ISTINA I ŽIVOT
Svaki čovjek želi biti sretan u svome životu i želi da život u dobru i ljubavi traje zauvijek. Ta želja
dolazi od Boga. On ju je stavio u srca nas ljudi kad nas je stvarao, kako bi srca ljudi privukao sebi. Isus Sin
Božji postao je čovjekom i On nas uči kako ispuniti ove velike želje našeg srca. Jednoga dana on je svojim
prijateljima, učenicima rekao: „Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi Ocu osim po meni“ (Iv 14,5).
Kada Isus kaže da je on PUT to znači da nas On uči što treba raditi a što izbjegavati kako bismo išli
putem dobra u ovom našem životu na zemlji. Često puta nama to nije jasno. Puno toga nam se govori i nije
lako shvatiti što je najbolje za nas. Isto tako, kad Isus kaže da je On put to znači da ćemo slijedeći Njega i
vjerujući u Njega jednoga dana doći u raj. Po Isusu i vjeri u Njega dobro se živi i ide u raj.
Kada Isus kaže da je on ISTINA onda to znači, da On od svega što govori i uči ništa ne izmišlja,
nego da će se sve što On kaže dogoditi i ostvariti. Isus tako potvrđuje da On nikada ne laže, i ne samo da su
istinite njegove riječi nego i da je On sam Istina.
Kada Isus kaže da je On ŽIVOT onda to znači da nam je Bog po Njemu darovao život. On nas
uzdržava na životu sve dok smo živi. Ni sama smrt Isusa nije mogla spriječiti da dođemo u kuću Očevu.
Isus želi ljude spasiti i otvoriti im vrata vječnoga života koji samo Bog može dati. Za nas ljude je jako važno
znati kojim putem u životu trebamo ići, što je istina, kako dobro živjeti i biti sretan, kako doći u život
vječni. Upravo Isus kaže za sebe da nam On to daje, jer je On sam put, istina i život.
OBOJI I NADOPUNI SLIKU: (Ispod slike napiši kako i kamo Isus vodi djecu).

…………………………………………………………………………………………………………………
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OBOJI I NADOPUNI SLIKU! (Napiši značenje slike! …. Gdje je Isus i s kim je?)

………………………………………………………………………………………………………………
ODGOVORI I NADOPUNI!
1. Što svaki čovjek želi u svom srcu? ……………………………………………………………………..
2. Isus želi ispuniti ………..……. želju čovjekova srca da bude……………………………………………
3. Isus je put, jer nas uči što treba …………, a što izbjegavati ………………da bi nas doveo u ……...
………………… gdje ćemo zauvijek biti s …………………………………………………………… .
4. Što bi značilo kad Isus kaže da je On istina? ……………………………………………………………..
5. Isus je život jer nas je Bog po njemu stvorio i darovao nam ……….……….. i zato jer nam On daje
vječni …………………… .
VAŽNE STVARI ZA ZAPAMTITI:
1. Zašto je Isus naš put? Isus je naš put, jer nas vodi kroz život. Uči nas što je za nas dobro, što treba činiti
a što izbjegavati jer nas želi dovesti u sretnu vječnost, u raj.
2. Zašto je Isus istina? Isus je istina zato što On uvijek govori istinu i dogoditi će se sve ono što On kaže.
3. Zašto je Isus život? Isus je život jer nam je Bog po njemu dao ovaj život, a dat će nam i vječni život.
31

5. NAZIVAM TE PRIJATELJEM, SLIJEDI ME – TI SI SIN BOGA ŽIVOGA
Svi ljudi žele imati prijatelje jer se oni međusobno vole, lijepo im je biti u društvu s njima, pričaju i
igraju se zajedno, vole i rade iste stvari. Isus je za vrijeme svoga života na zemlji imao puno učenika koji su
Njemu služili, no htio je da mu oni budu i prijatelji. Jednom zgodom im je rekao: „Više vas ne zovem
slugama… nazvao sam vas prijateljima. Vi ste moji prijatelji ako učinite što vam zapovijedam“ (usp. Iv
15,14 -15).
Isus, dakle želi biti naš prijatelj. Isus je najbolji prijatelj koga možeš imati u životu, jer je dao svoj
život za tebe, za sve nas. Isus je naš prijatelj jer nas želi. Želi da mi drugujemo s njime i On s nama, da
nađemo vremena za druženje s njim u molitvi, da mu kažemo sve što nam se događa, što nas raduje, žalosti i
što nosimo u srcu. Isus je prijatelj, jer nas ne odbacuje kad pogriješimo. On nam želi pomoći, želi nas
ispraviti i želi nam oprostiti. Isus je prijatelj i zato što nam se raduje. On je radostan kad smo u društvu s
Njim. Isus želi da ga njegovi prijatelji slijede, da čine ono što im On kaže.
Ali Isus nije prijatelj kao bilo koji drugi prijatelj. On je poseban prijatelj, najveći, najvažniji,
najmoćniji. Jednoga dana kad je bio sa svojim učenicima, prijateljima i apostolima pitao ih je: „Što vi kažete
tko sam ja?“ Petar je prvi u ime svih priznao i rekao: „Ti si Krist, Sin Boga živoga“. Na što mu je Isus
odgovorio: „Blago tebi Šimune jer ti to objavi Otac moj koji je na nebesima“ (usp. Mt 16,15-16).
Nakon što je Isus uskrsnuo za sebe je, apostolima, svojim prijateljima, rekao: „Dana mi je sva vlast
na nebu i na zemlji. Idite i učinite sve narode mojim učenicima“ (Mt 28, 17). Dakle, Isus je naš prijatelj
koji nas nježno voli. On se raduje kad se družimo s Njim, ali On je i Sin Božji koji upravlja našim životom.
OBOJI I NADOPUNI SLIKU!
(Ispod slike napiši što bi Isus kazao svome prijatelju, a što prijatelj Isusu).

………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
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OBOJI I NADOPUNI SLIKU:
(Isus kaže da je On Sin Božji kome je dana sva vlast. Ispod slike napiši što Isus želi ljudima).

…………………………………………………………………………………………………………………
ODGOVORI I NADOPUNI:
1. Zašto je lijepo imati prijatelje u životu? ………………………………………………………………….
2. Isus je najbolji prijatelj u životu zato što je dao svoj …………. za nas, jer želi da se mi ……….....
s njime, jer se raduje kad …………… ……… jer nas ne osuđuje kad……………………………… .
3. Uskrsli Isus kaže da mu je dana sva ………………… na ……………….. i na …………………… .
4. (Zaokruži točne odgovore!) Isus svoju vlast na ljudima vrši tako da: a) ljubi ih i želi dovesti u vječni
život; b) srdit je i strog prema njima; c) strpljivo čeka da se poprave, pokaju i ispovjede svoje grijehe; d) uči
ih dobro živjeti; e) nije zainteresiran za njih kad ga ne slušaju; f) želi ih kazniti, baciti u pakao.
VAŽNE STVARI ZA ZAPAMTITI!
1. Zašto je Isus naš najbolji prijatelj u životu? Isus je naš najbolji prijatelj u životu, jer je dao svoj život
za nas. On želi da se mi s Njim družimo, ne osuđuje nas nego želi da se popravimo i raduje nam se.
2. Zašto je Isusu dana sva vlast na Nebu i na zemlji? Zato što je On Sin Božji, koji je umro i uskrsnuo da
bi spasio ljude.
3. Kako Isus vrši vlast na ljudima? Tako da ih ljubi i želi ih voditi putem vječnog spasenja.
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IV. CJELINA – KORIZMA, DESET ZAPOVIJEDI I USKRSNO VRIJEME
1. KORIZMA I SJEĆANJE KAKO JE BOG OSLOBODIO SVOJ NAROD IZ ROPSTVA
Korizma započinje na čistu srijedu. Tad se vjernici u crkvi posipaju pepelom kao znak da će slušati
Isusa trudeći se odreći grijeha. Korizma je vrijeme od 40 dana pripreme za proslavu zadnjeg tjedna Isusova
života na zemlji koji se naziva Veliki tjedan. Taj zadnji tjedan Isusova života bio je za vrijeme židovskog
blagdna Pashe – sjećanja kako je Bog oslobodio svoj narod iz ropstva u Egiptu. U tom velikom tjednu u
Crkvi se slave događaji kojima nas je Isus zauvijek oslobodio i spasio po svojoj muci, smrti i uskrsnuću. Isus
je tako dovršio sva djela koja je Bog do tada činio. Bog je time ispunio sva svoja obećanja pa i ono o
oslobođenju iz ropstva i to ne više krvlju od janjeta, nego Isusovom krvlju.
Božji narod, Izraelci, završili su u Egiptu. Iz početka su dobro postupali prema njima, jer je Josip
jedan od njihove braće postao ugledna osoba u Egiptu. Josip je pozvao u Egipat i sve druge iz svoga naroda.
Tako ih je Bog spasio od gladi koja je bila zavladala. Nakon Josipove smrti, Izraelci su postali robovi. Oni
su vapili i molili Boga da im pošalje nekoga tko će ih osloboditi. Bog je pozvao Mojsija. On se rodio u
Egiptu, a kasnije je morao pobjeći u pustinju gdje mu se ukazao Bog i rekao: „Vidio sam patnje svoga
naroda i odlučio sam izvesti ga iz ropstva. Šaljem te faraonu da izbaviš moj narod iz ropstva u Egiptu“
(usp. Iz 3, 1-14).
Bog je po Mojsiju činio velike znakove i čudesa od kojih je zadnje bilo da su Izraelci žrtvovali janje i
njegovom krvlju poškropili svoja vrata. Tim činom ih je mimoišla smrt koja je pogodila Egipćane. Tada je
faraon pustio Božji narod. Mojsije ga je poveo u Obećanu zemlju. Faraon se predomislio, izišao je s
vojskom kako bi ih vrato u Egipat. Stigao ih je kod Crvenoga mora. Tada se Mojsije pomolio. Bog je
otvorio more tako da su Izraelci prošli po suhom, a voda se spustila na Egipćane. Nakon toga Mojsije je
vodio narod Božji kroz pustinju. Bog mu je na brdu Sinaj dao 10 zapovijedi kao znak Njegova saveza i
prijateljstva s ljudima.
OBOJI I NADOPUNI SLIKE! (Ispod slika napiši njihova značenja).

………………………………………………………………………………………………………………….
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OBOJI I NADOPUNI SLIKU! (Ispod slike napiši što je Mojsije dobio od Boga na brdu Sinaj).

………………………………………………………………………………………………………………..
ODGOVORI I NADOPUNI!
1. Mi se u korizmi …………………. za proslavu …………………………. kad nas je Bog zauvijek
………………… i spasio tako što je Isus za nas umro na ………………… .
2. Koga je Bog u Starom zavjetu oslobodio iz ropstva? …………………………………………………
3. Što su Izraelci molili od Boga kad su bili robovi? ………………………………………………………
4. Mojsije je nakon velikih čudesa narod Božji izveo iz egipatskog …………….., ali je faraon pošao za
njima da ih …………. Mojsije se pomolio Bogu koji je otvorio Crveno………..…. da narod prođe.
5. Mojsije je vodio narod Božji prema Obećanoj zemlji, a na brdu Sinaj Bog mu je dao …………..
…………………………
VAŽNE STVARI ZA ZAPAMTITI!
1. Što je to korizma? Korizma je vrijeme od 40 dana kad se vjernici spremaju za proslavu Isusove muke,
smrti i uskrsnuća po kojima nas je On zauvijek oslobodio.
2. Koga je Bog oslobodio iz ropstva u Starom zavjetu? Bog je poslao Mojsija i tako oslobodio svoj
izraelski narod od ropstva u Egiptu.
3. Što je Bog dao Mojsiju na brdu Sinaj? Bog je Mojsiju dao 10 zapovijedi kao zakon ljubavi koji Božji
narod treba vršiti.
4. Zašto je Bog narodu dao 10 zapovijedi? Zato da narod spozna da je On Bog koji ih je oslobodio, da ga
upoznaju, vjerno mu služe, iščekujući Spasitelja koji će zauvijek spasiti ljude.
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2. DESET BOŽJIH ZAPOVIJEDI – PRVE TRI ZAPOVIJEDI
Jednoga dana neki čovjek upita Isusa: „Učitelju dobri što moram raditi da baštinim život vječni? Isus
mu odgovori: „Zašto me zoveš dobrim? Samo je jedan dobar Bog. Znaš zapovijedi: Ne čini preljuba! Ne
ubij! Ne ukradi! Poštuj oca i majku!“ (Lk 18,18-20). Dakle vršiti Božje zapovjedi je jako važno za nas ljude.
To znači da će svi koji izvršavaju Božje zapovijedi vječno s Bogom živjeti. Zapovijedi uređuju naš život.
One nam kažu kako se trebamo ponašati da bi bili dobri Božji prijatelji i prijatelji ljudima.
PRVA BOŽJA ZAPOVIJED: Ja sam Gospodin Bog tvoj, nemaj drugih bogova uz mene!
Ova se zapovijed opslužuje tako da vjerujemo u Boga i sve istine vjere. Štujemo Boga, imamo
povjerenja u njegovu pomoć, uzdamo se, ljubimo ga. Svakoga dana molimo za sebe i druge. Čitamo Bibliju,
nastojimo živjeti ono što nam Isus kaže, primajući život kao dar iz Božje ruke. Poštujemo Gospu, svece i
anđele.
Grijesi protiv prve zapovijedi: nisam molio, molio sam na brzinu i rastreseno; izrugivao vjeru i
vjerske istine, svojevoljno u njih sumnjao i odbacivao Boga, nisam se trudio dublje shvaćati svoju vjeru; bio
praznovjeran, ogovarao, klevetao, izrugivao druge vjernike, svećenike ili Bogu posvećene osobe.
OBOJI I NADOPUNI SLIKE! (Ispod slike napiši što slike predstavljaju).

…………………………………………………………………………………………………………………..
ODGOVORI I NADOPUNI!
1. (zaokruži točne, a prekriži netočne odgovore!) Dobri Bog me voli i poziva da: njemu vjerujem; ljubim
ga; ne vjerujem; molim mu se; u Boga se ne pouzdajem; klanjam mu se; praznovjeran sam (vjerujem u
horoskop, magiju, gatanje); idem na vjeronauk; vjerujem Sotoni; molim se Isusu, Gospi, anđelima, svecima.
2. Ispravno je ………………………..… se Bogu, a pogrešno je ne ……………………..……… Bogu.
3. Bog me ljubi jer ………………………………………………………………………………………… .
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DRUGA BOŽJA ZAPOVIJED: Ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud!
Ova se zapovijed opslužuje tako da poštujemo ime Božje i imena svetaca. Zakletvu polažemo samo
po potrebi i po istini. Treba ispuniti zavjet koji smo obećali.
Grijesi protiv druge zapovijedi: lakoumno izgovarao ime Božje, psovao Boga, Gospu, svece,
govorio male psovke i ružne riječi, proklinjao sebe ili druge, nisam ispunio dani zavjet Bogu.
OBOJAJ I NADOPUNI SLIKE! (Ispod slike napiši što slike predstavljaju).

………………………………………………………………………………………………………………
TREĆA BOŽJA ZAPOVIJED: Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji!
Ova se zapovijed opslužuje tako da ne radimo težak posao nedjeljom i sudjelujemo na nedjeljnoj svetoj misi.
Grijesi protiv treće zapovijedi: bez velike potrebe i obveze radio težak posao nedjeljom. Svojevoljno i bez
opravdana razloga propustio nedjeljnu misu; bio rastresen na misi i druge ometao.
ODGOVORI I NADOPUNI:
1. Zaokruži točne odgovore: Božje ime je sveto: možemo ga
izgovarati u šali, srditosti, u navici bez potrebe, treba ga štovati,
zazivati, ljubiti, izgovarati u psovci i zaklinjanju.
2. Druga zapovijed zabranjuje nam p....................................
3.Treća zapovijed nam zapovijeda da nedjeljom i blagdanima
idemo na …………, a zabranjuje nam nedjeljom i blagdanima
raditi …………. poslove.

VAŽNE STVARI ZA ZAPAMTITI!
Prva Božja zapovijed: Ja sam Gospodin Bog tvoj, nemaj drugih bogova uz mene!
Druga Božja zapovijed: Ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud!
Treća Božja zapovijed: Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji!
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3. DESET BOŽJIH ZAPOVIJEDI – ČETVRTA, PETA I ŠESTA ZAPOVIJED
ČETVRTA BOŽJA ZAPOVIJED: Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji!
Ova se zapovijed opslužuje tako da se u ljubavi poštuju roditelji, stariji, braća i sestre. Roditelji su
dužni svjedočiti svojim životom i dobro u ljubavi odgajati djecu. Poštovati roditelje trebaju i djeca i
odrasli!
Grijesi protiv četvrte zapovijedi: za djecu: neposlušan roditeljima i starijima, ljutio ih, prezirao,
loše o njima govorio, nisam im pomagao. Za roditelje: svađao se, odgajao djecu bez ljubavi, nisam im
davao dobar primjer kršćanskoga i moralnoga života, bio grub, popustljiv, nanosio obitelji štetu vlastitim
porocima i lošim društvom.
OBOJAJ I NADOPUNI SLIKU! (Zamisli i ispod slike napiši o čemu se razgovara u obitelji).

………………………………………………………………………………………………………………
ODGOVORI I NADOPUNI!
1. (Zaokruži točne, a prekriži netočne odgovore!) Bog želi da prema odraslima i roditeljima budemo:
poslušni, ljubimo ih, drsko odgovaramo, svađamo se s njima, pomažemo im, molimo se za njih, ne želimo
pomoći, nije nas briga za njih, ne molimo za njih.
2. Za svoje roditelje molim ……………………………………………………………………………… .
3. Razmisli kako bi mogao roditeljima pokazati da ih poštuješ? (Zaokruži nešto od navedenoga!) Rado
pomozi majci otići u trgovinu; opri posuđe / pripremi stol; razveseli majku tako da pospremiš svoju sobu...
pomozi ocu kada te nešto zamoli da uradiš; poslušaj roditelje kada ti kažu da učiš, da ideš na sv. Misu...
PETA BOŽJA ZAPOVIJED: Ne ubij!
Ova se zapovijed opslužuje tako da razborito živimo, brinemo se za život i tjelesno zdravlje, učimo i
radom se skrbimo za potrebno u životu, trudimo se oko svojega dobra i dobra bližnjega.
Grijesi protiv pete zapovijedi: sve što narušava vlastito tjelesno i duševno zdravlje te zdravlje i
život bližnjega: srdžba, mržnja, druge grdio, bio lijen, ovisan o gledanju TV i računala, mobitela, interneta,
tukao se, povrijedio drugoga.
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OBOJI I NADOPUNI SLIKE! (Zamisli i ispod slike napiši što bi Bog rekao ovim dječacima).
U tekstu podcrtaj 4 najvažnije stvari za sebe:
ŽIVOT JE DAR BOŽJI. ŽIVOT I DUŠU mi je dao BOG,
a TIJELO mi je BOG dao preko RODITELJA. Ja sam
samo upravitelj svoga života, a ne gospodar!
TREBAM: ljubiti SEBE i svoga BLIŽNJEGA;
čuvati svoj i tuđi život (promet, igra); jesti zdravu hranu;
dovoljno se odmarati i spavati; odijevati se zdravo, pristojno,
u bolesti ići liječniku; ne štetiti svome zdravlju (ovisnost o
igricama, mobitelu TV -u ...)
NE SMIJEM: svađati se, srditi; mrziti sebe ili nekoga
drugoga; tući se; raniti drugoga, UBITI.
………………………………………………………………………………………………………………
ŠESTA BOŽJA ZAPOVIJED: Ne sagriješi bludno! (BLUDNO = BESRAMNO, PROSTO)
Ova se zapovijed opslužuje tako da ne mislimo, činimo, govorimo, gledamo ružne ili proste stvari,
nego da se trudimo biti čisti u mislima, riječima i djelima i molimo za to; pristojno se odijevati, biti svoj
gospodar i ne dopustiti da nešto ružno i prosto ovlada našom dušom. Bog želi da moje srce bude čisto!
Grijesi protiv šeste zapovijedi: pristajao na nečiste misli, gledao proste stvari na televiziji,
mobitelu, internetu, činio ružne proste stvari, pričao nečiste priče i viceve, nepristojno se odijevao.
U tekstu podcrtaj 4 najvažnije stvari za sebe:
BOG je stvorio čovjeka kao MUŠKO i ŽENSKO. Svaki dio našeg
tijela ima svoje mjesto i svoju zadaću – ulogu koje je BOG htio.
Tako i ORGANI po kojima se razlikuju: DJEVOJČICE od
DJEČAKA i ŽENE od MUŠKARACA.
Ljudi su stvoreni na sliku i priliku Božju pa imaju sposobnost
rađati djecu i tako darivati novi život. U Svetom pismu piše da je
naše tijelo hram Duha Svetoga. To znači da sam Bog u nama
prebiva. Zato trebamo čuvati čistim svoje srce i svoje tijelo.
ČISTOĆA DUHA je različito od HIGIJENE TIJELA. Svoje tijelo
peremo vodom i tako održavamo higijenu. ČISTOĆA DUHA
znači ČUVATI SVOJE TIJELO I SRCE OD GRIJEHA.

VAŽNE STVARI ZA ZAPAMTITI!
Četvrta Božja zapovijed: Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji!
Peta Božja zapovijed: Ne ubij!
Šesta Božja zapovijed: Ne sagriješi bludno!
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4. DESET BOŽJIH ZAPOVIJEDI – SEDMA, OSMA, DEVETA I DESETA ZAPOVIJED
SEDMA BOŽJA ZAPOVIJED: Ne ukradi!
Ova se zapovijed opslužuje tako da budemo pravedni, svakom damo ono što mu pripada; poštujemo
tuđe; štetu nadoknadimo; ukradeno vratimo.
Grijesi protiv sedme zapovijedi: drugima nanio štetu krađom, varanjem, prijevarom ili nevaljalim
radom, ukradeno nisam vratio. (Da bi ispovijed bila valjana, ukradeno treba vratiti vlasniku, a ako ne znam
tko je vlasnik, vrijednost treba dati za potrebe siromaha).
OBOJI I NADOPUNI SLIKE! (Promisli i ispod slike napiši značenje ovih slika).

………………………………………………………………………………………………………………..
ODGOVORI I NADOPUNI!
1. Tko vrši sedmu Božju zapovijed: (Zaokruži točne, a prekriži netočne odgovore): tko jednostavno uzme
ono što nije njegovo; tko sa stvarima koje služe postupa pažljivo i čuva ih, tko uništava tuđu imovinu; tko
ukradeno vrati, tko čuva svoje stvari, tko ukradeno zadrži za sebe.
2. Svojim radom (učenjem…) čovjek zajedno sa dobrim Bogom izgrađuje svijet. Zato trebamo stjecati
radne navike. Koje poslove ja radim?
………………………………………………………………………………………………………………….
3. Piše u Svetom pismu: „Tko neće da radi, neka i ne jede!“ (2 Sol 3,10). Kome trebam zahvaliti za
sve ono što mi je potrebno i što imam?
…………………………………………………………………………………………………………………..
OSMA BOŽJA ZAPOVIJED: Ne reci lažna svjedočanstva!
Ova se zapovijed opslužuje tako da ljubimo istinu; promišljeno govorimo ono što mislimo; što
obećamo da izvršimo; budemo obazrivi jer svatko ima pravo na svoju privatnost – da mu drugi ne smetaju.
Treba se truditi da o drugome govorim ono što je lijepo. Svojim riječima možemo bližnjemu jako puno dobra
učiniti, ali «zao jezik» može drugoga raniti – «ubiti». Onome tko nema pravo znati istinu, nismo je dužni
kazati.
Grijesi protiv osme zapovijedi: lagao kako bih se hvalio; ogovarao (to znači nepotrebno iznosio
tuđe pogreške i mane), klevetao (to znači uveličavao ili izmišljao pogreške i mane drugih osoba); naškodio
tuđem dobru glasu i časti tako što sam loše govorio.
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OBOJI I NADOPUNI SLIKE! (Promisli i ispod slike napiši značenje ovih slika).
BOG ŽELI da govorimo
istinu pa i onda kada nam to
nije ugodno. Na primjer, teško
ti je reći roditeljima da ti se
nešto loše dogodilo (ocjene,
prijatelji, netko ti je nešto nažao
učinio, neka neugodna
situacija), ali ako to kažeš imat
ćeš mir u srcu i bit će ti lakše.
…………………………………………………………………………………………………………………..
ODGOVORI I NADOPUNI! Ne smijemo: (Zaokruži točne, a prekriži netočne odgovore.) lagati,
pretvarati se, govoriti istinu, održati zadano obećanje, nepotrebno iznositi tuđe pogreške i mane, čuvati
povjerenu tajnu, izmišljati i prenositi neistinu (laž) o drugima, tužakati.
DEVETA BOŽJA ZAPOVIJED: Ne poželi tuđeg ženidbenog druga!
(Odnosi se na odrasle osobe). Ova se zapovijed opslužuje tako da čuvamo ženidbenu vjernost u
vlastitom braku; ne razaramo tuđi brak ni željom ni djelom. Grijesi protiv devete zapovijedi: želio i
napastovao tuđu ženu ili muža. Učinio brakolomstvo i preljub s tuđim bračnim drugom.
DESETA BOŽJA ZAPOVIJED: Ne poželi nikakve tuđe stvari!
Ova se zapovijed opslužuje tako da se ponašamo prema drugima onako kako želimo da se drugi
ponašaju prema nama; pazimo na svoje želje, odbacujemo i misao na nepošteno bogatstvo. Grijesi protiv
desete zapovijedi: nepravedno želio tuđe stvarima.
IZ GREŠNE ŽELJE
MOŽE NASTATI
GREŠNO DJELO.
Zato se ne smije maštati
o nečemu što nije dobro!
Ne smijemo biti gramzivi i
pohlepni.

ODGOVORI I NADOPUNI! (Zaokruži točne, a prekriži netočne odgovore) u srcu čeznuti da imam
neku tuđu stvar, biti nesretan, žalostan i još drugoga mrziti jer on nešto ima, a ja to nemam. Mogu željeti da i
ja to imam, ali na pošten način. Mogu nepošteno dobiti ono što drugi ima.
VAŽNE STVARI ZA ZAPAMTITI!
Sedma Božja zapovijed: Ne ukradi!
Osma Božja zapovijed: Ne reci lažna svjedočanstva!
Deveta Božja zapovijed: Ne poželi tuđeg ženidbenog druga!
Deseta Božja zapovijed: Ne poželi nikakve tuđe stvari!
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5. DA SPASI NAS LJUDE, ISUS JE UMRO I USKRSNUO
Isus je najbolji prijatelj nas ljudi. Svojim učenicima je govorio: „Nitko nema veće ljubavi od ove, da
svoj život položi za svoje prijatelje“ (Iv15,13). On je prvi stavio u praksu ove riječi. Postao je čovjekom i
došao na ovaj svijet da spasi nas ljude i otvori nam vrata vječnoga života. Kad je došlo vrijeme da to učini,
Isus je bio jako žalostan zbog naših grijeha. Bilo mu je teško u Getsemanskom vrtu vidjevši koliki su grijesi
nas ljudi. Molio se za sve ljude, i rekao Ocu da je spreman umrijeti da nas spasi.
Zatim su došli vojnici, uhvatili su Isusa, tukli su ga, bičevali, stavili mu trnovu krunu na glavu, rugali
mu se. Pilat je znao da On nije kriv, ali ga je ipak osudio na smrt. Isus je morao nositi težak križ do brda
Kalvarije gdje su ga pribili na taj isti križ. On nije prestajao voljeti ljude i željeti da ih spasi od grijeha i
pakla. Pod križem je bila i Isusova majka Marija. Prije nego je umro, oprostio je dobrome razbojniku koji je
bio razapet pored njega i koji se kajao. Mariju, svoju majku, je dao za Majku u vjeri svim svojim učenicima.
Isus je molio za sve, pa i za one koji su ga mučili: „Oče oprosti im, jer ne znaju što čine“ (Lk 23,34).
Kad je Isus umro, prvo su ga stavili u krilo njegove Majke, zatim pomazali i položili u grob. Marija
Magdalena i druga Marija su ujutro rano išle na Isusov grob, kad im se ukazao anđeo i rekao im: „Tražite
Isusa raspetoga, ali nije ovdje, uskrsnuo je kako je rekao“ (usp. Lk 24,5). Isus nije bio običan čovjek, kao svi
drugi. On je Sin Božji koji je postao čovjekom te je zato mogao pobijediti i samu smrt. Uskrsli Isus se puno
puta ukazao svojim apostolima, učenicima i svojoj Majci. Sv. Pavao podsjeća na jedno ukazanje «braći kojih
je bilo zajedno više od pet stotina» (1Kor 15,6). Jednom zgodom učenici su bili u prostoriji, vrata
zaključana, a uskrsli Isus im je došao i rekao: „Mir vama“. Učenici su bili sretni i nisu se više bojali, jer su
spoznali da je Isus jači i od smrti jer nas ljubi, i On nas je spasio. Kada Isus ulazi u naš život i srce donosi
nam svoj mir, daruje nam novi vječni život, zato kažemo da je Uskrs vrijeme velike radosti.
OBOJI I NADOPUNI SLIKU! (Zamisli i pored slike napiši što bi Isus s križa rekao djeci).

ODGOVORI I NADOPUNI! 1. Isusa su uhvatili, a zatim ga …………………………………………… .
2. Isus je jako ljubio nas ……….. i htio je ………….. na križu …………….. da nas ………………, a prije
nego što je umro molio je Oca da ……………………. ljudima. Dao nam je svoju majku nama za ……… .
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OBOJI I NADOPUNI SLIKU! (Zamisli i ispod slike napiši što bi uskrsli Isus kazao djeci).

…………………………………………………………………………………………………………………..
ODGOVORI I NADOPUNI!
1. Ženama koje su išle na Isusov grob ukazao se ………………… i rekao im da je Isus ……………… .
2. Isus je uskrsnuo jer je On ………………………… i Bog Otac ga je ……………………………… .
3. Kome se sve uskrsli Isus ukazivao? ……………………………………………………………………….
4. Uskrsli Isus kada se ukazivao učenicima uvijek je pozdravljao učenike sa riječima: „Mir vama“.
Razmisli i PREKRIŽI što te od navedenih pojmova udaljuje od Isusa i njegova mira: ljubav, svađa, oprost,
prijateljstvo, laž, prepirka, ljutnja, slušanje, ljubomora, dobrota, molitva.
5. Zašto kažemo da je Uskrs vrijeme velike radosti? ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
VAŽNE STVARI ZA ZAPAMTITI!
1. Zašto je Isus umro na križu? Isus je umro na križu jer je ljubio nas ljude i želio nas je spasiti.
2. Od čega je Isus spasio ljude? Isus je spasio ljude od vječne propasti i grijeha.
3. Koji dan je Isus uskrsnuo? Isus je uskrsnuo prvoga dana u tjednu, to je nedjelja. Zato na taj dan idemo
na misu.
4. Što je sve Isus pobijedio po svome uskrsnuću? Isus je po svome uskrsnuću pobijedio grijeh, đavla,
pakao i smrt te je ljudima otvorio vrata vječnoga života.
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6. ISUS JE UZAŠAO NA NEBO I POSLAO NAM DUHA SVETOGA
Nakon što je uskrsnuo Isus se 40 dana ukazivao svojim učenicima i na mnoge načine im svjedočio
i pokazivao da je živ i učvršćivao ih u vjeri (usp. Dj 1,3). Ponekad se ukazivao pojedincima kao na primjer
Mariji Magdaleni (usp. Iv 20,17), Petru, Jakovu, (usp. 1Kor 15, 5-7) neki puta manjoj grupi, apostolima, a
neki puta i svima okupljenima, a bilo ih je više od pet stotina (usp. 1Kor 15,6).
Ubrzo je došlo vrijeme kada se on trebao vratiti svome nebeskome Ocu. Apostoli i učenici su bili
žalosni što uskrsli Isus odlazi i što ga više neće vidjeti jer im je bilo lijepo s Njim i osjećali su se sigurnima.
Isus se s učenicima popeo na brdo i poslao ih da propovijedaju evanđelje i vjeru u Njega i da krste one koji
povjeruju. Rekao je: „Tko bude vjerovao i pokrstio se, spasit će se“ (Mk 16,16). Tada je Isus zaklonjen
oblakom uzašao na Nebo i sjeo s desna Bogu Ocu. Taj događaj zovemo uzašašće. Isus je na nebu pripravio
mjesto za sve koji u njega vjeruju, koji mu se mole i ljube ga. Bog Otac je Isusa učinio kraljem Neba i
zemlje. Jednoga dana, na kraju svijeta, Isus će opet doći suditi žive i mrtve.
Apostoli su bili žalosni što više neće vidjeti uskrsloga Isusa, a nisu se osjećali ni sposobnima za taj
veliki zadatak da propovijedaju vjeru, zato im je Isus obećao poslati Duha Svetoga. Devet dana su učenici
molili zajedno s Marijom, Isusovom majkom, a onda je Duh Sveti sišao na njih u obliku plamenova. U
Bibliji ga prikazuju i u liku goluba. Više se nisu bojali i odvažno su naviještali vjeru jer Duh Sveti, koji je
ljubav Božja, ljubav između Oca i Sina, treća Božanska osoba ispunio je srca apostola ljubavlju. On ih je
nadahnjivao što činiti i davao im snagu. Duh Sveti kojeg smo primili na krštenju i nama pomaže u molitvi,
da ljubimo Boga i bližnjega, pomaže da nama ne zavlada grijeh i da razumijemo vjeru kad učimo o Bogu.
OBOJI I NADOPUNI SLIKU! (Zamisli i ispod slike napiši što bi Isus koji odlazi u Nebo rekao nama).

ODGOVORI I NADOPUNI:
1. ……………… je sa svojim ………
otišao na jedno ……………………..
Uzašao je na …… i sjedi s desna
……… Apostoli ga više nisu mogli
……………………..
2. Isus, prije nego je uzašao na Nebo
poslao je svoje učenike
..………………… vjeru.
3. Što je Isus na Nebu pripravio onima
koju mu vjeruju i koji ga ljube? ………
………………………………………..
4. Mi Isusa danas ne vidimo, ali znamo
…………………………………………………………

i vjerujemo da je ……… i da je s nama.
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OBOJI I NADOPUNI SLIKU!
(Ispod slike napiši molitvu Duhu Svetome da bude uvijek s tobom).

…………………………………………………………………………………………………………………..
ODGOVORI I NADOPUNI!
1. Apostoli su hrabro svjedočili i propovijedali ………...……. . nakon što su primili ……….…………… .
2. Simbol Duha Svetoga je bijeli ………………………… .
3. U čemu nam pomaže Duh Sveti?..................................................................................................................
4. Duh Sveti bdije nad: nama, našom obitelji, našom domovinom, našom Crkvom. Duše Sveti daj mi
snagu za……………...….! Duše Sveti pomozi mi ………....………..! Duše Sveti želim………...………….!
VAŽNE STVARI ZA ZAPAMTITI!
1. Što je Isus činio nakon uskrsnuća? Nakon uskrsnuća Isus se kroz 40 dana ukazivao učenicima i
učvršćivao ih u vjeri.
2. Što je Isus tražio od apostola da čine nakon što On uziđe Ocu? Isus je tražio da oni vjeruju i
propovijedaju vjeru, te da krste one koji povjeruju.
3. Koga je Isus obećao poslati nakon što On uziđe Ocu? Isus je obećao poslati Duha Svetoga.
4. Što je Duh Sveti učinio u dušama apostola i što čini u našoj duši? Duh Sveti ih je ispunio ljubavlju,
oslobodio od straha da navještaju vjeru, a nama pomaže u molitvi da ljubimo Boga i bližnjega, te shvaćamo
svoju vjeru.
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5. CJELINA – SAVJEST I PRVA ISPOVIJED, SVETA MISA I PRVA PRIČEST
1. ISPOVIJED ILI SAKRAMENT POMIRENJA I SAVJEST
Bog ljubi nas ljude, iako mrzi grijehe koje činimo. Po grijesima gubimo njegovu ljubav i prijateljstvo
s Njime. Isus je sve učinio da nas spasi. Isus, kad je živio na zemlji, ne samo da je ozdravljao mnoge
bolesnike, nego je ljudima opraštao i njihove grijehe. Jednom kad su neku ženu uhvatili u grijehu preljuba i
htjeli je kamenovati, pitali su Isusa što on na to kaže. Isus im je rekao da tko je od njih bez grijeha neka prvi
baci kamen na nju. Tada su svi otišli, a Isus je kazao ženi: „Ni ja te ne osuđujem, idi i ne griješi više“ (usp.
Iv 8, 2-10). Kad je Isus ulazio u grad Jerihon, Zakej koga su svi smatrali javnim i velikim grešnikom popeo
se na stablo da vidi Isusa. Isus se zaustavio pored njega i pošao u njegovu kuću. Zakej se nakon toga obratio
i vratio ukradeno (usp. Lk 19,8). Bolesniku kojega su donijeli pred njega i koga je Isus ozdravio kazao je:
„Sinko opraštaju ti se grijesi“ (Mk 2,5).
Isus je umro za nas na križu i uskrsnuo da nas spasi. On je znao da ljudi griješe i da će im trebati
pomoć da grijeh i zlo njima ne ovladaju, zato je izmislio ispovijed ili sakrament pomirenja. Na sam dan
uskrsnuća Isus se ukazao apostolima i rekao im: „Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe otpuštaju
im se“ (KKC 1485). Grijeh je sve što mi loše činimo, a Bogu se ne sviđa jer tako kršimo njegove
zapovijedi i vrijeđamo njegovu ljubav. Ako ljudima činimo zlo ili ih mrzimo to se Bogu ne sviđa. Isto tako
je grijeh ako ne izvršavamo svoje dužnosti prema Bogu. Griješimo, kada zlo mislimo, zlo govorimo, zlo
radimo i kada ne izvršavamo svoje dužnosti. Bog nam je dao veliki dar savjest po kojoj u našem srcu
čujemo glas Božji i razlikujemo ono što je dobro od onoga što je zlo. Kada čovjek sagriješi savjest ga
iznutra prekorava.
Da bi se vjernik dobro ispovjedio treba vjerovati Isusu da mu želi oprostiti, ispitati svoju savjest da
vidi što je sagriješio, zatim se kajati za svoje grijehe. Kajanje je bol srca i žalost koju osjećamo što smo
sagriješili i time povrijedili Boga, bližnjega i sebe. Ispovijed je sakrament u kojem nam Bog preko
svećenika oprašta grijehe. Zašto grijehe moramo reći svećeniku? Zato što je Isus svećenika, po sakramentu
svetog reda, ovlastio da u Njegovo ime oprašta grijehe. Svećenik mora čuvati ispovjednu tajnu. To znači
da ono što je čuo u ispovijedi ne smije nikome reći. Trebamo ispovjediti sve svoje grijehe, odlučiti da
više nećemo griješiti i nakon ispovijedi izmoliti pokoru koju nam je svećenik dao.
OBOJI I NADOPUNI SLIKU!
ODGOVORI I NADOPUNI:
1. Uskrsli Isus je izmislio ispovijed kad je kazao
apostolima: „Kojima otpustite …………………
otpuštaju im se“.
2. Savjest je glas Božji u našem ………………
koji nam govori što je ………, a što …………….
3. Zašto moramo grijehe reći svećeniku? ………..
……………………………………………………
4. Kada trebamo ići na ispovijed?..........................
……………………………………………………
5. Što je ispovjedna tajna?......................................
……………………………………………………
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OBOJI I NADOPUNI SLIKE! (Napiši ispod što predstavlja prva, a što druga slika.)

VAŽNO! Kao što sve bolesti nisu jednake, ima lakših i težih bolesti. Tako ni svi grijesi nisu
jednaki. Neki su grijesi TEŠKI ILI SMRTNI, a drugi su LAKI ILI MALENI. Velikim grijesima
teško vrijeđamo Boga i od njega se udaljujemo. Kada je nešto teški grijeh? Teški grijeh je kada se
radi o velikoj stvari i to činimo potpuno svjesno. Na primjer, psovati je grijeh. Opsovati svjesno Boga je
teški grijeh, a opsovati psa je manji. Ukrasti nekome auto je teški grijeh, a ukrasti par bombona laki.
VAŽNO! KOLIKO SE ČESTO ISPOVIJEDATI? Treba se ispovjediti čim prije nakon što se
teško sagriješi, a ako nema težih grijeha onda barem nekoliko puta godišnje, za najveće svetkovine.
Jako je dobro ispovijedati se jedanput mjesečno.

ODGOVORI I NADOPUNI!
1. (Zaokruži točne odgovore, a prekriži netočne!) Za dobro se ispovjediti treba: vjerovati Isusu da me ljubi
i da mi želi oprostiti; ne vjerovati u Boga; ispitati savjest; pokajati se za grijehe; ne kajati se jer ću opet to
činiti; odlučiti da ću se truditi popraviti se; iskreno ispovjediti sve svoje grijehe; prešutjeti neke grijehe jer ne
mora svećenik sve znati; izmoliti molitve koje mi je svećenik dao za pokoru; ne moliti jer to nije važno.
2. Kada je nešto veliki ili smrtni grijeh? ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
VAŽNE STVARI ZA ZAPAMTITI!
1. Tko i zašto je izmislio ispovijed? Isus je izmislio ispovijed da nam pomogne u borbi protiv grijeha.
2. Što je savjest? Savjest je glas Božji u nama koji nam govori što je dobro, a što zlo.
3. Kome ispovijedamo svoje grijehe? Grijehe ispovijedamo Bogu.
4. Zašto grijehe moramo reći svećeniku? Isus je svećeniku dao vlast da u Njegovo ime oprašta grijehe.
5. Ako se netko ne kaje, može li dobiti oproštenje za grijehe? Ne može, jer mu nije žao što ih je učinio.
6. Kada treba ići na ispovijed? Na ispovijed treba ići čim prije, nakon što se učini teški grijeh.
7. Smije li svećenik nekome reći grijehe koje je čuo u ispovijedi? Ne smije nikada i nikome to reći.
8. Treba li izmoliti molitvu koju smo dobili za pokoru svojih grijeha? Da, dužni smo to izmoliti.
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2. ISPIT SAVJESTI I PRVA ISPOVIJED
Savjest je glas Božji u nama, u našem srcu po kome nas Bog opominje i potiče što činiti, a što ne
činiti. Savjest je odraz Božjeg zakona u našoj duši. Savjest treba odgajati tako da slušamo što nam govori
Bog, Isus, roditelji… Savjest treba i ispitivati, tako da se pomolimo, razmišljamo i osluškujemo što smo
učinili a nije bilo dobro ni Bogu drago. Grijeh je sve što mi ljudi činimo, a Bogu to nije drago jer ne
vršimo njegove zapovijedi i vrijeđamo njegovu ljubav i ljubav prema bližnjima.
Mi dakle griješimo, kada zlo mislimo, zlo govorimo, zlo radimo i kada ne izvršavamo svoje
dužnosti. Zlo mislimo ako razmišljamo o tome kako ćemo nešto loše napraviti drugima, kada smišljamo
laži i prijevare, kada gledamo ružne slike jer oni prljaju dušu i naše misli. Zlo govorimo kada psujemo,
prostačimo, o drugima govorimo laži, svađamo se… Zlo radimo kada se tučemo, namjerno nekome nešto
uništimo, krademo… kada ne učimo, ne pišemo domaću zadaću, ne pomažemo roditeljima, ne idemo na
svetu misu tada, ne izvršavamo svoje dužnosti, griješimo.
Ni jedan grijeh ne smijemo namjerno prešutjeti, to znači ne reći ga. Zato je prije ispita savjesti dobro
moliti Isusa da nam pomogne da se sjetimo svih grijeha i da se kajemo, da nam bude žao što smo Boga, svog
Oca uvrijedili. PRIJE ISPITA SAVJESTI MOŽEMO MOLITI: „Gospodine Isuse Kriste, pošalji
svoga Duha koji će me obasjati svojim svjetlom da upoznam sebe i svoje grijehe. Daj da budem iskren
prema sebi i pred tobom, da ti svoje grijehe priznam i da se za njih kajem“.
OBOJI I NADOPUNI SLIKE! (Napiši ispod slike što predstavlja prva, a što druga slika).

…………………………………………………………………………………………………………………..
POJEDINAČNA ISPOVIJED: Pozdraviš sa: Hvaljen Isus i Marija! Zatim učiniš znak križa:
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Zatim kažeš:
Skrušeno ispovijedam svoje grijehe koje sam učinio (učinila) od svoga djetinjstva (kaže se kad
se prvi put ispovijedaš, a svaki idući puta se kaže )od svoje zadnje ispovijedi koja je bila…
Ispit savjesti: Moji grijesi su: (kažeš samo one grijehe koje si ti učinio)
Molitva, misa, vjeronauk? (Nisam čvrsto vjerovao nego sam sumnjao i izrugivao se vjeri, nisam se molio
svaki dan, molio sam na brzinu i bez pažnje, nisam išao na svetu misu, u crkvi i na vjeronauku nisam pazio)
Psovka? (Psovao Boga i Isusa – treba reći koliko puta – psovao male psovke, ružno govorio)
Roditelji? (Ljutio roditelje, ja se ljutio na njih, bio ljubomoran na braću i sestre)
Zdravlje? Svađa? (Nisam čuvao zdravlje, nisam pazio na cesti, tukao i svađao se s drugima, mrzio druge)
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Besramnost? (Gledao besramne i ružne stvari, besramno, ružno govorio)
Krađa? (Ukrao, uzeo nešto od drugoga a to mu nisam vratio)
Laž? (Lagao, o drugima ružno govorio – ogovarao)
Druge glavne pogreške? (Pravio se važan, a druge ponižavao, mislio da sam najpametnija i najbolja
osoba, a da drugi ništa ne vrijede. Bio škrt, nisam pomagao drugima kad sam mogao. Bio ljubomoran na
nekoga, zavidan što ima nešto što ja nemam. Jeo sam previše ili premalo. Često se ljutio. Nisam izvršavao
svoje dužnosti, nisam pomagao roditeljima, braći i sestrama).
Svećeniku možeš reći i svoje poteškoće, sumnje i nejasnoće. Možeš ga pitati i za koji savjet. Kad si
sve grijehe rekao možeš završiti s riječima: Molim pokoru i odrješenje od grijeha.
Nakon svećenikovih riječi, on ti odredi još neke molitve koje trebaš poslije izmoliti za pokoru.
Svećenik ti kaže da moliš KAJANJE, te ti moliš slijedeću molitvu:
KAJEM SE OD SVEGA SRCA, ŠTO SAM UVRIJEDIO BOGA, NAJVEĆE I NAJMILIJE
DOBRO. MRZIM SVE SVOJE GRIJEHE I ČVRSTO ODLUČUJEM, DA ĆU SE POPRAVITI I DA
NEĆU VIŠE GRIJEŠITI. Tada svećenik moli molitvu odrješenja od tvojih grijeha.
Na kraju svećenik kaže: Gospodin ti je otpustio grijehe. Idi u miru. Ti odgovaraš: Bogu hvala.
Dobro je odmah IZMOLITI POKORU, a ako ne, treba je moliti u nekom drugom trenutku kod kuće.
ŠTO DOBIVAMO PO ISPOVIJEDI: Crkva uči: „Duhovni
učinci sakramenta pokore jesu: a) pomirenje s Bogom; b)
otpuštenje vječne kazne zaslužene smrtnim grijesima; c)
otpuštenje, barem djelomično, vremenitih kazni kao posljedica
grijeha; d) mir i spokoj savjesti; e) povećanje duhovnih snaga za
kršćansku borbu“ (KKC 1496).
MALIM GRIJEHOM ne vrijeđamo Boga tako jako, ali na taj
način slabi naše prijateljstvo s Njime. Zato ne moramo ići
odmah na ispovijed nego jednom mjesečno, tako dobivamo
snagu da budemo bolji.

ŠTO BI UČINIO KAD BI SE OVO DOGODILO? (ZAOKRUŽI SVOJ ODGOVOR).
1. Zaboravio sam na ispovijedi reći neki, ne baš laki grijeh. Što učiniti: a) vratiti se opet u red za
ispovijed; b) ići na pričest, a na slijedećoj ispovijedi reći i taj grijeh.
2. Ispovjedio si se, a nisi uspio izmoliti pokoru, a pričest se već dijeli: a) ne mogu ići na pričest b) idem
na pričest, a pokoru ću izmoliti poslije.
3. Znam da ispovijeda stari svećenik koji slabo čuje... a) idem kod njega, možda neće sve čuti i razumjeti
b) ne smijem svećeniku ništa skrivati ni tajiti, pa ću paziti da me čuje i razumije.
4. Ukrao sam prijatelju olovku u školi. Ispovjednik mi je kazao da je moram vratiti. a) ne mogu nakon
ispovijedi na pričest jer prijatelj nije u crkvi da mu vratim olovku; b.) smijem na pričest, olovku ću vratiti
sutra
5. Otišao sam krasti voće kod susjeda, ali pojavio se njegov pas pa sam pobjegao. a) baš dobro, tako
nisam ništa sagriješio; b) ipak sam sagriješio već samom namjerom da kradem.
6. Istukao sam prijatelja i nije mi žao jer mislim da je to zaslužio a) s njim sam račun izravnao, još da to
ispovjedim pa je sve OK; b) učinio sam zlo, moram se pokajati, inače mi Bog neće u ispovijedi oprostiti.
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3. SVETA MISA ILI EUHARISTIJA
Isus je bio Izraelac te je On kao i svi Židovi svake godine slavio veliki blagdan Pashe. Oni su se tada
sjećali kako je Bog njihov narod po Mojsiju izveo iz ropstva. U zadnjem tjednu Isusova života koji se zove
Veliki tjedan, na dan Velikoga četvrtka Isus je slavio ovaj blagdan sa svojim učenicima, apostolima. On je
znao da će uskoro umrijeti i uskrsnuti za naše spasenje. Na posljednjoj večeri kad je Isus izmislio sv. Misu,
učenicima je oprao noge i dao im zapovijed ljubavi: „Ljubite jedni druge, kao što sam ja ljubio vas… po
tome će svi upoznati da ste moji učenici“ (Iv 13,33).
Kako bi svojim učenicima ostavio dokaz svoje ljubavi htio je pronaći načina kako da uvijek ostane s
njima i svima onima koji budu u Njega povjerovali. Isus je tako izmislio sv. misu ili euharistiju. Riječ
euharistija znači zahvaljivanje. Dok su jeli Isus je uzeo kruh i rekao: „Uzmite i jedite ovo je moje Tijelo
koje će se za vas predati“. Zatim je uzeo kalež i rekao: „Uzmite i pijte, ovo je kalež moje krvi koja će se
proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen“ (Mt 26,26). Po tim
Isusovim riječima kruh i vino su se pretvorili u Njegovo Tijelo i Njegovu Krv.
Na svakoj svetoj misi svećenik ponovno izgovara ove riječi te hostija i vino postaju Isusovo
Tijelo i Krv. Na takav način Isus dolazi u srca i duše svojih vjernika. Isus im na takav način daje život
vječni. Isus je rekao: „Tko jede moje tijelo i pije moju krv ima život vječni“ (Iv 6, 56). Na svakoj svetoj
misi svećenik prinosi žrtvu kojom se Isus prikazao svome nebeskom Ocu kad je umirao za naše
spasenje na križu. Na misi također slavimo i Isusovo uskrsnuće. Na misu idemo nedjeljom, zato jer je to
dan kada je Isus uskrsnuo. Kad svećenik jedanput posveti hostiju i ona postane Tijelo Kristovo, Isus je u njoj
trajno prisutan. Tijelo Kristovo čuvamo u svetohraništu da bi se mogli pričestiti oni vjernici koji su u
potrebi, kao na primjer bolesnici i da bi mu se ljudi klanjali u posvećenoj hostiji, da se mogu s njim uvijek
družiti i iznositi mu svoje potrebe.
OBOJI I NADOPUNI SLIKE! (Napiši ispod slike svoju zahvalu i molitvu Isusu koji je izmislio misu).

…………………………………………………………………………………………………………………..
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OBRED SVETE MISE
se sastoji od sljedećih dijelova:
UVODNI DIO: Znak
križa, čin pokajanja, zazivi
Gospodine smiluj se, himan Slava
Bogu na visini (nedjeljom i
blagdanima), zborna molitva.
SLUŽBA
RIJEČI:
biblijska čitanja, propovijed i
molitva vjernika.

EUHARISTIJSKA
SLUŽBA:
priprava
darova,
darovna molitva, predslovlje,
posveta kruha i vina, molitva
Očenaša, znak mira i pričest.
ZAVRŠNI
OBRED:
završni blagoslov svećenika i
otpust vjernika: Idite u miru.

ODGOVORI I NADOPUNI!
1. Na svakoj svetoj Misi svećenik uzima kruh i ponavlja Isusove riječi : „Uzmite i jediti od ovoga svi ovo
je ……… …….. koje se predaje za vas. Onda uzme kalež s vinom i kaže: „Uzmite i pijte iz njega svi,
ovo je ……… ……… koja se prolijeva za vas i za otpuštenje …………… .
2. Odgovori tako da odabereš jedan točan odgovor!
Riječ sv. misa ili euharistija znači: a) uzimanje, b) zahvaljivanje, c) zvanje
Euharistija se drugim imenom naziva: a) pomirenje, b) Gospodnja večera, c) potvrda
Na pričest možemo ići: a) ako nemamo teškoga grijeha na svakoj misi, b) rijetko c) mjesečno
Misa je tužan događaj sjećanja na Isusovu muku i smrt! a) da
b) ne
3. Mi u svakoj svetoj misi slavimo Isusovu ……………….. kad je iz ljubavi umro za nas na ...………., a
slavimo i Isusovo uskrsnuće. Vjernici idu nedjeljom na misu jer je u taj dan Isus ………………………… .
VAŽNE STVARI ZA ZAPAMTITI!
1. Tko je ustanovio – izmislio sv. misu? Sam Isus je izmislio sv. misu.
2. Zašto je Isus izmislio sv. misu? Da ona bude dokaz njegove ljubavi i žrtve, da On uvijek bude s nama.
3. Kad svećenik pod misom moli riječi koje je izgovorio Isus na zadnjoj večeri. Što tada postaju
hostija i vino? Hostija postaje Tijelo Kristovo, a vino postaje Krv Kristova.
4. Zašto je Isus htio biti trajno prisutan u posvećenoj hostiji? Da bi se mogli pričestiti vjernici u potrebi,
da mu se klanjamo i s njim družimo.
51

4. PRVA PRIČEST
Konačno je došao dan tvoje prve pričesti! Dugo si se za to pripremao, molio, išao na misu,
vjeronauk, učio, prvi puta ispovjedio i sad će Isus u posvećenoj hostiji doći k tebi, u tvoje srce. Isus te jako
ljubi i raduje se susretu s tobom. Nadam se da si zbog toga sretan. Pristupiti Isusovom stolu i pričestiti se ne
može svatko. To je samo za one koji vjeruju u Isusa i za one koji znaju da treba jačati prijateljstvo s Isusom,
čuvajući se grijeha. Ukoliko sagriješe čim prije se ispovjede i opet s Njim idu dalje kroz život. Bez Isusa u
euharistiji mi ne možemo biti dobri, a ni sveti.
Isus svima onima koji primaju njegovo Tijelo želi dati dobar život ovdje na zemlji i jednoga dana u
raju život vječni. Od sada ćeš uvijek na svetoj Misi moći primati sveto Isusovo Tijelo. No morat ćeš i paziti
da za to imaš čistu dušu. Svaki puta ISUS ĆE BITI S TOBOM. On će ti pokazati koliko te voli i pomoći
će ti da postaneš dobra osoba. Svećenik će ti pruži posvećenu hostiju i reći će: Tijelo Kristovo. Ti
odgovaraš: Amen. To znači tako je, ja znam da je to Tijelo Kristovo. I tada će Isus biti u tvome srcu, tako
veliki Gost, u tvojoj duši. Trebaš ga pozdraviti i moliti mu se.
Sigurno već razmišljaš tko će sve doći na tvoje prvopričesničko slavlje. Prijatelji i rodbina i svima
ostalima će biti drago što si u prijateljstvu s Isusom, i što si tako narastao da već možeš blagovati njegovo
Tijelo. Mnogi će ti donijeti neke lijepe darove, a ti njima pokloni još ljepši dar. Kad Isus dođe u tvoju dušu i
tvoje srce onda mu kaži da ga voliš. Zamoli ga da te čuva i pomogne svima onima koji te vole, tvojim
roditeljima, prijateljima, uzvanicima i rodbini. I ne zaboravi da Isus osim što dolazi tebi i tebi se daruje,
želi ti darovati i svoju Majku Mariju da bude Majka tvoje duše, tvoja Majka u vjeri pa se i njoj pomoli.
Zamoli je da te čuva cijeli život i da cijeli život čuva tvoju vjeru i prijateljstvo s Isusom.
OBOJI I NADOPUNI SLIKU!

Moje pismo Isusu koji dolazi u moje srce: Dragi Isuse …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………… voli te tvoj / tvoja .………………
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OBOJI I NADOPUNI SLIKE! (Prva pričest je veliko slavlje u
Crkvi i obitelji, napiši kome sve od ljudi zahvaljuješ na tome).

Odgovori:
1. Zašto si dolazio na svetu misu,
vjeronauk i učio o vjeri? …………..
……………………………………
2. Tko sve smije ići na pričest?
……………………………………..
……………………………………..
3. U čemu želiš da ti Isus pomogne
u tvome životu? ………………….
……………………………………..

Za sve lijepo kod slavlja moje
prve pričesti zahvaljujem:
………………………………...
……………………………….
………………………………...
………………………………...
………………………………...
………………………………..

Odgovori:
Što je u prvopričesničkom slavlju najvažnije? ………..
…………………………………………………………
………………………………………………………….
Napiši svoju molitvu Isusovoj i tvojoj Majci Mariji za
tvoju prvu pričest:
Draga Gospo ….………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………voli te tvoj / tvoja ………….
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6. CJELINA – IZBORNE TEME
1. ANĐELI ČUVARI I ARKANĐELI
Bog je stvorio ljude i vidljivi svijet, no stvorio je i nevidljive anđele - bestjelesne, besmrtne duhove,
bića koja imaju razum i slobodnu volju. U Svetom pismu se puno i često govori o anđelima. Oni su na
velikoj pomoći ljudima, a na poseban način vjernicima. Kad se Isus molio u Getsemanskom vrtu, bilo mu je
jako teško, krvlju se znojio (Lk 22,43). Anđeo Božji ga je ohrabrio, utješio je samoga Isusa koji je Sin Božji.
Bog je svakom čovjeku dao anđela čuvara da ga čuva, brani, štiti, da se moli za njega i zagovara ga.
Blagdan anđela čuvara slavimo 2. listopada. Anđela čuvara trebamo moliti svaki dan i uzdati se u
njegovu zaštitu i pomoć. Anđeo nas čuva, potiče na dobro, tješi i vraća nadu u naše srce da nas Bog neće
ostaviti nego da nas ljubi kao dobri Otac.
Neki anđeli postali su buntovnici protiv Boga, nisu mu više htjeli služiti, i u tome je bio početak i
začetak tajne grijeha i zla. Njih danas nazivamo zli dusi ili đavoli. Dobri anđeli koji su ostali vjerni Bogu u
nebu čuvaju i štite nas, a đavoli koji su u paklu napastuju nas i navode na zlo, te lukavo uznemiruju sav
svijet. Poglavica svih svetih anđela je sv. Mihael arkanđeo. Njegovo ime znači „Tko je kao Bog“, jer se on
prvi suprotstavio vođi palih anđela Sotoni, kad je započeo pobunu protiv Boga. Biblija spominje još dva
arkanđela to su: sv. Gabrijel koji je Gospi navijestio da će začeti i roditi Sina Božjega, Isusa spasitelja
svijeta i sv. Rafael koji je vodio i branio Tobiju od zlog duha. Blagdan svetih arkanđela Mihaela,
Gabrijela i Rafaela slavimo 29. rujna.
Bog je Gospodar svega stvorenja i povijesti. Sve što je stvorio, Bog ljubi i uzdržava na razne načine
upućuje k dobru - osobito ljude, kojima je dao da surađuju s Njim na upravljanju zemljom, biljkama i
životinjama. Božje upravljanje zove se Providnost Božja, a Bog se u tom svome planu služi i anđelima.
OBOJI I NADOPUNI SLIKE! (Ispod slike svojim riječima napiši molitvu svome anđelu čuvaru).
Molitva Anđelu
čuvaru: Anđele
čuvaru mili,
svojom snagom
me zakrili. Prema
Božjem obećanju
čuvaj mene noću,
danju. Osobito
pak me brani da
mi dušu grijeh ne
rani. A kad s
ovog svijeta
pođem, sretno da
u nebo dođem, da
se ondje s tobom
mogu vječno
klanjat dragom
Bogu. Amen.

…………………………………………………………………………………………………………………..
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Molitva sv.
Mihaelu
"Sveti Mihaele
arkanđele, brani
nas u boju;
protiv pakosti i
zasjeda
đavolskih budi
nam zaklon!
Neka mu
zapovjedi Bog,
ponizno molimo,
i ti, vojvodo
vojske nebeske,
Sotonu i druge
zlobne duhove
koji svijetom
obilaze na
propast duša
božanskom
jakošću u pakao
protjeraj!
Amen."

Svojim riječima napiši molitvu sv. Mihaelu arkanđelu…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
ODGOVORI I NADOPUNI!
1. Bog, koji je dobri Otac, stvorio je vidljivi svijet i ljude a stvorio je i ……………………… svijet. Tom
svijetu pripadaju i sveti ………………. čuvari koji nas ………………… i prate u našem ……………… .
2. Moliš li se svome anđelu čuvaru svaki dan i jesi li svjestan da te on nikada ne ostavlja, nego je
uvijek s tobom? ………………………………………………………………………………………………
3. Ime sv. Mihaela arkanđela znači: Tko ………………………..……………..i on je poglavica svih anđela.
VAŽNE STVARI ZA ZAPAMTITI!
1. Postoji li nevidljivi duhovni svijet? Nevidljivi duhovni svijet postoji. Bog ga je stvorio, a njemu
pripadaju anđeli Božji.
2. Jesu li svi anđeli ostali vjerni Bogu? Nažalost, svi anđeli nisu ostali vjerni Bogu, neki mu više nisu htjeli
služiti, otpali su od Boga i postali đavoli.
3. Ima li svaki čovjek svoga anđela čuvara? Bog je svakom čovjeku dao anđela čuvara da ga čuva i brani
cijeli život. Anđeo čuvar ne ostavlja čovjeka nikada, sve do njegove smrti, čuva ga i bdije nad njim.
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2. SVI SVETI I DUŠNI DAN
Svi će ljudi jednoga dana umrijeti. Tada za njih počinje vječni život. Isus je kazao svojim učenicima:
„U kući Oca moga ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: Idem pripraviti vam mjesto“ (Iv 14,2).
Svi oni koji su za svoga života voljeli Boga, vjerovali mu, molili se, kajali se za svoje pogreške i grijehe,
ispovijedali ih, Bog će ih dočekati i pustiti u raj gdje će biti zauvijek sretni u ljubavi i istini zajedno sa svim
anđelima i svecima.
Crkva slavi svetkovinu Svih svetih 1. studenoga. Tada slavimo ne samo neke velike svece za koje
smo čuli ili kojima se molimo tijekom godine, nego sve svete. Slavimo sve one ljude koji su živjeli po
Božjim zapovijedima, ljubili Boga i bližnjega. Među njima sigurno ima i naših djedova i baka, prijatelja i
poznanika. Bog sve ljude poziva da postanu sveti, to jest da budu njegovi prijatelji u ovome životu i
zauvijek s Njim u vječnosti u raju. Bog nam na tom putu pomaže svojom milošću i daje sva potrebna
sredstva za to postići. To znači da svi mogu postati sveti ako Boga slušaju, ljube i rade ono što im On kaže.
Sveci su nam svojim životom pokazali kako se postaje svet. Oni su nam uzori i istovremeno se mole za nas
da i mi jednoga dana dođemo u to veliko i sveto društvo. Sveci su naši zagovornici.
Neki ljudi ipak umru nedovoljno spremni za Boga. Duša im nije dovoljno čista, pa će morati provesti
neko vrijeme u čistilištu kako bi im duše bile očišćene od svih posljedica grijeha. Duše u čistilištu su
žalosne zato što Boga ne mogu gledati, ali su i sretne jer znaju da će ga uskoro, jednoga dana gledati i biti u
raju. Crkva slavi spomendan svih vjernih mrtvih ili Dušni dan 2. studenoga. Tada cijela Crkva moli za
sve umrle ljude cijeloga svijeta. Na taj dan se pohađaju groblja i pale se svijeće na grobovima dragih nam
pokojnika.
OBOJI I NADOPUNI SLIKU! (Napiši svoju molitvu SVETIMA).
SLAVA OCU I SINU I
DUHU SVETOME,
KAKO BIJAŠE NA
POČETKU TAKO I
SADA I VAZDA I U
VJEKE VIJEKOVA.
AMEN.
Odgovori:
1. Tko su sveci? …..……
…………………………….
…………………………….
2. Što su oni radili pa
postali sveti?.....................
…………………………….
…………………………….
…………………………….
3. Znaš li ime nekoga
sveca i moliš li mu se
ikada?
…………………………….
…………………………….
……………………………………………………………………………

…………………………….
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OBOJI I NADOPUNI SLIKE! (Napiši ispod slike što ona predstavlja i napiši svoju molitvu za one KOJI
SU UMRLI).
ODGOVORI I NADOPUNI!
1. Kada čovjek umre njegova duše ide
pred Boga koji određuje što će s
njom biti. Ako je čovjek ljubio Boga i
vršio zapovijedi i duša mu je posve
čista onda ona ide
u ……… a ako nije potpuno čista
ide u ………………………… .
Ako neka osoba nije voljela ni Boga ni
bližnjega, a umrla je u teškome
grijehu i nije se kajala, nije joj bilo
žao što je griješila onda takva duše
može pasti u
……………………… .
2. Ima li netko od tvoje rodbine ili
obitelji da je već umro? Kako se on
zvao? ………………………………
3. Moliš li se za tu osobu i druge
pokojne? (zaokruži odgovor):
često – ponekad – rijetko – nikada
VAŽNE STVARI ZA ZAPAMTITI!
1. Postoji li vječni život? Da, postoji.
2. Tko su svi sveti? Svi sveti su svi oni
ljudi koji su umrli, a sada su s Bogom u
vječnosti, u raju.
3. Što je spomendan svih mrtvih ili
Dušni dan? To je dan kada se Crkva
sjeća svih ljudi koji su umrli i moli za
njih.
4. Što je to čistilište? To je mjesto gdje
duša može otići nakon smrti.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

5. Tko i zašto ide u čistilište? U
čistilište ide ona duša koja još nije
potpuno čista od posljedica svojih
grijeha. U čistilište ide da bi se potpuno
očistila i tako mogla ući u zajedništvo s
Bogom i svetima u raju.
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3. MARIJA ISUSOVA I NAŠA MAJKA
OBOJI I NADOPUNI SLIKE! (Koje trenutke iz
Gospina života slike predstavljaju, napiši svoju molitvu). ISPRIPOVIJEDATI DJECI MARIJIN ŽIVOT
Marija, Isusova majka je bila najvažnija
osoba u Isusovom životu za vrijeme njegova
života na zemlji. Njemu je bila najbliža,
najdraža i najvjernija. Sada kad je Isus u Nebu
i tamo mu je najbliža i najveća zagovornica
vjernika.
Marija se rodila u pobožnoj židovskoj obitelji.
Njeni roditelji su se zvali Joakim i Ana
(njihov spomendan se slavi 26. srpnja). Bog
je stvorio Mariju takvom da je bila bez
istočnoga grijeha, a ostala je bez ikakva
grijeha cijeli svoj život tako da je njena duša
bila jako lijepa i dobra, puna milosti
(Bezgrešno začeće se slavi 8. prosinca). Njeni
roditelji su se jako obradovali rođenju svoje
kćeri. ( Rođenje Marijino se slavi 8. rujna).
Marija je uvijek činila ono što je Bog htio da
čini, nikada nije odbila slušati Njegov glas.
Jako je voljela Boga i sve ljude. Samu sebe je
prikazala Bogu – darovala se Bogu još kao
djevojčica. Prema tradiciji to je učinila u
Hramu gdje je neko vrijeme i živjela.
(Spomendan Marijina prikazanja u hramu
Crkva slavi 21. studenoga).

…………………………………………………………
…………………………………………………………

Marija je znala za Božje obećanje, da će
poslati Spasitelja ljudi. Ona je za to i molila,
bila je ponizna, nije ni mislila da bi to mogla
biti ona. Bila je zaručena sa sv. Josipom. Jako
se iznenadila kad joj je Bog jednoga dana
poslao arkanđela Gabrijela koji joj je
rekao da Bog od nje traži da prihvati biti
majkom Sina Božjega, Spasitelja ljudi
koji će postati čovjekom. Arkanđeo Gabrijel
joj je u ime Božje rekao da će Duh Sveti sići
na nju i da će tako u svome krilu začeti
Spasitelja svijeta. Na to je Marija rekla svoj
DA, to jest: „neka mi bude po tvojoj
riječi“, neka se s njom ispuni volja Božja.
(Naviještenje utjelovljenja Sina Božjega slavi
se 25. ožujka).
Sveta obitelj je živjela u Nazaretu. Rimski
car je naredio da se popišu svi stanovnici.
Tako su Marija i Josip morali ići u Betlehem
na popis stanovništva. U Betlehemu u štalici
se rodio Isus. (Isusovo rođenje se slavi 25.
prosinca).
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OBOJI I NADOPUNI SLIKE! (Ispod slike napiši koje trenutke iz Marijinog života koje slike
predstavljaju i neku tvoju molitvu Mariji).
Kad je Herod umro, sveta Obitelj se vratila u
Nazaret gdje su složno živjeli u ljubavi služili
Bogu. Svake godine su hodočastili u hram u
Jeruzalem. Jednom zgodom, kad je Isus
imao 12 godina ostao je u hramu. Marija i
Josip su ga nakon tri dana našli kako poučava
o Bogu.
Kad je Isus imao 30 godina otišao je na rijeku
Jordan da ga krsti sv. Ivan. Nakon toga je Isus
počeo propovijedati i činiti čudesa. Pozvao je
prve učenike da budu s Njim, da ga slušaju i
da mu vjeruju. Isus je učinio prvo čudo u
Kani, kad je po Marijinom zagovoru na
svadbi pretvorio vodu u vino. Tada su učenici
povjerovali u Njega.
Isus je jako volio ljude i želio ih je spasiti od
grijeha i pakla te je za njih umro na križu.
Pod križem je bila i Isusova majka Marija.
Prije nego je umro oprostio je dobrome
razbojniku koji je bio razapet pored njega i
koji se kajao. A Mariju, svoju majku, dao je
za Majku u vjeri svim svojim učenicima.
Isus je molio za sve, pa i za one koji su ga
mučili: „Oče oprosti im jer ne znaju što čine“.
Treći dan, Isus je uskrsnuo i živ se ukazao
učenicima. Nakon 40 dana je uzašao u Nebo, a
prije je obećao poslati učenicima Duha
Svetoga. Devet dana su učenici molili
zajedno s Marijom, Isusovom majkom, a
onda je Duh Sveti sišao na njih. Više se nisu
bojali i odvažno su naviještali vjeru, jer Duh
Sveti, koji je ljubav Božja, ljubav između Oca
i Sina, treća Božanska osoba, ispunio je
njihova srca ljubavlju i hrabrošću.

………………………………………………………….
………………………………………………………….
…………………………………………………………..

Kad je došao kraj Marijina života na zemlji
Isus je nju tijelom i dušom uznio na Nebo.
Drugi sveci su samo dušom u Nebu, a tijelo im
je još u grobu. (Taj događaj Marijinog
uznesenja u Nebo crkva slavi 15. kolovoza). U
nebu, Marija je najbliža Isusu i sudjeluje u
Isusovoj vlasti i upravljanju. (Taj spomendan
se zove Blažena Djevica Marija kraljica i slavi
se 22. kolovoza).
ZADATAK:
Svojim riječima ispričaj neki od događaja iz
Marijina života koji ti se najviše sviđa.
59

4. SV. JOSIP
OBOJI I NADOPUNI SLIKE! (Koje trenutke iz
Josipova života slike predstavljaju, napiši svoju molitvu). ISPRIPOVIJEDATI DJECI JOSIPOV ŽIVOT
Još od početka kršćanstva Crkva i sveci uče
da uz Gospu sv. Josip zauzima posebno i
najvažnije mjesto u Isusovom i Marijinom
životu. Sv. Josip je bio podrijetlom iz
kraljevske obitelji Božjeg Izraelskog naroda (Mt
1,16). Živio je skromnim životom radeći svoj
zanat. Bio je tesar. Josip je bio pobožan i
pravedan pred Bogom i ljudima. Bio je zaručen
s Marijom iz Nazareta, a onda je Nju Bog
odabrao da bude Majka, Isusa Spasitelja svijeta.
Marija je začela Isusa po Duhu Svetome.
Josip je znao da dijete koje Marija nosi nije
njegovo. Anđeo ga je u snu potaknuo da ostane
uz Mariju (Mt 1,20) i da se brine o njima, da
žive kao Sveta Obitelj. Sv. Josip je zaštitnik
obitelji i obiteljskoga života. (Crkva slavi
blagdan Svete Obitelji druge nedjelje nakon
Božića).
Kad se Isus rodio u Betlehemu, kralj Herod ga
je htio ubiti. Anđeo je opomenuo Josipa u snu
da skupa s Marijom i Isusom bježi u Egipat.
Tako je Josip njih odveo u Egipat. Zarađivao je
svojim radom za sve potrebe Svetoj Obitelji.
Nakon nekog vremena, kad je Herod umro, oni
su se vratili u svoj grad Nazaret. Živjeli su kao
Sveta Obitelj. Josip je radio i zarađivao za život,
Marija se brinula o domu, molili su se i živjeli
skladno služeći Bogu.
Dijete Isus je raslo u „milosti i mudrosti“ pred
Bogom i ljudima. Bio je poslušan svome
poočimu Josipu i majci Mariji. Kako je Isus više
rastao, pomagao je Josipu u radionici. Sv. Josip
je zaštitnik rada i radnika. (Crkva slavi taj
spomendan 1. svibnja).
Kad se približavao kraj Josipova života, Marija i
Isus su mu pomagali. Bili su uz njega kad je
umirao. Sv. Josip je zaštitnik umirućih. Mnogi
kršćani se njemu mole da dobro žive svoj život,
da imaju sretnu obitelj, posao i da jednoga dana
sretno umru u prijateljstvu s Bogom.
(Svetkovina sv. Josipa se slavi 19. ožujka).
………………………………………………………..
………………………………………………………..

Papa sv. Ivan Pavao II. u pismu Otkupiteljev
čuvar sve vjernike na to potiče:
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OBOJI I NADOPUNI SLIKE!
«Crkveni su Oci nadahnjujući se na samom
Evanđelju već od prvih stoljeća isticali da sveti
Josip, kao što je s ljubavlju vodio brigu o Mariji
i radosnim se zalaganjem posvetio odgoju Isusa
Krista, tako isto čuva i štiti njegovo otajstveno
tijelo, Crkvu, kojoj je Sveta Djevica lik i uzor…
Imajući pred sobom višestoljetno štovanje
svetoga Josipa, želimo vam, draga braćo i
sestre, predati na razmišljanje neke istine o
onome koga je Bog »izabrao za čuvara svojih
najvećih dragocjenosti«. Radosno ispunjavamo
tu pastirsku zadaću, da u svim vjernicima
poraste pobožnost prema Zaštitniku cijele
Crkve, a i ljubav prema samome Otkupitelju,
kome je on služio sjajući kao primjer ostalima.
Tako će sav kršćanski narod, ne samo
gorljivije hrliti k svetom Josipu i pouzdano
zazivati njegovu zaštitu, nego će uvijek imati
pred očima njegov ponizan i zreo način služenja
i »sudjelovanja« u djelu spasenja ljudi. Bude li
Crkva promatrala Marijina Zaručnika kao
dionika božanskog otajstva, uvjereni smo da će,
nezadrživo idući zajedno s cijelim ljudskim
rodom ususret budućem vijeku, moći ponovno
otkriti vlastitu svoju narav u istom nacrtu
otkupljenja koji ima svoj temelj u otajstvu
Utjelovljenja.
Upravo u tom otajstvu Josip Nazarećanin
»sudjelovao je« kao nijedan drugi čovjek,
izuzevši Mariju Majku Utjelovljene Riječi. On je
zaista osobno u tom zajedno s njom sudjelovao,
ucijepljen u stvarnost istog spasonosnog
događaja i isto tako bio čuvar iste ljubavi po
kojoj nas nebeski Otac i predodredi sebi za
usvojene sinove po Isusu Kristu».
Sv. Josip je zaštitnik cijele Crkve. Hrvatski
sabor 9. i 10. lipnja 1687. godine izabrao je
svetog Josipa za nebeskog zaštitnika
Hrvatskog Kraljevstva, odnosno hrvatskog
naroda. Nacionalno svetište sv. Josipa nalazi
se u Karlovcu.
ZADATAK:
…………………………………………………………

Svojim riječima ispričaj neki od događaja iz
života sv. Josipa koji ti se najviše svidio.

……………………………………………………….
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