Prvopričesnici

Tijekom župne kateheze želimo s djecom ponoviti osnovne teme naše vjere, ali naglasak
stavljamo i na njihova pitanja o kojima zajedno razgovaramo.

Sastavni dio pripreme za prvu Pričest je i nedjeljna misa koju nastojimo animirati tako da se
djeca osjete uključena u liturgijsko slavlje.

PRVA PRIČEST U NAŠOJ ŽUPI ĆE BITI ...

TEME ZA POČETAK PRIČEŠĆIVANJA: RODITELJI I DJECA!

Svake večeri roditelji sa djecom mole slijedeće molitve:

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, 10 Zapovijedi Božjih, 7 svetih Sakramenata, 7 darova Duha
Svetoga, 2 Zapovijedi ljubavi
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1. Što je to Sveta Pričest?

Sveta Pričest je sakrament kad na sv.Misi slavimo Isusovu Posljednju večeru i pod prilikama
kruha i vina primamo pravo Tijelo i pravu Krv Isusovu.

2. Što je Sveta Ispovijed?

Sveta Ispovijed je sakrament u kojem nam Bog preko svećenika oprašta grijehe.

3. Kako se ispovijeda?

Ispovijeda se: Skrušeno ispovijedam svoje grijehe od svoje mladosti... (govore se grijesi) ...
molim pokoru i odrješenje grijeha... Kajem se od sveg srca što uvrijedih Boga, najveće i
najmilije dobro. Mrzim na sve svoje grijehe i čvrsto odlučujem da ću se popraviti i da neću više
griješiti.

Svećenik u Isusovo ime daje odriješenje: Ja te odriješujem od grijeha tvojih u ime Oca i Sina i
Duha Svetoga. Amen.
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4. Ispričaj o Isusovom uskrsnuću (iv 20, 1-10); o nevjernom Tomi (iv 20,24-29); o susretu
učenika i Isusa (Lk 24,13-35).

5. Ispričaj o zadnjoj večeri. (Mk 14,22-24)

6. Tko je stvorio nebo i zemlju?

Sveto Pismo govori: Nebo i zemlju je stvorio Bog u 6 dana, a sedmi se dan odmarao, pa se zato
i mi nedjeljom odmaramo.

7. Nabroji bar tri Isusova čudesa.

S 5 kruhova i 2 ribe nahranio je 5000 ljudi. Uskrisio je mladića iz Naina. Vratio je vid slijepcu
Bartimeju.

8. Ispripovijedaj kako Isus umnaža kruh. (Iv 6,5-14)
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9. Gdje se Isus rodio?

Isus se rodio u Betlehemu od Blažene Djevice Marije, a živio je u Nazaretu.

10. Kada je Isus imao Posljednju večeru?

Na Veliki četvrtak.

11. Kada je Isus umro na križu?

Umro je na Veliki petak u 3 sata poslijepodne.

12. Kada je Isus uskrsnuo?

Isus je uskrsnuo u nedjelju, a to slavimo na Uskrs.
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13. Kada trebamo ići u crkvu?

U crkvu treba ići svake nedjelje i zapovjedanog blagdana.

14. Kako kršćani provode nedjelju?

Kršćani idu na sv.Misu, cijela obitelj nastoji biti zajedno, posjećuju prijatelje, rodbinu i bolesnike,
te odmaraju.

15. Kako se u mojoj obitelji provodi nedjelja?

16. Tko moli u mojoj obitelji i da li molimo zajednički?

17. Kako se moja obitelj priprema i slavi Božić?
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18. Kako se svi u kući sa mamom i tatom pripremamo i slavimo Uskrs?
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