… Pismo roditeljima prvopričesnika
Dragi roditelji, nemojte dozvoliti da Vam vanjske okolnosti
(prvopričesnička haljina, cvijeće, svijeće, gosti, zauzetost s drugim poslovima i sl.) zasjene ono najvažnije: ljepotu susreta s Isusom u Prvoj
pričesti Vašeg djeteta. Ovo je doista ono najljepše i najvažnije što u
ovom trenutku života Vaše dijete može proživjeti!
Uz iskrene želje i Božji blagoslov, lijep pozdrav u Gospodinu.

Pismo roditeljima prvopričesnika

vlč. Branko Koretić, župnik
s. Darija Lukić, vjeroučiteljica
gđa. Andrea Ljubičić, vjeroučiteljica

Kraljice neba
Kraljice neba, raduj se.
Aleluja.
Jer koga si bila dostojna nositi.
Aleluja
Uskrsnu, kako je rekao.
Aleluja.
Moli za nas Boga.
Aleluja.
Veseli se i raduj, djevice Marijo.
Aleluja.
Jer je uskrsnuo Gospodin uistinu.
Aleluja.
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Dragi roditelji!

POMOLIMO SE:

Bože, koji si se udostojao
razveseliti svijet
uskrsnućem svoga Sina,
Gospodina našega Isusa Krista,
daj, molimo te, da po njegovoj majci
djevici Mariji
postignemo radosti vječnoga života.
Po istom Kristu Gospodinu našemu.
Amen.

U svakoj je ljudskoj duši
težnja za nečim velikim.
bl. Ivan Merz
Izdaje: Župni ured Župe sv. Petra apostola, Park hrvatskih branitelja 3, 10 310 Ivanić-Grad tel/fax: 01/2889-030
Web: http://zupa-sv-petra-ig.hr/ e-mail: zupa.sv.petra.ap@gmail.com Tisak: Linea - Ivanić Grad

Vaše će dijete za koji tjedan primiti prvu svetu pričest. Veliki je i častan
ovaj događaj za našu djecu kao i svakog koji s vjerom “sjeda za stol s Kristom” i blaguje na njegovoj gozbi.
Dan Prve svete Pričesti, jest Dan koji nam ostane duboko urezan u sjećanje. Dan kada po prvi puta svjesno primam Isusa u svoje srce. Dan kad
mi srce kuca od sreće i uzbuđenja kako će to biti.
Kako bi Vaše dijete što ljepše proživjelo ovaj događaj slobodni smo iznijeti
nekoliko prijedloga:
Pomozite svome djetetu da se što ljepše pripremi na prvu svetu ispovijed i pričest. Najljepša pomoć Vašem djetetu jest da i Vi s cijelom
obitelji rado pristupite ovim sakramentima pomirenja s Bogom i zajedno
sa svojim djetetom pristupite svetoj pričesti. Pomozite djetetu u ispitivanju
njegove savjesti. Vi ste prvi i nezamjenjivi odgojitelji svoga djeteta. U razvoju njegove savjesti Vaša je uloga veoma važna.
U ispitu savjesti vodite računa o slijedećem:
LJUBITI BOGA SVIM SRCEM: svagdanja molitva - nedjeljna i blagdanska Misa - uzaludno izgovaranje imena Božjega - praznovjerje (...)
LJUBITI BLJIŽNJEGA KAO SEBE: poslušnost i poštovanje prema roditeljima i starijima (braći, sestrama, djedu, baki, nastavniku, prijatelju, bolesniku, invalidu...) rado pomoći, znati oprostiti, poštivati tuđu imovinu.
BOG VIDI U SRCU: iskrenost - klevetanje - ogovaranje – poštenje...
BUDITE SAVRŠENI KAO OTAC VAŠ NEBESKI: marljivo učiti - boriti se
protiv sebičnosti, škrtost, lijenosti, zavisti, srditosti, oholosti (praviti se važan), oprostiti, tražiti oproštenje (...)
Razgovarajte u obitelji sa svojim djetetom o značenju i simbolici u našem
svakidašnjem životu: zajedničkog blagovanja, stola, kruha, gostiju, uzvanika, pružanja ruke u znak oproštenja - pomirenja – kajanja (...)
Molite svakog dana u svojim obiteljima prije i poslije jela, ujutro i navečer
(ili uputite dijete da to čini i kada Vas nema).

Nekoliko važnih obavijesti

Nekoliko važnih obavijesti

Dođite sa svojim djetetom koju večer na svibanjsku pobožnost (molitvu
krunice) koja se održava svake večeri u našoj crkvi s početkom u 18 30 sati, nakon toga slijedi Sveta misa.
Pročitajte i prokomentirajte s djetetom po koji odlomak iz Svetoga Pisma, a
osobito one tekstove koji se odnose na praštanje, pomirenje, kajanje, gozbu...

NEDJELJA (19. svibnja): Prva pričest biti će za vrijeme svete Mise
koja počinje u 1000 sati. Svi pr vopr ičesnici neka se okupe u 930 ispred
vjeronaučne dvorane, kako bi se mogli na vrijeme pripremiti za ulaznu
procesiju. Molimo da nikako ne kasnite!!!!

Kako bi to slavlje uistinu bilo dostojanstveno i kako bi djeca na najbolji način doživjela prisutnost Isusa u sakramentu sv. Pričesti, pripremat ćemo se kroz sljedeće događaje:

Kako ne bismo remetili dostojanstvo i svetost prvopričesničkog

Radionice za roditelje:
Utorak: 2000 sati
– s prezimenom od A - K
Četvrtak: 2000 sati
– s prezimenom od L – V
Na radionicu treba ponijeti jednu fotografiju djeteta veličine za dokumente, te po mogućnosti škare i ljepilo. Ako ne odgovara termin,
treba se javiti i doći na drugi. U slučaju da niste u mogućnosti doći
ni na jedan od ponuđenih termina, javite se te donesite fotografiju.



proba je u 1815 sati. Djeca trebaju doći pred
vjeronaučnu dvoranu.
1)ČETVRTAK (16. svibnja): Nakon probe, sv. misa u 1900 sati na
kojoj roditelji preuzimaju svijeću za obnovu krsnih obećanja
(svijeća podsijeća na krsnu svijeću).
2)PETAK (17. svibnja): Nakon probe, sv. misa u 1900 sati na kojoj
će krsni kumovi preuzeti prvopričesničke haljinice
(podsjetnik na krsnu haljinicu i obveze koje su krsni kumovi preuzeli na krštenju). Nakon sv. mise generalna proba.
3)SUBOTA (18. svibnja): Ispovijed za prvopričesnike, roditelje i rodbinu biti
će u 1000 sati.
Navečer sv. misa u 1900 sati na kojoj će djedovi i bake predati
krunicu prvopričesnicima (podsjetnik na njihovu ulogu u odgoju i
prenošenju vjere).

Roditelji

trebaju ponijeti prvopričesničku svijeću. Koju su preuzeli na trodnevnici.
slavlja, fotografiranje i snimanje za vrijeme obreda nije dozvoljeno. Fotografirati će smjeti samo “službeni” fotograf od kojeg
ćete, po želji moći, naručiti kvalitetne fotografije. Nakon završetka bogoslužja biti će najprije zajedničko fotografiranje i druženje u župnoj dvorani, a nakon toga možete se fotografirati pojedinačno.

Nakon sv. Mise biti će kratko druženje u vjeronaučnoj dvorani.
Lijepi je običaj da nakon završetka slavlja prve pričesti roditelji
počaste kolačima i pićem. Stoga, molimo roditelje koji su u mogućnosti da donesu kolača i pića u župnu dvoranu.
• Mnogi svojoj djeci, unucima, prijateljima... prigodom prve pričesti daruju neki poklon. Neka to svakako bude nešto što će ga
podsjećati na duhovni sadržaj ovoga dana (npr. Ilustrirana Biblija
mladih; Dječja biblija, Prvopričesnički album…i sl.).
• Poslije prve pričesti neka Vaše dijete dolazi redovito na svetu
pričest (svake nedjelje) i ispovijed (svaki mjesec ili češće prema
njihovoj potrebi).
Na svetkovinu Tijelova u četvrtak, 20. lipnja 2019 u 1000 sati
biti će Misa, zatim svečana procesija s Presvetim oko naše crkve. Prvopričesnici sudjeluju obučeni u prvopričesničke haljinice
(mogu ponijeti i latice cvijeća koje će posipavati u procesijskom hodu). Nakon procesije vratit će haljinice vjeroučiteljicama u
župnoj dvorani.
•

Doprinos

prigodom prve pričesti iznosi 150,00 kn (križić,
svijeća, krunica, haljinica, cvijeće, fotografija, uspomena)
+ 50kn za DVD za one koji žele, možete dati vjeroučiteljicama.

