DOLAZIM ISUSU

- U NJEGOV DOM

Treća Božja zapovijed glasi: Spomeni se da svetkuješ Dan Gospodnji!
Za kršćane Dan je Gospodnji nedjelja. To je dan posvećen Bogu, dan susreta sa Isusom i drugim
vjernicima i zato ga zovemo Dan Gospodnji. Središnji događaj nedjelje je sudjelovanje na svetoj misi.
Tako na najljepši način iskazujemo ljubav prema Bogu Ocu i njegovom Sinu Isusu Kristu, rastemo u
vjeri i pripremamo se za prvu svetu pričest.
Nedjelja je dan koji posvećujemo i našoj obitelji i našim bližnjima.
Osim nedjelje trebamo doći na svete mise koje se zovu svetkovine i blagdani.
Najveće svetkovine su Božić, Uskrs, Tijelovo, Velika Gospa, Duhovi, Sv. Petar (zaštitnik naše župe), Svi sveti...

U crkvi (građevina) se
okuplja živa Crkva
(zajednica Isusovih
vjernika).
Unutrašnjost crkve je
sveti prostor.
To je prostor za molitvu,
slavljenje Boga i svetih
sakramenata.
Svaka crkva ima dva
glavna prostora. To je
svetište (prezbiterij) i
prostor za zajednicu.

U PROSTORU ZA
ZAJEDNICU
NALAZE SE
klupe za
vjernike
ispovjedaonice
sporedni oltari
slike i kipovi
svetaca
blagoslovljena
voda
....

Koga i što prepoznajem na fotografiji?

U SVETIŠTU SE NALAZI
Oltar (žrtvenik), sličan je stolu a na njemu se prinosi sveta Misa - Isusova žrtva.
Ambon je povišeno mjesto s kojega se naviješta Božja Riječ.
Svetohranište je mjesto u kojem se čuvaju posvećene hostije ili Tijelo Kristovo.
Vječno svjetlo nalazi se pokraj svetohraništa koje nas podsjeća da je tu prisutan živi Bog.
Krstionica je mjesto gdje se slavi sakrament krštenja.
RAZGOVARAM S
RODITELJIMA....

1. Što znači sudjelovati na svetoj misi?
2. Kako se ponašam na svetoj misi?
3. Kako se pripremam za svetu misu?
4. Na koji način mogu provesti nedjelju sa
svojom obitelji i prijateljima?
5. Kako se trebam odjenuti kada idem na sv.
misu?
6. Ima li nešto što mi odvlači sabranost u crkvi?
Kako to mogu popraviti?
7. Što mi je najljepše u crkvi?
8. Jesam li primjetio nekog sveca koji mi je
posebno zanimljiv i o kojem bih želio znati
više?
9. Tko su sveci?
10. Kako ja mogu biti svet?
... ... ... ... ... ...

IZAZOV

Napravi kalendar / plan:

Kako želiš da izgleda tvoj Dan Gospodnji?
Za vrijeme ručka:
OHRABRI SE
– kao pripravnik za prvu svetu pričest -

Blagoslovi hranu koju ćete blagovati.
Može ti pomoći ova ili slična molitva u dogovoru s roditeljima.

MOLITVA
PRIJE JELA
Napravi znak križa, započni molitvu Oče naš… zatim…

Bože, blagoslovi nas i ove tvoje darove koje ćemo
blagovati po tvojoj dobroti. Po Kristu Gospodinu našemu.
Amen.
POSLIJE JELA

Zahvaljujemo ti, svemogući Bože na svim dobročinstvima
tvojim, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.
Slava Ocu i Sinu I Duhu Svetomu…
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