
4. ZAVRŠNI DIO 
Priprava darova 

Euharistijska molitva sastoji se od:

Obred pričesti

(ministranti i(li) vjernici donose kruh i
vino, a mogu donijeti i neke druge darove)
na takav način mi prinosimo sebe Bogu,
svoje poteškoće, žrtve, nade...darove koje
prinosimo znak su naše zahvalnosti za sve
milosti koje primamo od Gospodina. Tada
se također prikuplja milostinja, za potrebe
crkve. 

predslovlja (uvodna molitva):
S: Gospodin s vama.
N: I s duhom tvojim.
S: Gore srca.
N: Imamo kod Gospodina.
S: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu
našemu.
N: Dostojno je i pravedno.
Svećenik moli ili pjeva predslovlje, a na
kraju svi zajedno molimo ili pjevamo: 
Svet, svet, svet...

zaziv Bogu Ocu da pošalje Duha Svetoga da
posveti kruh i vino da postanu tijelo i krv
Kristova

riječi ustanovljenja euharistije/
središte sv. mise /najvažniji dio sv.
mise / izgovaranje Isusovih riječi
/pretvorba.../tada svi klečimo

S: Tajna vjere.
N: Tvoju smrt Gospodine navještamo,
tvoje uskrnuće slavimo, tvoj slavni
dolazak iščekujemo. 

Oče naš, mir Kristov, lomljenje kruha i
Jaganjče Božji, pričest

Što je sve potrebno da bude na
oltaru za slavlje sv. mise? 
Zašto klečimo za vrijeme
pretvorbe? Što tada čini svećenik?
Koje su riječi ustanovljenja sv. mise?
Možeš li ih zapamtiti?
Možemo li se pričestiti s lakim
grijehom?
Što to znači "Evo Jaganjca
Božjega"?
Kako je ispravno držati ruke za sv.
pričest? 
Koji mi je dio sv. mise najdraži?
Zašto? 
Koji mi je dio sv. mise još uvijek
teško shvatljiv? 

ŠTO JE SV. MISAŠTO JE SV. MISAŠTO JE SV. MISA    
I KAKO SUDJELOVATI (2)I KAKO SUDJELOVATI (2)I KAKO SUDJELOVATI (2)

3. EUHARISTIJSKA SLUŽBA

RAZGOVARAM S RODITELJIMA...

obavijesti
završni blagoslov: ako svećenik
pozove: Nakolonite se na
blagoslov, onda blago naklonim
glavu i na riječi blagoslova
odgovaram sa AMEN, na kraju
kada svećenik čini znak križa
nad zajednicom, ja se prekrižim
i odgovaram: Amen
otpust: 

pjesma: izlazi se tek kad
pjesma završi

S: Idite u miru- poslanje
N: Bogu hvala.

ZADATAK: U MOLITVENIKU

PRONAĐI MOLITVU 

DUŠO KRISTOVA I NAUČI JU.
 TO JE MOLITVA KOJU OBIČNO MOLIMO

NAKON SV. PRIČESTI. 
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