1. NA POČETKU SVETE MISE

U svitanje novog dana
Došli smo do Tvog oltara.
Donijeli smo čiste duše
Dječja srca puna žara,
Prvi put ćeš k nama doći
Pod prilikom svetog kruha.
Čekamo te i želimo
Donesi nam svoga Duha.
Radost ovog svetog jutra
Nek se nikad ne ugasi.
Tvoja ljubav, Tvoja milost
Nek nam dušu uvijek krasi.
(Paola Cerovac )
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2. NA POČETKU SVETE MISE
1. Veseli se naša zemlja
ispuni se nada cijela
osvanu nam sveto jutro
i nedjelja bijela. (Antić Karla)
2. Svačanost će sveta biti
oko nas je bijelo cvijeće
obukosmo bijelo ruho
u rukama bijelo cvijeće. (Androić Fran)
3. Duše su naše čiste
ko ljiljani bijeli
sad u crkvu pohitismo
Prva nam se Pričest dijeli. (Antić Karla)
4. Od ljubavi srca plamte
ko goruće svijeće
sad će Isus k nama doći
eto naše sreće. (Androić Fran)
5. Dat ćemo mu čista srca
i bijelinu duše
nas će Isus vječno čuvat
da nas grijesi nikad ne sruše. (Antić Karla)
6. Pristupimo Božjem stolu
pristupimo ponizni i smijerni
a do konca svog života
ostanimo Kristu vjerni. (Androić Fran)
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3. NA POČETKU SVETE MISE
Tamo u malom bijelom kruhu,
tamo na sredini oltara,
Isus me čeka, a u mom srcu
želja se za njim otvara.
O dođi, Isuse, k meni!
u moje srce dođi!
pa zatim sa mnom u školu, u prirodu,
u igru - svugdje pođi!
(Ažman Lucija)
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4. NA POČETKU SVETE MISE
Danas meni zora
sretni dan javlja,
dan velike sreće
i najvećeg slavlja. (Cimperman Tina)
Danas meni srce
tako snažno tuče,
danas mene k Isusu
želja žarka vuče. (Bušljeta Lucas)
Danas mi sunce
žarče lice zlati,
danas mene anđeo
k Bogu mome prati. (Cimperman Tina)
Danas moja duša
hram će postat bijel
danas neka kliče
sa mnom svijet naš cijeli. (Bušljeta Lucas)
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5. NA POČETKU SVETE MISE
Danas želim reći:
Hvala Ti, Svevišnji,
što si mi dao doživjeti
ovaj svečani dan.
Prostrt pod suncem,
sve do pučine mora
i do plavih vrhova naših gora.
Iznad svega hvala Isuse
što si mi dao doživjeti
ovo radosno Euharistijsko slavlje,
u bijelim cvjetovima,
Euharistijsko slavlje puno nade
i Kristove radosti.
Hvala ti Isuse na daru Euharistije.
(Franković Linardo)
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6. NA POČETKU SVETE MISE
S oltara iz Tijela Kristova,
izvire Crkvi snaga,
s tog vrutka vječnog života,
izvire utjeha blaga.
Iz ovog vrela crpe jakost
svi tužni, nevoljni, bijedni,
na tom se Suncu griju i jače
svi pravde i ljubavi žedni.
Ostani Kriste, s nama dovijeka
mi ti se klanjamo smjerno
naše će srce ostati Tebi
do kraja života vjerno.
(Ivan Đerđa)
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7. ISPOVIJEST VJERE (nakon propovijedi)
Mama Mirna:

Od krštenja pa do danas,
štitila sam ovaj plamen,
i na kiši i na vjetru,
da, ti Kriste bude znamen
otac Pietro:

A sad, dijete primi svjetlo
(otac pruža upaljenu svijeću djetetu)

i postani grad na gori,
neka tvoje srce malo
istinu i ljubav zbori.
Prvopričesnica Paola Cerovac:

Hvala, majko, za sve dobro,
što ga ova svijeća skriva,
bit ću svima svjetlo,
znamen, kao što si i ti bila.
Dragi oče, budi sretan,
kada milo dijete tvoje,
prima Krista, svjetlo živo,
u prečisto srce svoje.
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8. MOLITVA VJERNIKA
Pomolimo se:
1. Isuse! Ti si volio i voliš djecu. Evo nas danas pred
tobom. Udijeli nam živu vjeru, čvrstu nadu i iskrenu
ljubav prema tebi i svima koje susretnemo u životu,
molimo te! (Hrabar Tea)
2. Isuse! Molimo te za naše roditelje. Pomozi im u
njihovim poteškoćama i potakni u njima brigu za spas
povjerene im djece, molimo te! (Jurić Sara)
3. Isuse! Danas te molimo za sve obitelji naše župe.
Sačuvaj mir, ljubav, radost i zajedništvo u svim našim
obiteljima, molimo te! (Hrabar Tea)
4. Isuse! Mi smo još djeca i ne znamo što znači
mrziti. Daj svim ljudima svijeta neka zaborave
mržnju, ubijanje i ratove, molimo te! (Jurić Sara)
5. Isuse! Obdario si nas snagom svoje ljubavi:
pomozi nam tvojom ljubavlju ljubiti sve ljude,
molimo te! (Hrabar Tea)
6. Isuse! Brojni naši suvremenici nisu upoznali
svjetlo vjere; potakni ih našim dobrim primjerom i
neka odgovore tvome pozivu spasenja, molimo te!
(Jurić Sara)
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7. Isuse! Obnovi u svojim vjernicima snagu Duha
kojim si nas posvetio, i pomozi nam doprinijeti
posvećenju svijeta, molimo te! (Hrabar Tea)
8. Isuse! Sjećamo se svih preminulih, poginulih,
nestalih. Budi dobri Otac svim našim pokojnicima i
ponovno nas sjedini s njima u svome kraljevstvu,
molimo te! (Jurić Sara)
Svećenik: Gospodine mi želimo svijetliti svjetlom
koje si na svijet poslao u Isusu Kristu svome sinu
našem Otkupitelju. To te molimo Oče blagi po Kristu
našem Gospodinu. - Amen.
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9. PRIJE SVETE PRIČESTI
Sad ću, Isuse, iz ruku tvojih
primiti divni, najljepši dar:
Bit će to radost svih dana mojih…
već srce osjeća božanski žar.
Sam će mi Isus u srce doći.
što anđelima čistim je raj…
Moja radost ne može proći;
od nje će ostat u srcu sjaj.
Sad ću, Oče, iz ruku tvojih
primiti divni, najljepši dar;
Bit će to radost svih dana mojih…
srce osjeća božanski žar.
(Kalmar Kim)
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10. PRIJE SVETE PRIČESTI

Mama kaže kako sam dobra;
kako sam njezino zlato.
Je si li sa mnom Ti, Isuse,
zadovoljan tako?
Ja bih rekla, kako si i više
nego moja mama,
u Tebe je srce veliko
to je ljubav sama.
(Konta Clara)
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11. PRIJE SVETE PRIČESTI

O, Isuse, ti me možeš
očuvati čista,
da u meni krsna milost
uvijek novim sjajem blista. (Kamauli Karla)
O, Isuse, ti me možeš
učiniti jakim
da pobjednik s Tobom budem,
boreći se sa zlom svakim. (Kontić Mia)
O, Isuse, Ti me možeš
učiniti svetim,
da ljubavi divnom stazom
Tvoj put vjerno slijedim. (Kamauli Karla)
O, Isuse, zato Tebi
dajem svega sebe,
da odsada cijelim bićem
volim silno Tebe. (Kontić Mia)
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12. PRIJE SVETE PRIČESTI

1. Noćas je sa mnom srce bdjelo
čekalo željno nek svane dan
Isusu dragom hostiji bijeloj
pripremiti želi topao stan. (Kovač Ivona)
2. Na oltaru u maloj hostiji bijeloj
Tu na sredini oltara
Isus me čeka a u mom srcu
želja se za njim otvara. (Krapić Niko)
1. Smiri se srce i kucaj tiše
Isus je skroman, raskoš ne želi
al budi hrabro, ljubavi puno
iskreno srce njega veseli. (Kovač Ivona)
2. Znam da si ovdje Isuse dragi
Osjećam snagu blizine tvoje
nježnoj toplini Božanskoga srca
poklanjam sebi i sve svoje. (Krapić Niko)
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13. PRIJE SVETE PRIČESTI
Ovdje na gozbi Kruha i Vina
Otac nam šalje sunce,
svojega Sina! (Margan Laura)
Ovdje na gozbi Bog s nama
slavi vječno prijateljstvo,
i grijeh nam briše! (Maroš Vita)
Ovdje na gozbi Kruha i Vina,
kiša će Kristove Krvi sprati
sve ono što nas blati! (Margan Laura)
Samo je Krist imao ljubavi toliko
u kruhu se dijeli
mnoštvo hrani životom
i uvijek ostane cijeli. (Maroš Vita)
Jedino srce
što krv je dalo do posljednje kapi
dijeliti može kruh
za kojim čovječanstvo vapi. (Margan Laura)
Molimo, budi i nama kruh života, Kriste!
Došli smo jer Ti si djecu zvao:
„Dođite k meni maleni“
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Tu radost si i nama dao. (Maroš Vita)
Ovo je najljepši naš dan…
i danas se s nama anđeli vesele
i nebo s nama pjeva,
danas smo potpuno Tvoji. (Margan Laura)
Umnoži nam jutra pričesna
da ne lutamo nikad tamom
već kao vječno svjetlo
blistamo Tvojim plamom! (Maroš Vita)
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14. POSLIJE SVETE PRIČESTI
1. Tebi, Kriste u mom srcu
Svom se dušom danas klanjam,
Tebi srce moje malo
I sav život ja poklanjam. (Matković Tea)
2. Samo za Te živjet hoću,
Ti mi cilj života budi,
Neću slušat što mi šapće
Đavo kleti, zlobni ljudi. (Pecorari Vida)
3. Ti mi srce čistim čuvaj
nebeskom ga krijepi hranom,
da uzmogne uvijek biti,
tebi milim, svetim stanom. (Matković Tea)
4. A kad jednom dođe vrijeme
Da boj zemni sretni mine,
Duši podaj da poleti
Gore k Tebi u visine. (Pecorari Vida)
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15. NAKON POPRIČESNE MOLITVE

U najljepši dan života
dižem k nebu ruke svoje,
i blagoslov zovem Božji ,
na roditelje mile moje.
I danas na Prvu pričest
neka kliče srce vaše
jer je k stolu Gospodnjemu
pristupilo dijete vaše.
Oče, majko, na taj danak,
sve ću pjesme pjevat svete,
na taj danak prepun sunca,
za vas molbe k nebu lete.
(Sučić Laura)
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16. NAKON POPRIČESNE MOLITVE
U svečanom ovom trenu
znam i vi bi to htjeli
Isusovo milo cvijeće
ko anđeli bijeli.
Ovjenčano naše čelo
i haljina bijela, čista,
govore nam svima danas:
primili smo dragog Krista.
O, molite skupa s nama
dobrog našeg Krista Kralja
nek bjelinu našu nikad
grijeh ni zlo ne okalja.
(Uhač Nina)
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17. NAKON POPRIČESNE MOLITVE
1. Duše svoje uzdignimo
Gore k nebu, u visine
Slavu dajmo višnjem Bogu
Uskliknimo od miline.
2. Hvala tebi sveti Bože
I presvetom tvome Sinu
Što se nama danas daješ
I u kruhu i u vinu. ()
1. Hvala Vama roditelji
Svećenici, učitelji
Za uložen trud i odgoj
Za trenutak ovaj sveti. ()
2. Hvala vama braćo, sestre
Na ovome divnom slavlju
Molite se za nas Bogu
I za našu dragu župu. (Vargoš Perla)
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18. ZAHVALA RODITELJIMA
1. Kako vas je lijepo vidjeti,
roditelji naši mili,
kad vam licem suza teče,
ne od tuge, već od sreće! ()
2. Nek’ vam ona znamen bude,
ovog dana prečistoga,
kad ste oltar uresili
bijelom ružom doma svoga. ()
3. Sva se crkva danas bijeli
dar ste srca prinijeli,
hvala majko, hvala oče,
što ste Krista slijedili. ()
4. Hvala ti draga majko za sve dobro
što si meni dala,
bit ću svima svjetlo,
znamen, zato ti od srca hvala! ()
5. A ti, oče, sretan, budi
jer je milo dijete tvoje
primilo Krista svijetlo živo
u prečisto srce svoje. (Vidović Lorena)
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19. ZAVRŠETAK
Za sve što je naše srce
doživjelo danas,
znate tko je doprinio
našem slavlju danas?
Znam, to je naša dobra
i premila mama.
Još je netko!
Mislite li kako nas
ona voli sama?
Uz mamu je dragi tata moj
svakim danom bijaše u sreći toj.
Roditelji naši dragi,
što ćemo vam reći?
Sad vam, hvala,
a ostalo kad odrastemo veći!
(Zadković Karlo)
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Dragi naši roditelji
U najljepši dan života
dižem k nebu ruke svoje,
i blagoslov zovem Božji ,
na roditelje mile moje.
I danas na Prvu pričest
neka kliče srce vaše
jer je k stolu Gospodnjemu
pristupilo dijete vaše.
Oče, majko, na taj danak,
sve ću pjesme pjevat svete,
na taj danak prepun sunca,
za vas molbe k nebu lete.

22

Euharistija
Tamo u malom bijelom kruhu,
tamo na sredini oltara,
Isus me čeka, a u mom srcu
želja se za njim otvara.
O dođi, Isuse, k meni!
u moje srce dođi!
pa zatim sa mnom u školu, u prirodu,
u igru - svugdje pođi!
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Ljubav sama
Mama kaže kako sam dobar;
da sam njezino zlato.
Je si l’ sa mnom Ti, Isuse,
zadovoljan tako?
Ja bih rek’ o kako si više
nego moja mama,
u Tebe je srce vel’ ko
to je ljubav sama.
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Isuse (IMA)
O, Isuse, ti me možeš
očuvati čista,
da u meni krsna milost
uvijek novim sjajem blista.
O, Isuse, ti me možeš
učiniti jakim
da pobjednik s Tobom budem,
boreći se sa zlom svakim.
O, Isuse, Ti me možeš
učiniti svetim,
da ljubavi divnom stazom
Tvoj put vjerno slijedim.
O, Isuse, zato Tebi
dajem svega sebe,
da odsada cijelim bićem
volim silno Tebe.
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Tebi Kriste
Tebi, Kriste, u mom srcu
svom se dušom danas klanjam,
tebi srce moje malo
i sav život ja poklanjam.
Ti mi srce čistim čuvaj
nebeskom ga krijepi hranom,
da uzmogne uvijek biti,
tebi milim, svetim stanom.
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U svečanom trenu
U svečanom ovom trenu
znam i vi bi biti htjeli
Isusovo milo cvijeće
i anđeli ko mi bijeli.
Ovjenčano naše čelo
i haljina bijela, čista,
pričaju nam svima danas:
primili smo jutros Krista.
O, molite skupa s nama
dobrog našeg Krista Kralja
da bjelinu našu nikad
grijeh ni zlo ne okalja.
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Zahvala
Svi bi redom govorili
sad o svojoj sreći,
dopustite, lijepo molim
meni koju reći:
Za sve što je naše srce
doživjelo danas,
znate tko je doprinio
k tomu ovdje danas?
O, znam, to je naša dobra
i premila mama.
Još je netko! Misliš kako nas
ona voli sama?
Uz mamu je nastojao
za me tata moj,
da uzmogne sudionik
bit u sreći toj.
Zajedno:
Roditelji naši dragi,
što ćemo vam reći?
Sad vam, hvala, a ostalo
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kad budemo veći!
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Donosimo cijeli program misnog slavlja prigodom proslave
Prve Pričesti, prema materijalima koje je dostavila s. Blanka
Turkalj:
PRVA PRIČEST
Ulazna pjesma
Vjera nas već od svanuća,
zove slavit Krista živa,
tajnu smrti, uskrsnuća,
na oltaru što se zbiva.
Tu smo Kriste, dođi k nama,
nek nas veže ljubav jedna,
u nama se ti nastani,
svojim tijelom nas nahrani.
Svećenik: Pozdravlja prvopričesnike i sve prisutne
Pozdrav Roditelja / vjeroučitelja
Dragi Prvopričesnici!
Cijela naša župna zajednica raduje se danas s vama i vašem
svečanom danu. Isus vas danas zove da pristupite k njegovom
prijateljskom stolu, da se s njime sastanete primajući prvu sv.
Pričest, te da budete jaki na putovima dobra.
Ako bi me netko zapitao, što bih vam danas na vaš svečani
dan najradije zaželjela:
- možda uspjeh,
- možda napredak u školi i u životu,
- možda sreću i blagoslov Božji?
Jedna mi je želja glavna:
Ostanite vjerni onom što danas započinjete, ostanite vjerni
prijateljstvu s Isusom – kroz djetinjstvo i mladost i kroz cijeli
vaš život… Neka vam u tom budu pomoć vaši roditelji i
najbliži, a s vjernošću Isusu doći će i uspjeh i napredak, i
sreća i blagoslov Božji.
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S tim mislima srdačno Vas u ime cijele župne zajednice
pozdravljam i želim da ovaj dan ne zaboravite čitavog Vašeg
života.
PJESMA:Druga kitica pjesme: Vjera nas već do svanuća…
RECITACIJA:
Ovdje na gozbi Kruha i Vina
Otac nam šalje sunce, svojega Sina!
Ovdje na gozbi Bog s nama
slavi vječno prijateljstvo,
a i još više: grijeh nam briše!
Ovdje na gozbi Kruha i Vina,
kiša će Kristove Krvi sprati
i sve što nas blati!
Samo je Krist imao ljubavi toliko
da u kruhu se dijeli
da mnoštvo nahrani životom
i uvijek ostane cijeli.
Jedino srce
što krv je dalo do posljednje kapi
dijeliti može kruh
za kojim čovječanstvo vapi.
Molimo, budi i nama kruh života, Kriste!
Došli smo jer Ti si djecu zvao:
«Dođite k meni maleni»
Tu radost si i nama dao.
Ovo je najljepši naš dan…
i danas se s nama anđeli vesele
i nebo s nama pjeva,
danas smo sasvim Tvoji.
Umnoži nam jutra pričesna
da ne lutamo nikad tamom
već kao vječno svjetlo
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blistamo Tvojim plamom!
Antifona: Neka Te slave narodi Bože, svi narodi neka te
slave!
Aleluja: Isus Krist je svjetlost sama, ispred njega bježi tama
tko za ovim svjetlom kreće, taj zalutat nikad neće.
Nakon propovijedi: Obnova krsnih obećanja:
Prije obnove krsnih obećanja dolaze roditelji i na uskrsnoj
svijeći zapale prvopričesničku svijeću koju potom predaju
svome djetetu. Kada svi provopričesnici dobiju svoje
upaljene svijeće, držeći u ruci zapjeva se prva kitica pjesme:
Naša srca vatrom gore…..
Nakon pjesme slijedi obnova krsnih obećanja prema
priloženom primjerku:
Svećenik:
Draga djeco, vi od svoga krštenja pripadate zajednici koju
nazivamo Crkvom. Na vašem su krštenju umjesto vas vaši
roditelji i kumovi dali obećanje da će vas odgajati u vjeri.
Danas trebate potvrditi ono što su oni za vas na krštenju
obećali.
Svećenik: Vjerujete li u Boga, da je on naš Otac i da voli sve
ljude?
Djeca: Vjerujemo!
Svećenik: Vjerujete li u Isusa Krista, da je on Sin Božji, koji
je postao čovjekom i za nas umro?
Djeca: Vjerujemo!
Svećenik: Vjerujte li u Duha Svetoga koji djeluje u Crkvi?
Djeca: Vjerujemo!
Svećenik: Hoćete li rado vršiti volju našeg Nebeskog Oca?
Djeca: Hoćemo!
Svećenik: Hoćete li nastojati živjeti kao Božja djeca?
Djeca: Hoćemo!
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Svećenik: Hoćete li pomoći da na svijetu bude manje zla, a
više dobra?
Djeca: Hoćemo!
Svećenik: U tome neka vam pomogne svemogući Bog, koji
vam daruje svoju ljubav i daje snagu da biste mogli održati
svoje obećanje.
PJESMA: (druga kitica pjesme) Naša srca vatrom gore.
MOLITVA VJERNIKA:
Svećenik: Nakon što smo ispovjedili svoju vjeru, sad ćemo
svi zajedno uputiti molitve Bogu, nek nas nauči živjeti u
zajedništvu s njim.
1. Za Crkvu da se neprestano obnavlja i pomlađuje novim
članovima koji će joj biti vjerni sinovi i kćeri, molimo te…
2. Za papu našega Benedikta, za naše biskupe i svećenike da
ih vodiš svojim Duhom i posvećuješ svojom snagom, molimo
te…
3. Za naše roditelje, da ih ti Isuse, blagosloviš i obilno
nagradiš njihove žrtve i brige, molimo te.
4. Za naše učitelje i vjeroučitelje: da jedni drugima
pomažemo napredovati u dobru, molimo te.
5. Za nas prvopričesnike i za sve prvopričesnike svijeta: da
uvijek znamo cijeniti veliki dar svete pričesti, molimo te…
6. Za svu djecu svijeta, koja trpe na razne načine. Blagoslovi
ih i učini da drugi ljude otvore srce za njihove potrebe,
molimo te…
7. Pomozi svima nama da ostanemo vjerni Isusu Kristu i
njegovu evanđelju i da po svakoj nedjeljnoj misi rastemo u
dobroti i ljubavi, molimo te…
Svećenik:
Bože, prijatelju malenih i siromašnih! Pogledaj ovu svoju
djecu i usliši ono što te mole. Po Kristu, Gospodinu našemu.
33

Prinos darova: Dok se prinose darovi već prema odabiru
pjeva se druga kitica pjesme: Vjera nas već od svanuća:
Svet. Bože, svet si, aleluja!
Znak mira: Mir, pravi mir daje Krist Gospodin naš,
Pričest:
Kruše života……
Nek slavljen bude Bog…..
Kakav prijatelj je Isus, itd..
Na kraju slijedi recitacija – Zahvala / sva djeca zajedno
čitaju sa folije na grafoskopu
Ovaj dan
Danas želim reći: Hvala Ti, Svevišnji,
što si mi dao da doživim ovaj svečani dan.
prostrt pod suncem, sve tamo do plavih
vrhova gora u daljini,
a iznad svega hvala Ti što si mi dao da doživim
ovo euharistijsko slavlje, svečano uzdignuto
pod bijelim cvjetovima,
ovo euharistijsko slavlje puno nade i Kristove radosti.
(Nikola Miličević)
Pjesma za kraj: Evo nas pred tobom Marijo…….
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Prva Sveta Pričest - 6. svibnja 2018. u 10 sati.
Svećenik: Dragi Prvopričesnici!
Cijela naša župna zajednica raduje se danas s vama i vašem
svečanom danu. Isus vas danas poziva: pristupite njegovom
prijateljskom stolu, s njim se susretnite primajući Prvu Svetu
Pričest. Budite jaki na putovima dobra. Što bih vam danas na
vaš svečani dan najradije zaželio: - uspjeh u školi i u životu,
ili sreću i blagoslov Božji?
Jednina mi je želja: Ostanite vjerni onome što danas
započinjete, ostanite vjerni prijateljstvu s Isusom tijekom
vašega djetinjstva, u mladost i tijekom cijeloga vašega života.
Neka vam u tome pomognu vaši roditelji i najbliži, a s
vjernošću Isusu doći će i uspjeh i napredak, i sreća i
blagoslov Božji. S ovim mislima srdačno Vas u ime cijele
župne zajednice pozdravljam. Ne zaboravite nikada dan svoje
Prve Svete pričesti.
Recitacije: Marko Vulić, Neli Blažina, Marta Kosanović,
Paula Biagini, Sara Grbac, Neli Omerović, Lana zatković,
Valerija Kamber, Nicole Kalmar. - Ispovijedam se..
Pjesma: Gospodine Smiluj se nama…
Slava: Dajemo ti Slavu čast i hvalu…
Čitanja… Psalam … Evanđelje… Propovijed..
Obitelji i djeca sa svijećom…
Obnova krsnih obećanja…
Svećenik: Draga djeco, vi od svoga Krštenja pripadate
vjerničkoj zajednici, Crkvi. Na vašem su Krštenju umjesto
vas vaši roditelji i kumovi dali obećanje kako će vas odgajati
u vjeri. Danas vi potvrdite ono, što su vaši roditelji, za vas,
u sakramentu Krštenja obećali.
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Draga djeco: Što su u sakramentu svetoga Krštenja vaši
roditelji tražili od Crkve Božje?
- Vjeru.
A što vam daje vjera?
- Život vječni.
Ako hoćete doći u život vječni, u nebo, vršite zapovijedi.
Prva Isusova zapovijed je ljubi Gospodna Boga svojega
svim srcem svojim.
A druga ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Na životnom
putu u nebo valja se boriti protiv grijeha na koji nas nagovara
najveći Božji neprijatelj đavao.
Djeco, Odričete li se stotone.
- Odričem.
I svih njegovih napasti.
- Odričem
Vjerujete li u Boga Oca svemogućega?
- Vjerujem.
Vjerujete li u Isusa Krista Sina njegova jedinoga?
- Vjerujem.
- Vjerujete li u treću Božansku osobu, Duha Svetoga?
- Vjerujem.
Vjerujete li sve što sveta Crkva predlaže vjerovati?
- Vjerujem.
Hoćete li uvijek biti dobra i poslušna djeca?
- Hoću.
Svećenik: U tome neka vam pomogne svemogući Bog,
koji vam daruje svoju ljubav i daje snagu kako biste mogli
održati svoje obećanje.
(3. Krštenja)….
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MOLITVA VJERNIKA:
Svećenik: Nakon što smo ispovjedili svoju vjeru, sad ćemo
svi zajedno uputiti molitve Bogu, nek nas nauči živjeti u
zajedništvu s njim. (Ela Kaštelan – Loren Simonović)
1. Isuse! Ti si volio i voliš djecu. Evo nas danas pred tobom.
Udijeli nam živu vjeru, čvrstu nadu i iskrenu ljubav prema
tebi i svima koje susretnemo, u životu, molimo te! ()
- Gospodine, usliši nas!
2. Za Crkvu nek se neprestano obnavlja i pomlađuje novim
članovima koji će joj biti vjerni sinovi i kćeri, molimo te! (Frano Guščić)

- Gospodine, usliši nas!
3. Za papu našega Franju, za naše biskupe i svećenike vodi ih
svojim Duhom i posvećuj svojom snagom, molimo te! (Iris
Mihočić)

- Gospodine, usliši nas!
4. Za naše roditelje, Isuse, Ti ih blagoslovi i obilno nagradi
njihove žrtve i brige, molimo te. - Gospodine, usliši nas! ()

5. Za naše učitelje i vjeroučitelje: pomažimo jedni drugima
napredovati u dobru, molimo te. - Gospodine, usliši nas! ()

6. Za nas prvopričesnike, pomozi nam Gospodine uvijek
cijeniti veliki dar Svete Pričesti, molimo te. ()
- Gospodine, usliši nas!
7. Za svu djecu svijeta, koja trpe. Blagoslovi ih i učini neka
drugi ljudi otvore srce za njihove potrebe, molimo te. ()
- Gospodine, usliši nas!
8. Pomozi nama ostati vjerni Isusu Kristu i njegovu
Evanđelju te po svakoj nedjeljnoj Euharistiji rasti u dobroti i
ljubavi, molimo te. ()
- Gospodine, usliši nas!
9. Isuse! Danas te molimo za sve obitelji naše župe. Sačuvaj
mir, ljubav, radost i zajedništvo u svim našim obiteljima,
molimo te! ()
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- Gospodine, usliši nas!
10. Isuse! Sjećamo se svih preminulih, poginulih, nestalih.
Budi dobri Otac svim našim pokojnicima i ponovno nas
sjedini s njima u svome kraljevstvu, molimo te! ()
- Gospodine, usliši nas!
Svećenik:
Bože, prijatelju malenih i siromašnih! Pogledaj ovu svoju
djecu i usliši sve ono što te mole. Po Kristu, Gospodinu
našemu.
… Krštenje…
Prikazna pjesma: Primi ove darove naš Oče…
Svet: Hosana
Prije pričesti recitacije:
Dominik Oblak,
Pričest - prvi prvopričesnici…
Pjesme… Nebo gori
Recitacije: Emanuel Ramljak,
Župne obavijesti:
Pjesma: Za bezbrižne dane djetinjstva moga…
Recitacije: Filip Jaršek, Marta Kosanović, Dunja Grabar
Dragi naši roditelji – Paula Biagioni…
Krj… fotografiranje…
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PJESME ZA PRVU SVETU PRIČEST
Ulaz: - Kriste u tvoje ime (zbor)
Gospodine: - Gospodine, smiluj se nama (djeca)
Slava: - ZBOR
Psalam: - Kao što košuta žudi (zbor)
Aleluja: - ZBOR
Molitva vjer.: - Usliši, Bože prošnje naše (zbor)
Prinosna: - Darove kruha i vina (zbor)
Svet: - Hosana u visini
Jaganjče Božji: - Jaganjče Božji (zbor)
Pričest: - Priđi k stolu Gospodnjem (zbor)
Pričest: - Danas smo sretni (djeca)
- Ti, naša hrano (zbor)
Popričesna: - Hvala mama, hvala tata (djeca)
Završna: - Marijo svibnja kraljice (zbor)
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