OČE NAŠ
Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi
kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu tako i
na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam
duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
Amen.

7 Sveti Sakramenti
7 Holy Sacraments

ZDRAVO MARIJO
Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom,
blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod
utrobe tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grejšnike
sada i na čas smrti naše. Amen.
SLAVA OCU
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetome. Kako bijaše na
početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

10 Božijih Zapovjedi
1.

Ja sam Gospodin Bog tvoj;
nemaj drugih bogova uz mene.

2.

Ne izusti imena Gospodina
Boga svoga uzalud.

3.

Spomeni se da svetkuješ dan
Gospodnji.

4.

Poštuj oca i majku, da dugo živiš
i dobro ti bude na zemlji.

5.

Ne ubij.

6.

Ne sagriješi bludno.

7.

Ne ukradi.

8.

Ne reci lažna svjedočanstva.

9.

Ne poželi tuđeg ženidbenog druga.

10. Ne poželi nikakve tuđe stvari.

APOSTOLSKO VJEROVANJE
Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa
Krista, Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega, koji je začet po
Duhu Svetom, rođen od Marije
Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet, umro i pokopan; sišao nad
pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa, sjedi s desna Bogu
Oca svemogućega; odonud će doći
suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha
Svetoga, svetu Crkvu katolićku,
općinstvo svetih, oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

Kajanje
Kajem se od svega srca što sam
uvrijedio Boga najveće i najmilije
dobro. Mrzim na sve svoje grijehe i
čvrsto odlučujem da ću se popraviti i
da neću više griješiti.

Obred Ispovijedi:

Ime: ________

-Kada uđeš u ispovijedaonicu prozdravi svećenika,
riječima:
Hvaljen Isus i Marija!
-Klekni i učini znak križa:
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
-Zatim reci:
Skrušeno ispovijedam sve svoje grijehe...
-Kaži svećeniku sve grijehe kojih se sjećaš. Svećenik
će ti nakon toga reći što trebaš izmoliti za pokoru.
Pokoru ćeš moliti kada izađeš iz ispovijedaonice.
-Pri završetku ispovijedi svećenik će ti reći da
izmoliš Djelo kajanja. Onda ti, tihim glasom, rekneš
sljedeće:
Kajem se od svega 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.
-Nakon tvoje molitve, svećenik izmoli molitvu
odriješenja i rekne ti: Pođi u miru!

-Tada ostaneš i pođeš u klupu, i izmoliš zadanu
pokoru.

Anđelu čuvaru
Anđele čuvaru mili svojom
snagom me zakrili. Prema Božjem
obećanju čuvaj mene noću,
danju. Osobito pak me brani da
mi dušu grijeh ne hrani. A kad s
ovog svijeta pođem sretno da u
nebo dođem, da se ondje s Tobom
mogu vijekom klanjat dragom
Bogu.

KOJA JE TEMELJNA ISTINA ŽIVJELI?
NAŠE VJERE?
Oni su najprije živjeli u Edenu,
Jedan je Bog, a tri su božanske to znači
osobe: Otac, Sin i Duh Sveti.
u zemaljskom raju.
ŠTO ZNAŠ O BOGU?
Bog je na nebu i na zemlji i na
svakom drugom mjestu, Bog
sve može, sve zna, sve vidi,
dobar je, milosrdan, svet, Bog
nas beskrajno voli.
TKO JE STVORIO NEBO I
ZEMLJU?
Nebo i zemlju stvorio je
Gospodin Bog.

KAKO SE ZOVE GRIJEH
PRVIH LJUDI?
Grijeh prvih ljudi se zove istočni
(izvorni) grijeh, s njime se
rađaju svi ljudi.
U KOJEM SE SAKRAMENTU
OPRAŠTA ISTOČNI GRIJEH?
Istočni grijeh se oprašta u
sakramentu krštenja.

TKO SE RODIO BEZ
KAKO SE ZOVU PRVI LJUDI? ISTOČNOG GRIJEHA?
Prvi ljudi se zovu Adam i Eva. Bez istočnog grijeha rodila se

