
 

OSNOVNE STVARI ZA PRVU SVETU PRIČEST i SVETU ISPOVIJED 

 

Sveta Pričest je jedan od sedam svetih sakramenata, te zajedno s krštenjem i potvrdom čini sakramente kršćanske 

inicijacije. 

Po sakramentu krštenja postao/la sam član naše župne kršćanske zajednice. Naša župa zove se župa Sv. Martina 

biskupa u Svetom Martinu na Muri, zato jer je naša župna crkva posvećena sv. Martinu  biskupu.  

Što je to grijeh i tko cini veliki ili teški grijeh? 

Grijeh je uvreda dragoga Boga ili čovjeka, a teško griješi onaj koji u velikoj stvari, svijesno i svojevoljno prekrši 

Božju ili Crkvenu zapovjed. 

Kakvih grijeha ima?  

Ima velikih ili teških grijeha i malih ili lakih grijeha. 

Veliki ili Teški grijeh je svejsno i slobodno kršenje Božje zapobijedi u velikoj stvari. Mali ili laki grijeh je nesvjesno 

kršenje Boje zapovijedi u maloj stvari. 

Sedam glavnih grijeha 

1. Oholost 

2. Škrtost 

3. Bludnost 

4. Zavist 

5. Neumjerenost u jelu i piću 

6. Srditost 

7. Lijenost 

Što trebamo uciniti prije nego idemo na svetu ispovjed? 

Prije nego idemo na svetu ispovjed moramo ispitati svoju savjest, to jest, trebamo se sjetiti što smo sagriješili. 

Što nam pomaže da se možemo lakše sjetiti svojih grijeha? 

Pomaže nam ispit savjesti, pitanja koja su napisana u molitveniku ili Božje i Crkvene zapovjedi, svećenik, roditelji 

Koje smo grijehe dužni ispovijediti na svetoj ispovjedi? 

Dužni smo ispovijediti sve grijehe kojih se sjecamo, osobito velike ili teške grijehe i za njih treba reci i koliko smo 

ih puta ucinili, barem otprilike. 

S kojim grijehom ne smijemo ici na sv. pricest?  

Na svetu pricest ne smijemo ici ako na duši imamo veliki ili teški grijeh. Ako imamo samo mali ili laki grijeh 

možemo ici na svetu pricest, ali se prije trebamo za te male grijehe pokajati. 

 

  

http://hr.wikipedia.org/wiki/Oholost
http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0krtost&action=edit&redlink=1
http://hr.wikipedia.org/wiki/Bludnost
http://hr.wikipedia.org/wiki/Zavist
http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Neumjerenost_u_jelu_i_pi%C4%87u&action=edit&redlink=1
http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Srditost&action=edit&redlink=1
http://hr.wikipedia.org/wiki/Lijenost


KADA SMO SE SJETILI SVOJIH GRIJEHA TEK ONDA IDEMO NA SVETU ISPOVJED 

Što je to sveta ispovjed? Sveta ispovjed je sakramenat u kojem nam dragi Bog preko svecenika oprašta naše grijehe. 

MOLITVENIK str. 51 i dalje kako se ispovijeda – proučiti i naučiti 

Što su to sakramenti? Sakramenti su sveti vidljivi znakovi po kojima od Boga primamo nevidljive milosti. 

Koju nam milost dragi Bog daje u sakramentu svete ispovjedi? Daje nam milost oprosta od grijeha, drugim 

rijecima daje nam milost kojom nas opet posvecuje (posvetnu milost) 

Što je potrebno da bi naša ispovjed bila dobra - valjana? Potrebno je iskreno ispovijediti sve, osobito teške 

grijehe, mora nam biti žao što smo uvrijedili dragoga Boga i moramo cvrsto odluciti da cemo se truditi biti bolji. 

 

SVETA PRICEST ILI EUHARISTIJA 

Što je sveta pricest? Sveta pricest je sakramenat u kojem primamo pravo Isusovo tijelo i pravu Isusovu krv pod 

prilikama kruha i vina. 

Gdje kruh i vino postaju Isusovo tijelo i Isusova krv? Kruh postaje pravo Isusovo tijelo, a vino prava Isusova 

krv na svetoj misi kada svecenik nad kruhom izgovori Isusove rijeci sa posljednje vecere:” UZMITE I JEDITE OD 

OVOGA SVI, OVO JE MOJE TIJELO KOJE ]E SE ZA VAS PREDATI”, a nad vinom:” UZMITE I PIJTE IZ 

NJEGA SVI, OVO JE KALEŽ MOJE KRVI, NOVOGA I VJECNOGA SAVEZA, KOJA ]E SE PROLITI ZA 

VAS I ZA SVE LJUDE NA OTPUŠTENJE GRIJEHA. OVO CINITE MENI NA SPOMEN.”  

Što je sveta misa? Sveta misa je žrtva i spomen na Isusovu posljednju ili oproštajnu veceru, na njegovu muku smrt 

na križu i uskrsnuce. 

Kakve duše smijemo Isusa primiti u svoje srce? Ciste duše, to znaci da na duši nemamo ni jedan VELIKI ILI 

TEŠKI GRIJEH 

Koliko vremena prije svete pricesti ne smijemo ništa jesti ni piti osim vode? JEDAN SAT 

Što treba odgovoriti kada nam svecenik daje Isusovo tijelo i kaže: TIJELO KRISTOVO? Treba odgovoriti 

AMEN kao i kod opraštanja grijeha na svetoj ispovjedi. 

Što znaci rijec AMEN? AMEN ima znacenje kao da smo rekli VJERUJEM. Kod svete ispovjedi to znaci da 

vjerujemo da nam je dragi Bog oprostio grijehe, kod svete pricest AMEN znaci da vjerujemo da smo pod prilikom 

kruha primili Isusovo tijelo. 

Kako se najbolje pripremiti da Isusa dostojno primimo u svoje srce? Najbolja priprema je ako pažljivo i 

pobožno sudjelujemo u svetoj misi, a nakon pricesti treba zahvaliti Isusu za njegovu neizmjernu ljubav prema nama. 

Najbolja zahvala je ako i mi pokazujemo ljubav prema njemu tako da se cuvamo grijeha i ostanemo uvjek njegovi 

prijatelji. 

MOLITVE KOJE TREBA NAUCITI 

1. LIJEPO I PRAVILNO SE ZNATI KRIŽATI 

2. OCE NAŠ, ZDRAVO MARIJO, SLAVA OCU 

3. DESET BOŽJIH ZAPOVJEDI 

4. SEDAM SVETIH SAKRAMENATA 

5. SEDAM GLAVNIH GRIJEHA 

6. PET CRKVENIH ZAPOVJEDI 

 


