Šaljem listiće za 3. D razred koje nisu zbog samoizolacije mogli
podignuti. Listići su prilagođeni. Oni koji ih ne mogu
isprintati neka zadatke i rješenja prepišu u bilježnicu.
Za prva dva listića:
DIJELOVI CRKVE potrebno je popuniti i označiti potrebno
Za listiće:
NEDJELJA - DAN GOSPODNJI - potrebno je pogledati video
katehezu čiji se link nalazi na web stranici župe
http://www.ofm.hr/zupa_cakovec/
zatim
ŽUPNA
KATEHEZA --- Prvopričesnici te riješiti listić u prilogu
POSLJEDNJA VEČERA I EUHARISTIJA - potrebno je
pogledati video katehezu čiji se link nalazi na web stranici
župe http://www.ofm.hr/zupa_cakovec/ zatim ŽUPNA
KATEHEZA --- Prvopričesnici te riješiti listić koji se nalazi uz
linka za video katehezu
Za kateheze NEDJELJA - DAN GOSPODNJI i POSLJEDNJA
VEČERA I EUHARISTIJA oni koji ne mogu isprintati listiće
neka u bilježnicu prepišu i riješe samo zadatak listića.
NAVEDENO ĆE MORATI POKAZATI
SUSRETU KAD SE VIDIMO U ŽIVO

NA

PRVOM

PRILOG 1

DIJELOVI CRKVE

_____________ je stol (žrtvenik) na kojem se slavi euharistija.
_____________ ili tabernakul je mjesto gdje se odlaže i čuva posuda s posvećenim hostijama.
________ _________ uvijek gori kao znak da se u svetohraništu nalazi posvećena hostija.
_____________ je povišeno mjesto s kojega se čita i naviješta Radosna vijest.
______________ služi za obavljanje obreda krštenja kojim u Crkvu ulaze novi članovi. Uz
nju stoji uskrsna svijeća.
______________ se koristi za dijeljenje sakramenta pomirenja ili ispovijediKnjiga iz koje se čita misa zove se __________________.
Za vrijeme mise vino postaje Kristova krv i nalazi se u posudi koje se zove
_______________, a Kristovo tijelo u obliku malih hostija dijele se iz posude koja se naziva
________________.
PONUĐENE RIJEČI: vječno svjetlo, oltar, ciborij, ispovjedaonica, svetohranište, misal,
krstionica, kalež, ambon

Nedjelja - dan Gospodnji
Pogledaj video uradak na: www.ofm.hr/zupa_cakovec/ uđeš u ŽUPNA KATEHEZA PRVOPRIČESNICI - (tamo se nalazi video kateheza pod naslovom : DAN GOSPODNJI NEDJELJA

Riješi asocijacije i spoji strelicom ispravno parove kako bi otkrio što čini pravu
kršćansku nedjelju - kako slavimo nedjelju?:
crkva
svećenik
ljudi
molitva

ručak
roditelji
djeca
druženje

igra
radost
zajedništvo
povjerenje

opuštanje
hobi
zabava
igra

pomoć
siromašni
dijeljenje
velikodušnost

obiteljsko
zajedništvo

prijatelji

sv. misa

ljudi kojima
možemo
pomoći

slobodno
vrijeme

Oboji ZELENOM bojom koji dio prve kršćanske nedjelje najviše poštuješ, a
CRVENOM u čemu si najslabiji.
________________
Nedjelja je dan posvećen

_____________

_____________
U crkvi se okupljaju Božja djeca i susreću Isusa. Pokušaj napisati gdje sve u crkvi
možemo susresti Isusa?
1.
2.
3.
4.

Crkva je kuća Božje obitelji. U nedjelju dolazimo u crkvu kako bismo
se susreli s Gospodinom i međusobno.

