PET CRKVENIH ZAPOVIJEDI
Crkva je zajednica ljudi koji vjeruju u Isusa Krista. Crkva katolička propisala je 5 zapovijedi koje svaki
katolik mora poštivati. Ako ih svjesno, namjerno i slobodno prekrši napravio je grijeh koji treba
ispovjediti.
1. Svetkuj zapovijedane blagdane i slušaj pobožno svetu misu

u nedjelje i blagdane!
Osim nedjelje zapovjedni blagdani su: Božić (25.12.), Velika Gospa
(15.8.), Svi sveti (1.11.) i Tijelovo (četvrtkom). Katolici rado svetkuju i
blagdan Male gospe, Svetog Petra i Pavla, sv. Ante, sv. Josipa,
Uzašašće,
Bogojavljenje,
svetu
Luciju,
sv.
Franju…
Neki blagdani su uvijek nedjeljom: Uskrs, Duhovi, Cvjetnica, Krist
Kralj…
Blagdan svetkujemo tako da sudjelujemo na svetoj Misi i ne radimo
teške poslove.
2. Posti zapovijedane postove i u određene dane ne mrsi!
Post je obavezan za katolike od 18 do 60 godine života na Pepelnicu i Veliki petak. U dane posta
katolici ne jedu meso toplokrvnih životinja niti mesne prerađevine, a dopušten je samo jedan cjeloviti
obrok. Nemrs je svaki petak i obvezuje vjernike otkad navrše 14 godina pa do konca života. U dane
nemrsa suzdržava se od jedenja mesa toplokrvnih životinja i mesnih prerađevina.
Najvažniji post je od zloće i grijeha prema Bogu, sebi samom ili svom bližnjem tj. bilo kojem čovjeku.
3. Svake se godine najmanje jedan put ispovijedi i o Uskrsu pričesti!
Obaveza je svakog katolika koji je primio prvu svetu pričest ispovjediti
se najmanje jednom godišnje i pričestiti u uskrsno vrijeme. Tko ne
može doći u crkvu dužan je pozvati svećenika. Propustiti godišnju
ispovijedi i pričest težak je grijeh.
4. Drži se ženidbenih zakona svete crkve!
Katolici kad ulaze u brak sklapaju sakramenat ženidbe. Brinu se za
odgoj djece i pomažu bračnom drugu. Živjeti kao u braku a bez svetog
sakramenta, nedopušteno izbjegavati rađanje djece, slabo odgajanje
djece, zanemarivanje bračnog druga teški su grijesi protiv ove zapovijedi.
5. Doprinosi za crkvene potrebe!
Vjernici pomažu potrebama Crkve svojim radom ili materijalnim dobrima onoliko koliko mogu
(sjemeništa, misije, caritas, crkve, vjernici u potrebi...)
1. Razvrstaj blagdane u tablicu: Božić, Cvjetnica, Duhovi, sv. Lucija, Velika Gospa, sv. Josip, Tjelovo, Svi

sveti, Uzašašće, Sveti Petar i Pavao, sv. Ante, Bogojavljenje, sv. Franjo, Uskrs, Krist Kralj.
Pazi! Neki blagdani mogu biti raspoređeni u dva stupca
ZAPOVJEDNI

SLAVE SE NEDJELJOM

SVETAČKI BLAGDANI

2. Nadopuni rečenice:

Crkva je _____________________________________________ .
Dani strogog posta i nemrsa su ___________ ______________
i _____________ ______________ . Nemrs je _______________ .
U dane posta ne jedemo __________________ ___________________
________________ .
Ispovjediti se moramo barem ___ put u ______________ dana.
Sveti sakramenat kojim se započinje brak je _______________ .
3. Spoji parove:

POST

ZAPOVIJED

BRAK

NEMRS

PEPELNICA

ŽENIDBA

CRKVENA

ČISTA SRIJEDA

TJELOVO

BLAGDAN

POTREBA

PETAK

ODMOR

VELIKI PETAK

CRKVA SVETA

NEMRS

MISA

POST

4. Napiši broj zapovijedi pored grijeha kojim se ona krši.

petkom jesti meso

ispovjediti se jednom u 5 godina

izbjegavanje sv. Mise

zanemariti odgoj djece

ne pomagati siromasima

5. Podcrtaj 5 pogrešaka u tekstu.

Zapovjedni blagdani su: Božić, Velika Gospa, Uzašašće, Svi sveti. Na blagdane ne sudjelujemo na
svetoj Misi i radimo teške poslove. Post je obavezan za katolike od 13 do 60 godine života.
Propustiti godišnju ispovijedi i pričest laki je grijeh.
6. Riješi križaljku.

7. Nacrtaj crkvu uz pomoć ponuđenih točaka

najveseliji kršćanski blagdan
blagdan Kristova
Tijela
zajednica
kršćana
15. 8.
čista
sakrament
odricanje od mesa
8. Zaokruži slovo ispred točnog odgovora.

Crkvenih zapovijedi je: a) 10

b) 5

c) 2

Zapovjednih blagdana imamo: a) 9 b) 13

c) 4

U godini se moramo ispovjediti barem: a) 3 puta b) 12 puta c) 1 put
Obavezno je postiti u godini: a) 5 dana
Blagdan Svi sveti slavi se: a) 1. 11

b) 1 dan

b) 2. 12

c) 2 dana

c) 13. 5

9. Zbroji crvene zapovijedi i zapovjedne blagdane. Od zbroja oduzmi dane posta. ___ + ___ = ___

___ - ___ = ___
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