
 

 

 

 

 

 

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. 

Pomolimo se.  
Istiniti Bože naš, po sakramentu pomirenja daješ nam oprost za naše grijehe i novu priliku za obraćenje. Ražari u na-

ma želju za tvojom blizinom, pomozi nam da se odreknemo zla i potrčimo u tvoj snažni i nježni očinski zagrljaj. 

Amen. 

ČITANJA: 
Izl 20,1-17; Ps 19,8-11; 1Kor 1,22-25; Iv 2,13-25 

Obitelj može pročitati sva liturgijska čitanja ili za čitanje odabrati samo pojedina. Uputno je pročitati evanđelje. 

Ugodno se smjestimo, umirimo se i raspoložimo svoje srce za susret s Bogom kroz njegovu riječ koju nam danas upu-

ćuje. Poslušajmo/pročitajmo riječi Svetoga Pisma. 

Čitanje Knjige izlaska 

U one dane: 

Bog izgovori sve ove riječi: 

»Ja sam Gospodin, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. 

Nemoj imati drugih bogova uz mene. 

Ne pravi sebi urezana lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod 

zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Gospodin, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam 

grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama 

koji me ljube i vrše moje zapovijedi. 

Ne uzimaj uzalud imena Gospodina, Boga svoga, jer Gospodin ne oprašta onome koji uzalud izgovara 

ime njegovo. 

Sjeti se da svetkuješ dan subotni. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana subota, 

počinak posvećen Gospodinu, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći 

tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Ta i 

Gospodin je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Sto-

ga je Gospodin blagoslovio i posvetio dan subotni. 

Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti daje Gospodin, Bog tvoj. 

Ne ubij! 

Ne učini preljuba! 

Ne ukradi! 

Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga! 

Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, 

ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!« 
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Psalam 19.  

Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga! 

 

 

Savršen je zakon Gospodnji, 

dušu krijepi; 

pouzdano je svjedočanstvo Gospodnje, 

neuka uči. 

 

Prava je naredba Gospodnja, 

srce sladi; 

čista je zapovijed Gospodnja, 

oči prosvjetljuje. 

 

Neokaljan strah Gospodnji, 

ostaje svagda; 

istiniti sudovi Gospodnji, 

svi jednako pravedni. 

 

Dragocjeniji od zlata, 

zlata čistoga; 

slađi od meda, 

meda samotoka. 

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima 

Braćo! Židovi znake ištu i Grci mudrost traže, a mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sabla-

zan, poganima ludost, pozvanima pak – i Židovima i Grcima – Krista, Božju snagu i Božju mudrost. Jer 

lûdo Božje mudrije je od ljudi i slabo Božje jače je od ljudi. 

Riječ Gospodnja. 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 

 

Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, ova-

ca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užeta te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovca-

ma i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: »Nosite 

to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku.« Prisjetiše se njegovi učenici da je pisa-

no: Izjeda me revnost za dom tvoj. 

Nato se umiješaju Židovi i upitaju ga: »Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?« 

Odgovori im Isus: »Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.« Rekoše mu nato Židovi: 

»Četrdeset i šest godina gradio se ovaj hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići?« No on je govorio o 

hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći te pov-

jerovaše Pismu i besjedi koju Isus reče. 

Dok je boravio u Jeruzalemu o blagdanu Pashe, mnogi povjerovaše u njegovo ime promatrajući 

znamenja koja je činio. No sam se Isus njima nije povjeravao jer ih je sve dobro poznavao i nije 

trebalo da mu tko daje svjedočanstvo o čovjeku: ta sam je dobro znao što je u čovjeku. 

 

Riječ Gospodnja. 



 

 

U prvoj korizmenoj katehezi upoznali smo značenje pustinje za čovjekovo srce. U pustinji, 

na ničijoj zemlji, izraelski narod prima od Boga deset zapovijedi, o čemu nam svjedoči prvo 

današnje čitanje. U našim obiteljima roditelji i skrbnici upoznaju djecu s pravilima za život. 

Upoznavanje djece s Božjim zapovijedima, u našim okolnostima, najčešće se događa kroz 

institucionalno učenje na satovima vjeronauka i župne kateheze. Razgovaramo li u našoj obitelji o 

Božjim zapovijedima, njihovu značenju i načinu vršenja Božje volje? Činili mi to svjesno ili ne i 

dalje kao roditelji postajemo i ostajemo prvi primjeri vršenja ili kršenja Božjih zapovijedi. S druge 

strane, nerijetko se događa da djeca o Božjim zapovijedima znaju mnogo više od roditelja, ukoliko 

roditelji nisu imali mogućnost pohađanja vjeronaučne nastave. Možemo se s toga s pravom zapitati 

jesmo li dovoljno ponizni ravnopravno s njima razgovarati o ovoj temi s našom djecom i učiti 

jedni od drugih. 

„Savršen je zakon Gospodnji, dušu krijepi“. Ovim riječima počinje današnji psalam. Božji 

zakon, očitovan u povijesti naše vjere, pokazuje i upoznaje čovjeka s voljom Božjom. Sveto pismo 

vjekovno je svjedočanstvo tih čovjekovih pokušaja i padova življenja Božje volje, ali i nužnost 

upoznavanja Božjih zapovijedi koje su temelj opstanka čovječanstva. Univerzalnost Božjeg 

zakona očituje se i u drugim religijama, u deklaracijama o pravima ljudi i pozitivnom ljudskom 

zakonu ali ponajprije u čežnji za dobrom, upisanim u savjesti svakog čovjeka. 

Ova korizmena kateheza može biti vrijedan poticaj da u našoj obitelji obnovimo ili po prvi 

puta počnemo razgovor i učenje o Božjim zapovijedima. Neka i nas, poput Isusa, „izjeda revnost“ 

za naš dom koji je za nas slika Očevog doma na nebesima, kao što za Isusa Hram bio slika doma 

Oca nebeskog. Ne bojmo se priznati naše slabosti i naše grijehe jedni drugima, predajmo taj strah 

Isusu, jer on dobro zna što je u čovjeku i zbog toga nas ne osuđuje nego nam svojim svetim križem 

pruža smilovanje i utjehu. 

 

 

 

 

 

Razmatranje: Obitelj-mjesto učenja pravila za život 

                         Korizmene aktivnosti za kućnu Crkvu 

ISTRAŽIMO 
Obiteljsko natjecanje 

Tko od ukućana može u najkraćem roku 

napisati na papir deset Božjih zapovijedi? 

Možemo organizirati natjecanje za pojedin-

ce ili parove tko će biti pobjednik u najtoč-

nijem zapisivanju Božjih zapovijedi. Ovdje 

također možemo uključiti u zadatak i dvije 

Isusove zapovijedi ljubavi. 

MOLIMO 

Potaknuti promišljanjem o Božjim zapovije-

dima pronađimo vrijeme i pripremimo se za 

sakrament pomirenja s Bogom. Tražimo 

priliku za primanje sakramenta pomirenja. 

Promislimo, također, čije oproštenje treba-

mo tražiti i odvažimo se zamoliti za oprost. 

Opraštanjem drugima i primanjem oprosta 

obnovimo naš intimni odnos s Bogom, uro-

nimo u milost Božjeg milosrđa kako bi ga 

mogli slaviti i o njegovoj ljubavi svjedočiti 

čista srca. 

Pronađimo tijekom predstojećeg tjedna vri-

jeme za zajedničku molitvu i izmolimo Kru-

nicu Božjega milosrđa: „Po njegovoj pregor-

koj muci, budi milosrdan nama i cijelomu 

svijetu.“ 



RAZGOVARAJMO 

 

Obiteljska pravila 

Započnimo razgovor pitanjem: Kada bi 

mogao/la donijeti neko obiteljsko pravilo 

koje bi to bilo? 

Razgovarajmo o onome što bi voljeli 

uvesti kao pravilo unutar obitelji. Kroz 

dogovor sastavimo deset obiteljskih pra-

vila koja možemo zapisati na papir i 

izvjesiti u našem domu, te ih se nastojati 

pridržavati i o njima češće razgovarati. 

Nakon sastavljanja obiteljskih pravila 

možemo razgovarati o našim očekivanji-

ma, željama i sumnjama vezanim uz pro-

vođenje ovih pravila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Korizmene aktivnosti za kućnu Crkvu 

IZRADIMO 

 
Deset zapovijedi 

Prisjetimo se i povežimo koji grijeh se odnosi 

na koju Božju zapovijed. Na deset papira ili 

jedan veći papir ispišimo Božje zapovijedi, a 

zatim izrežimo riječi ispisane u poljima te ih 

povežimo s pripadajućim zapovijedima. Ta-

kođer možemo i dopisati koja se pozitivna i 

dobra ponašanja vezuju uz poštivanje koje 

zapovijedi. 

sebičnost krađa ljubomora oholost neodgovorna upotreba 

stvari 

uveličavanje tuđih mana gramzivost primanje i davanje mita nepoštivanje vlastite i 

tuđe intimnosti 

nezahvalnost 

nagovaranje na zla djela drogiranje mučenje i ponižavanje 

drugih 

neizvršavanje obveza neumjerenost u jelu i 

piću 

nepristojno ponašanje vrijeđanje pobačaj pristajanje uz loše druš-

tvo 

proklinjanje 

izbirljivost grubost, nasilje ne željeti postiti laž i govorenje neistina neposluh 

proklinjanje zanemarivanje mise i 

molitve 

prostačenje nepristojno ponašanje u 

crkvi i na molitvi 

kockanje 

psovka kršenje obećanja uzaludno spominjanje 

Boga i svetaca 

lijenost zapostavljanje obitelji 

praznovjerje zanemarivanje Boga sumnja o vjeri mržnja na Boga horoskop, gatanje 

nijekanje vjere obožavanje stvari ili ljudi zapuštanje molitve neprihvaćanje vlastitog 

života 

izbjegavanje  stvaranja 

potomstva 

škrtost koruptivne radnje svojatanje tuđe stvari besramne misli, riječi i 

djela 

nevraćanje duga 

odavanje tajne 

  

brakolomstvo prigovaranje hvalisanje preljub 

materijalizam i obuze-

tost novcem 

  

lažna obećanja prisnost s tuđim ženidbe-

nim drugom 

sebičnost ravnodušnost 

uništavanje društvene 

imovine 

  

izazovno ponašanje i 

odijevanje 

odnosi prije braka taština oholost 

kritizerstvo 

  

osuđivanje drugih pretjerano korištenje 

ekrana 

neposluh 

  

  

škrtost 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomolimo se.  

 
Gospodine, hvala ti na tvojoj strpljivoj i ustrajnoj ljubavi prema nama ljudima. Po svome sinu Isusu Kristu pružio si 

nam primjer kako živjeti po tvojim zapovijedima. Molimo te, oprosti nam naše grijehe koji nas u tome sprečavaju i 

kojih se sramimo. Danas ti ih želimo otvorena srca priznati i za njih se pokajati. Neka tvoja milosrdna ruka bdije nad 

nama danas i u sve vijeke. Amen. 

Sveti Josipe, vrsni poznavatelju Božjeg Zakona, ti si svoga sina Isusa učio živjeti po Božjim zapovijedima. I mi bi 

željeli moći ispravno učiti našu djecu, kao što ste Marija i ti učili Isusa. Moli za nas da uzmognemo svojim životom 

biti dobri primjeri i uzori u življenju vjere našoj djeci.  

Sveti Josipe, moli za nas.  

           Iva Maričić, mag. paed. relig. et catech


