
Razred 3. 

Sat 15. 

 

KRŠĆANI SE U SVIJETU POŠTUJU I POMAŽU 

 

Molitva: Načinite znak križa i izmolite Zdravo Marijo! 

 

Pripremite svoje udžbenike i bilježnice i zapišite naslov: KRŠĆANI SE U SVIJETU 

POŠTUJU I POMAŽU 

Već smo u ovoj školskoj godini učili tko su kršćani. Rekli smo da su to svi oni koji na svom 

putu slijede Isusa Krista. 

Danas u svijetu ima mnogo kršćana koji se razlikuje po načinu življenja vjere, ali sve nas 

povezuje upravo vjera u Isusa Krista. Najbrojniji među kršćanima smo mi, katolici. 

Upoznajmo se sa svojom vjerom. 

- Sada otvorite svoje udžbenike na str.82.-83. i pročitajte tekst, a zatim usmeno odgovorite na 

sljedeća pitanja: 

 

1. Tko vodi Katoličku Crkvu? 

2. Čiji je papa nasljednik? 

3. Čiji su nasljednici biskupi? 

4. Čime upravljaju biskupi? 

5. Što rade svećenici? 

ZADATAK: Uz pomoć svojih roditelja pronađite odgovore na sljedeća pitanja i odgovorite u 

svoje bilježnice: 

1. Kako se zove današnji Papa i gdje živi? 

2. Kako se zove biskup i biskupija u kojoj živiš? 

3. Kako se zove tvoja župa i kome je posvećena? 

4. Kako se zove župnik tvoje župe? 

  



Razred 3. 

Sat 16. 

 

VJEŽBANJE I PONAVLJANJE  

 

Molitva: Načinite znak križa i izmolite Zdravo Marijo! 

 

I. Pogodi tko sam:  

 

a) Rodila sam Sina Božjega. Često me zovu i drugim imenima, kao npr Gospa, Djevica... 

U svibnju se posebno štuje moje ime i cijeli taj mjesec posvećen je meni. 

b) Nasljednik sam apostola Petra. Upravljam Katoličkom crkvom. Živim u jednoj maloj 

državi u Italiji koja se zove Vatikan. 

c) Isusov sam učenik. Rado sam govorio o Njemu. Jednom sam čovjeku, putujući kolima, 

pripovijedao o Isusu. S kola sam sišli kod prve vode i ja sam ga krstio. 

 

II. Pravilno prepiši sljedeće rečenice: 

 

a) krštenje voda Za potrebna je. 

b) Božja postajemo Krštenjem djeca. 

c) su: krštenje ja krstim u ime Sina, Oca, Duha Svetoga., i te Riječi i 

d) je Gospodnji dan Nedjelja. 

III. Zaokruži točan odgovor: 

1.  Koji je mjesec posvećen Isusovoj majci? 

a) prosinac 

b) svibanj 

 

2. Nedjeljom se okupljamo oko: 

a) dva stola zajedništva 

b) jednog stola zajedništva 

 

3.  Pripadnost Crkvi svjedočimo kada: 

a) molimo, idemo na vjeronauk 

b) psujemo, druge vrijeđamo 

 

4. Biskupi su: 

a) nasljednici apostola 

b) nasljednici apostola Petra 

 

*NAPOMENA:  djeca ne trebaju prepisivati zadatke, samo u svoje bilježnice napisati rješenja. 


