LETO SPRAVE IN EVHARISTIJE - POVZETEK ZADNJEGA SREČANJA
Za teme, ki so vključene v redna srečanja staršev veroučencev, glej: Verouk – Srečanja staršev veroučencev –
Povzetek zadnjega srečanja – 1.-3.r. Pod Verouk – Srečanja staršev veroučencev glej tudi razpredelnice za delo
doma.
P.S. Če kdo ni sproti sledil rednim srečanjem staršev veroučencev in ni delal po predlogah – povzetkih za
domov, naj to takoj nadoknadi. Če nima povzetkov za domov, ki sem jih sproti dajal in so bili sproti dostopni na
spletni strani, naj se jih potrudi najti.
6. SPECIAL: IZPIT IZ SPOVEDI + PRIPRAVA SLAVJA (povzetek za domov)
Nekateri uredijo do 23.3. še stvari, na katere so pri spraševanju pozabili ali niso znali...
Dogovorili smo se za potek slavja v Grgarju 23.3. ob 1650, kdo za kaj poskrbi in podobno:
Povprašali smo otroke, ali gredo raje k spovedi v spovednico, ali tako, da se vidijo, in sklenili: kdor želi, lahko
v spovednici odgrnemo zaveso.
Kdo bo okrasil in očistil spovednice ter pritrdil potek spovedi, če se je kam zgubil (le tega pripravi župnik)
Pri slavju naj bosta zraven tudi starša (tudi onadva možnost za spoved: praznik sprave bo v polnosti takrat, ko
bo cela družina spravljena med seboj in z Bogom in vsem stvarstvom; spovedoval bo tudi župnik iz Čepovana)
Za kruhke na veliki četrtek poskrbi M.Š.?
- OGLED SPOVEDNICE (naj še sami starši po maši pokažejo spovednice v svoji župnijski cerkvi in si hkrati
ogledajo stanje spovednic ter ga ocenijo). Pokazati, kako se šepeta. Pokazati, kako se stoji nekaj metrov stran
od spovednice, ko čakamo na vrsto.
- križev pot (spokorno dejanje - je kot izpraševanje vesti): zmeniti se za neko postno nedeljo, kdo bo vodil. in
drugih predvidenih molitev/obrazcev.
Ko otrok pride do zrelosti razločevanja, sprejme dolžnost „vsaj enkrat letno se spovedati svojih veliki grehov“
(prim. ZCP kann. 914 in 989).
....................................................
K slavju prve spovedi pride otrok praznično oblečen v spremstvu staršev, ki ga bosta na spoved pripravila.
..........................................
Pozor:
- Veliki črtrtek je dan postavitve evharistije. Torej bodimo vsi pri maši. Ponekod imajo navado, da se
prvoobhajanci ta dan predstavijo in prejmejo hlebec, ki ga doma skupaj pojedo. Tudi mi bomo tako naredili.
- Veliki petek je dan Jezusove smrti – ki se je zgodila za odpuščanje grehov ljudi. Ob 15h v Grgarju križev pot
za otroke; bogoslužje v čast Jezusovemu trpljenju na Trnovem ob 18h in v Batah ob 20h. Vabljeni.
Delo doma:
1) Družine se med seboj dogovorijo in pripravijo vse potrebno za slavje (najbolje, da se čimveč dogovori že na
skupnem srečanju) in predstavitev na veliki četrtek
2) Družine prvoobhajancev naj eno nedeljo (ali petek) v postnem času prevzamejo vodenje križevega pota v
cerkvi; naj si med seboj naloge razdelijo tako, da bo vsaka družina in vsak prvoobhajanec nekaj sodeloval (če
tega niso sposobni, pa naj se vsaj pridružijo in čimlepše sodelujejo pri križevem potu)
3) Branje svetega pisma in pogovor ob njem: Jezus postavi zakrament spovedi (Jn 20, 19-23; B 90), (Izberi
življenje 5 Mz 30,15-20; K 174-177), (Sodba ob koncu časov Mt 25,31-46; K 446-447; B 69), (Deset zapovedi
5 Mz 5,1-22; K 138-141; Z 61-63; B 18 (ob tem lahko ponovimo/se naučimo 10 Božjih zapovedi)), (*Bog
zaslišuje svoje ljudstvo Iz 59,1-8: morda le za odrasle)
4) Udeležba pri bogoslužju v čast Kristusovemu trpljenju (petek ob 15h v Grgarju ali v petek zvečer na Trnovem
oziroma v Batah)
5) Pismo Jezusu oziroma vaje v delovnem zvezku: naredijo otroci sami(!) ob pomoči staršev, če je potrebna
6) Vaja v dobrosrčnosti in lepljenje srčkov v delovni zvezek na zadnjo stran
7) Starša naj si z otrokom ogledata spovednico – spoštljivo, saj to ni „tobogan“ (v katero bo otrok šel prvič k
spovedi; pa tudi svojo župnijsko spovednico) in mu jo razkažeta; obenem naj si ogledajo, v kakšnem stanju je
spovednica in ali bi bilo potrebno vzvezi s tem kaj ukreniti. Opozorita naj ga, da bo s tem dogodkom, sedaj, ko
je že toliko star in zrel, sprejel kot kristjan dolžnost oziroma veselje, da se vsako leto spove = reši svojih (vsaj
velikih) grehov. Hkrati naj povadijo, kako se šepeta in kako se stoji več metrov stran od spovednice.
8) Če je otrok (zadnje mesece) kaj poškodoval, naj vzame denar iz svojega hranilnika in plača škodo (to je
dolžan narediti). Poleg naj da nekaj od svojih prihrankov za potrebne.
9) Verski pogovor: Starša posredujeta otroku glavne, otrokovi starosti primerne, poudarke s povzetka srečanja,
ki sta ga dobila za domov. Starša poudarita, da se je potrebno v cerkvi dostojno obnašati, tudi takrat, ko čaka na

spoved skupaj z drugimi ali ko jo je že končal, da po cerkvi ne divja, se ne podi, ne vpije in se ne skriva. Ko
čaka na spoved, mora čakati na razdalji več metrov, da se iz spovednice ne da nič slišati. V spovednico ne stopi,
ko je (na drugi strani) tisti pred njim še noter. Pokažejo mu tudi mesto, kjer bo molil v zahvalo po spovedi.
Povejo mu, da o spovedi in pokori otrok ne razlaga ne doma ne drugod.
- Naučiti se/ponoviti: mašno kesanje, Gospod usmili se, naj sprejme, častitljivi del rožnega venca
- O vsem tem drugič poročati in pokazati
POTEK SLAVJA PRVE SPOVEDI „DAN SPRAVE“ ali “SPRAVNI DAN”
Spokorno bogoslužje in spoved bo v okviru rednih spokornih bogoslužij za veroučence.
Pri tabernaklju (ali ob vstopu v prezbiterij gori velikonočna sveča.
Prvospovedanci imajo s seboj krstne sveče (s ščitniki).
Voditelj spokornega bogoslužja razloži potek.
Voditeljev pozdrav in kratek uvod: V imenu Očeta…
Voditeljeva molitev (k Svetemu Duhu): Molimo…. Amen.
Božja beseda: prisluhnimo Božji besedi
Pridiga: župnik
Izpraševanje vesti: župnik
Očenaš.
Kratka ponovitev obreda spovedi in osebna priprava na spoved (prvoospovedanci pod vodstvom staršev).
Prvi gredo prvospovedanci; ostali otroci počakajo in se razvrstijo za njimi.
Po osebni spovedi se vsak v klopi osebno zahvali in prosi Gospoda za pomoč pri uresničevanju dobrih sklepov
(tudi pri tem imajo prižgano svečo; prižgejo jo ob velikonočni sveči s pomočjo staršev takoj, ko pridejo iz
spovednice; nato pa zopet ugasnejo).
Skupna zahvala: bo v začetku svete maše; vsi pa pridemo v cerkev najmanj 10 minut prej, da ponovimo pesmi
in se pripravimo na drugo sodelovanje pri maši.
Prvoobhajanci imajo spet prižgane sveče v rokah.
Voditeljev uvod, nakar voditelj vodi skupno zahvalo, npr. „Bog. Hvala ti za spravo s teboj. Hvala, da si nam
odpustil naše polomije. Hvala, ker nam vedno odpuščaš. Sedaj smo spet prijatelji s teboj in med seboj in smo
veseli in srečni. Pomagaj nam, da bomo odslej bolj pravično, prijazno in sveto živeli.” Vsi: “Amen.”
Delo doma:
1) Slavja prve svete spovedi se udeležijo otrok, oče in mati (in bratje in sestre)
2) Lepo je, da tudi oče, mati, bratje in sestre obhajajo zakrament sprave
3) Pismo Jezusu oziroma vaje v delovnem zvezku: naredijo otroci sami(!) ob pomoči staršev, če je potrebna
4) Vaja v dobrosrčnosti in lepljenje srčkov v delovni zvezek: zadnja stran
5) Branje Svetega pisma in pogovor ob njem: Mt 5,8 “Blagor čistim…“
6) Verski pogovor: Starša se z otrokom pogovarjajta o njegovih doživetjih (Kaj je bilo pri zakramentu sprave
lepega? Česa ga je bilo strah? Kako se pučuti po prvem obhajanju zakramenta sprave? Ipd.) in izkušnji
odrešenosti. Naj bo to praznovanje in vsaj kratka zahvala za odpuščanje. Opozorita ga, da je odslej kot kristjan
dolžan redno hoditi k zakramentu sprave (spovedi). Pogovorijo se, kako bo odslej redno hodil k zakramentu
sprave (spovedi) in barval to rubriko v liturgičnem zvezku (razložiti, pokazati), kdaj je pri nas možnost za
spoved itd.
7) Udeležiti se predstavitve prvoobhajancev na veliki četrtek pri maši.
8) Odtlej vsako nedeljo (le sam!) prižgati pred mašo “svojo” (ime) svečo; med mašo pa bo projekcija, s katero
se bodo privajali sodelovanju pri maši (*opcija: projekcija v mesecu maju, ko so šmarnice)
- Naučiti se/ponoviti: svet, skrivnost vere, tvoje je kraljestvo, žalostni del rožnega venca
- O vsem tem drugič poročati in pokazati

