Požeška biskupija

KORIZMA
NEPOSREDNA PRIPRAVA KANDIDATA ZA
PRVU SVETU PRIČEST I POTVRDU
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Biskupova riječ

Poštovana i draga braćo svećenici!
Od davnine korizma je bila u Crkvi vrijeme kada su se katekumeni u okviru nedjeljnog euharistijskog slavlja u zajednici vjernih postupno pripravljali kako bi u uskrsnom
bdijenju primili sakramente kršćanske inicijacije: svetog
krštenja, potvrde i pričesti. Liturgijska obnova nakon II.
vatikanskog sabora oživjela je taj način neposredne priprave odraslih osoba za spomenute sakramente te ga nalazimo u Redu pristupa odraslih u kršćanstvo.
Praksa krštenja djece u zapadnoj Crkvi odvojila je od
njega primanje svete pričesti i potvrde, odgodivši ih za kasniju životnu dob. No, time ovi sakramenti nisu prestali
biti sastavnim dijelom kršćanske inicijacije te bi zacijelo u
pripravu kandidata za njihovo primanje valjalo uključiti
pojedine sastavnice spomenutog Reda pristupa odraslih u
kršćanstvo. Naime, priprava za svete sakramente evangelizacijsko je djelo i ne sastoji se samo od poučavanja o stvarnostima vjere, nego od navještaja radosne vijesti spasenja
u Isusu Kristu, povezane s uvođenjem u život po vjeri i u
iskustvo zajednice vjere kojoj oni po krštenju već pripadaju
te svjedočenja vjere u svakodnevici. Na to nas snažno pod3

sjeća papa Franjo u različitim prigodama, među ostalim
u Apostolskoj pobudnici Evangelii gaudium, kao i hrvatski
biskupi u svom najnovijem dokumentu pod naslovom Da
vaša radost bude potpuna. Pozivam župnike da u svakoj župi
na središnjem nedjeljnom euharistijskom slavlju nastoje
ove korizme organizirati program neposredne priprave
kandidata za prvu svetu pričest i potvrdu slijedeći pojedine odrednice Reda pristupa odraslih u kršćanstvo, uzimajući u
obzir različitu dob prvopričesnika i krizmanika.
Pastoralni centar Požeške biskupije, želeći pomoći
svećenicima u tom pogledu, nastojao je prilagoditi program uzrastu prvopričesničkih i potvrđeničkih kandidata te će tiskanu građu dostaviti župnim uredima. Svaki
župnik će sa svojim suradnicima, napose vjeroučiteljima
i članovima Župnog pastoralnog vijeća proučiti građu i
poduzeti ono što je u okolnostima njegove župe potrebno
učiniti da bi se program mogao ostvariti.
Pri tom treba imati na umu da je upravo župna zajednica dok u svetoj misi očituje i slavi vjeru u živoga i
uskrslog Gospodina snažan evangelizator pripravnika
za svete sakramente po kojem se jača, produbljuje i raste
njihova osobna vjera. Pored toga, po korizmenom hodu
pripravnika za svete sakramente cijela župna zajednica
pročišćuje svoju krsnu vjernost koju će posvjedočiti obnovom krsnih obećanja u uskrsnom bdijenju. Priliči zato
svake korizmene nedjelje na euharistijskom slavlju nakon
popričesne molitve zajednički uputiti Bogu molitvu za dar
vjere, napose našim krizmanicima i prvopričesnicima te je
zaključiti poklikom „Umnoži nam vjeru“!
U nedjelju, 3. ožujka 2019. valja obavijestiti roditelje i
kandidate za ovogodišnje slavlje prve pričesti i svete potvrde (gdje je ona predviđena) zašto su obvezni sudjelovati
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na korizmenoj svetoj misi svake nedjelje te im obrazložiti
ono što trebaju činiti da bi se dobro pripravili za primanje
svetih sakramenata.
Valja istaknuti da kandidati za svete sakramente postaju oni koje je župnik u dosadašnjoj katehezi upoznao i
koje će kao takve proglasiti na prvu korizmenu nedjelju.
Roditeljima pripravnika za svete sakramente treba osobito
posvijestiti važnost njihova sudjelovanja s djecom na korizmenim nedjeljnim svetim misama. Oni su, naime, bili
jamci vjere na krštenju svoje djece, a koju ona u neposrednoj pripravi za sakramente nastoje u zajednici vjernika
osobno prihvatiti i posvjedočiti.
To će druge korizmene nedjelje na poseban način potvrditi kandidati za svetu krizmu kada će im biti predano
Apostolsko vjerovanje, koje će ispovjediti te vlastoručno potpisati, a pridružit će im se prvopričesnici zajedno s ostalom zajednicom.
Svoje vjerničko prianjanje uz Isusa Krista pripravnici
će očitovati na treću korizmenu nedjelju kad će im biti predana Molitva Gospodnja - Očenaš, koja je molitva zajednice
Isusovih krštenika. Na četvrtu i petu korizmenu nedjelju
kandidati će imati provjeru čiji je sastavni dio molitva otklinjanja i čišćenja od grijeha, što će za krizmanike biti povezano i s uskrsnom svetom ispovijedi i pričešću.
Bit će znakovito da četvrte korizmene nedjelje pripravnici za prvu pričest, ako je moguće, prime prvopričesnički molitvenik, a krizmanici knjigu Evanđelja, te da
na petu korizmenu nedjelju krizmanici prime križ koji će
ih podsjećati na slavlje svete potvrde u kojem su ugrađeni
u puno zajedništvo Crkve a prvopričesnici biti označeni
križem na čelu.
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Trebalo bi roditeljima i kumovima protumačiti kako
su to najbolji prvopričesnički i krizmani darovi, koji ih
upućuju na stvarnost vjere čiji su dionici postali po primanju navedenih sakramenata. Korizmena priprava za svete
sakramente ima svoje središte i vrhunac u uskrsnom bdijenju kada će kandidati zajedno s cijelom župnom zajednicom obnoviti svoja krsna obećanja.
Želio bih podsjetiti kako je moguće u korizmeni program priprave prvopričesnika i krizmanika uključiti i
neke druge sastavnice po kojima će oni stjecati iskustvo
vjere i svjedočiti je. Među ostalim na svršetku euharistijskog slavlja prve korizmene nedjelje prikladno je svima
njima uručiti Caritasove kutijice u koje će sami stavljati
za potrebne ono što su sebi uskratili ili što su od drugih
zatražili te će to prinijeti za prikazni dar na misi Večere
Gospodnje na Veliki četvrtak a župnici će ih predati biskupijskom Caritasu za potrebe siromašne djece.
Kod krizmanika valja razvijati kršćansku osjetljivost
za siromašne i bolesne osobe i na taj način da se uključuju u Caritasove programe posjeta i pomoći takvim osobama. Krizmanici iz našičkog i slatinskog dijela biskupije
pridružit će se Križnom putu mladih koji polazi od Podravske Moslavine i ide do Slatine.
Zacijelo je moguće pripravnike za svete sakramente
pozvati da petkom u župnoj crkvi sudjeluju na pobožnosti
Križnoga puta i katehezi, kada će župljani prikupljati i milodare za prognanike i osobe pogođene težim nevoljama,
koje će župnici na Veliki četvrtak na misi Posvete ulja u
Katedrali predati kao prikazni dar njihove župe.
Podsjetio bih da će krizmanici iz župa Katedralnog
arhiđakonata sudjelovati na misi Posvete ulja u Katedrali
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na Veliki četvrtak. Pored toga isti krizmanici imaju prigodu pridružiti se subotom navečer klanjanju mladih u našoj
Katedrali te i na taj način stjecati dublje molitveno iskustvo i zajedništvo s mladim moliteljima.
Korisno je da se krizmanici u svojim župama susretnu
s moliteljima za duhovna zvanja, napose članovima Djela
za duhovna zvanja, kako bi i sami u molitvi osluškivali je
li ih Bog zove da krenu tim putem. Preporučam da župnici omoguće, napose ministrantima osmog razreda osnovne škole kandidatima za svetu potvrdu, da sudjeluju
na jednodnevnom programu u požeškom Kolegiju koje
korizmenim subotama organizira naše Povjerenstvo za
duhovna zvanja.
Zahvaljujem svećenicima i njihovim suradnicima za
sve ono što će tijekom ovogodišnje korizme učiniti u pripravi prvopričesnika i krizmanika za svete sakramente, uz
molitvu da Bog blagoslovi sva naša nastojanja oko dubljeg
vjerničkog života.
Požega, 22. veljače 2019.

 Antun Škvorčević
požeški biskup
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PRVA KORIZMENA NEDJELJA
Primanje među kandidate za
prvu svetu pričest i potvrdu

Nakon homilije slijedi čin primanja među kandidate za prvu svetu
pričest i svetu potvrdu, ako se u župi ove godine nakon Uskrsa slavi
navedeni sakrament:

Predvoditelj: Braćo i sestre! Započela je Korizma, vrijeme priprave za godišnju proslavu Kristove
muke, smrti i uskrsnuća. Korizma je od davnine bila vrijeme neposredne priprave kandidata za primanje sakramenata kršćanske
inicijacije – krsta, potvrde i pričesti – u uskrsnom bdijenju.
Dragi kandidati za prvu svetu pričest (i potvrdu)! Vi ste već kršteni, ali uskoro biste trebali
primiti prvu svetu pričest (i svetu potvrdu)
te je važno da neposrednu pripravu za slavlje navedenih sakramenata ostvarite na način
koji je predviđen liturgijskim propisima u nekoliko stupnjeva tijekom euharistijskih slavlja
idućih korizmenih nedjelja. Radujem se što su
danas s vama na ovom slavlju i vaši roditelji,
koji su na krštenju dali jamstvo da će vas kršćanski odgajati, što svjedoče i svojom željom
da primite spomenute sakramente.
Sve vas koji ste se prijavili kao kandidati za
prvu svetu pričest (i potvrdu) danas u ovom
slavlju pred cijelom župnom zajednicom pri8

mamo, unosimo vaša imena u službeni popis
te na taj način započinjemo zajednički hod
neposredne priprave, koja se postupno odvija na nedjeljnim svetim misama tijekom korizmenog vremena. Stoga oni koji žele pristupiti navedenim sakramentima trebaju svake
korizmene nedjelje sudjelovati na svetoj misi
i učiniti određeni korak priprave za primanje
prve svete pričesti (i potvrde).
A svi vi, braćo i sestre, pratite ih u tom nastojanju svojom molitvom.
Predvoditelj: Neka pristupe koje primamo među kandidate za prvu svetu pričest.
Predvoditelj ili vjeroučitelj proziva kandidate imenom i prezimenom,
na što oni odgovore: „Evo me“. Kandidati mogu pristupati pred oltar
kojemu se naklone te zauzmu prikladno mjesto kako bi stojeći pred
zajednicom posvjedočili svoju odluku primiti navedeni sakrament i
primili blagoslov.
Zatim predvoditelj slavlja ili vjeroučitelj, ukoliko je u župi ove godine
predviđeno slavlje svete potvrde, poimence proziva i kandidate za taj
sakrament:

Predvoditelj: Neka pristupe koje primamo među kandidate za sakrament svete potvrde.
Kao i prethodno kod prvopričesnika, kandidati odgovaraju „Evo me“ i
pristupaju na predviđeno mjesto. Pošto svi pristupe, predvoditelj slavlja uvodi u odreknuće:

Predvoditelj: Dragi kandidati! Izražavajući pred Bogom i
zajednicom svoju odluku da započnete neposrednu pripravu za sakramente prve svete
pričesti (i potvrde) stupate na put gdje ćete
biti napastovani od Božjeg i čovjekovog neprijatelja. Svjesni toga, odrecite se zla i Zloga:
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Predvoditelj: Odričete li se grijeha, da živite u slobodi djece Božje?
Kandidati:

Odričem.

Predvoditelj: Odričete li se zavodljivosti zla,
da vas grijeh ne nadvlada?
Kandidati:

Odričem.

Predvoditelj: Odričete li se sotone, začetnika
i vođe grijeha?
Kandidati:

Odričem.

Predvoditelj: Bože, svemogući i ljubljeni naš Oče, koji želiš sve obnoviti u Kristu i k njemu sve ljude
privući, vodi ove izabranike za prvu pričest (i
svetu potvrdu) te daj da se, vjerni primljenom
pozivu, ugrađuju u kraljevstvo tvoga Sina i
zasluže primiti sakramente tvoga Sina Isusa
Krista, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.
Svi:

Amen.

Potom slijedi Vjerovanje i Molitva vjernih u kojoj mogu sudjelovati
kandidati za prvu pričest i svetu potvrdu, njihovi roditelji i vjeroučitelji.
Nakon popričesne molitve pripravnici za svete sakramente, zajedno s
drugim vjernicima, uputit će Isusu Kristu molitvu za dar vjere te je
zaključiti poklikom “Umnoži nam vjeru”!
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DRUGA KORIZMENA NEDJELJA
Predaja Vjerovanja
Na Drugu korizmenu nedjelju nakon homilije kandidatima za prvu svetu pričest (i potvrdu) predaje se Vjerovanje primljeno od apostola. To
Vjerovanje ispovijedaju i svjedoče da ga svjesno i slobodno prihvaćaju.
Kandidatima za svetu potvrdu prije ispovjedi vjere biti će uručen tiskani primjerak Apostolskog vjerovanja koje će vlastoručno potpisati i
predati predvoditelju slavlja.

Predvoditelj: Dragi kandidati za prvu svetu pričest (i potvrdu)! Sakramenti koje želite primiti stvarnosti su vjere. Važno je stoga da tu vjeru ispovjedite, produbljujete, pročišćujete i zajedno
s drugim vjernicima u Crkvi slavite.
		
Sjetite se da je Vjerovanje baština Crkve tijekom dva tisućljeća u koju se i vi svjesno i slobodno uključujete, da biste je životom svjedočili.
		

Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje... (svi prihvate)

Predvoditelj: To je vjera naša, to je vjera Crkve, nju ispovijedamo i njome se dičimo u Kristu Isusu,
Gospodinu našem.
Svi:		

Amen.

Potom slijedi Molitva vjernih.
Nakon popričesne molitve pripravnici za svete sakramente, zajedno s
drugim vjernicima, uputit će Isusu Kristu molitvu za dar vjere te je
zaključiti poklikom “Umnoži nam vjeru”!
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TREĆA KORIZMENA NEDJELJA
Predaja molitve Gospodnje – Očenaša
Na Treću korizmenu nedjelju nakon homilije kandidatima za prvu
svetu pričest (i potvrdu) predaje se molitva Gospodnja – Očenaš. Primajući tekst Molitve Gospodnje kandidati za svete sakramente usvajaju ga kao vlastitu molitvu kojom će se u svako vrijeme obraćati Bogu,
svom nebeskom Ocu.

Predvoditelj:

Dragi kandidati za prvu svetu pričest (i potvrdu)! Nakon što ste minule nedjelje primili
i ispovjedili Vjerovanje, danas vam se predaje
molitva koju je Isus Krist naučio svoje učenike.

		

Neka pristupe kandidati za prvu svetu pričest (i svetu potvrdu) primiti molitvu Gospodnju.

Vjeroučitelj ili druga prikladna osoba čita imena kandidata za prvu
svetu pričest (i potvrdu) koji pristupaju predvoditelju slavlja te im
pojedinačno predaje tiskani tekst Molitve Gospodnje. Tada kandidati
zajednički mole „Oče naš“. Primljeni će tekst ponijeti kući kao podsjetnik da pripadaju zajednici molitelja kojoj je Bog Otac.
Predvoditelj slavlja nakon toga ispruži ruke nad kandidate govoreći:

Predvoditelj: Svemogući vječni Bože, ti svoju Crkvu vazda
umnažaš novim potomstvom. Povećaj vjeru
i shvaćanje našim kandidatima, da snaženi
svetim sakramentima budu tvoja posinjena
djeca. Po Kristu Gospodinu našemu.
Svi:

Amen.

Potom slijedi Vjerovanje i Molitva vjernih.
Nakon popričesne molitve pripravnici za svete sakramente, zajedno s
drugim vjernicima, uputit će Isusu Kristu molitvu za dar vjere te je
zaključiti poklikom “Umnoži nam vjeru”!
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ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA
Predaja prvopričesničkog molitvenika
i knjige Evanđelja – Prva provjera
Na Četvrtu korizmenu nedjelju (Dominica Laetare) nakon homilije
prikladno je, ako je moguće, kandidatima za prvu svetu pričest predati prvopričesnički molitvenik, a kandidatima za svetu potvrdu knjigu
Evanđelja. Na taj način u neposrednoj pripravi za navedene sakramente
zajednica im svjedoči kako je izvor svega kršćanskoga života u evanđelju
Isusa Krista i euharistijskom slavlju kao vrhuncu svega života Crkve.

Predvoditelj: Dragi kandidati za prvu svetu pričest! Danas
vam želimo predati prvopričesnički molitvenik i pozivamo da ga često uzimate u ruke i
po molitiv budete trajno povezani s Bogom.
		

(Dragi kandidati za svetu potvrdu, vama pak
želimo predati knjigu Evanđelja – da, služeći
se njome budete povezani s Isusom Kristom,
najboljim prijateljem i jedinim Spasiteljem.)
Neka pristupe kandidati za prvu svetu pričest primiti molitvenik.

Potom vjeroučitelj ili druga prikladna osoba proziva kandidate imenom i prezimenom te oni pojedinačno pristupaju primiti prvopričesnički molitvenik.
Potom na isti način, ukoliko je u župi ove godine predviđeno slavlje sakramenta svete potvrde, poimence proziva kandidate za svetu potvrdu
te oni pojedinačno pristupaju primiti knjigu Evanđelja.

Neka pristupe kandidati za svetu potvrdu
primiti knjigu Evanđelja.
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Gdje zbog ozbiljnog razloga nije moguće priskrbiti kandidatima navedene knjige, predvoditelj slavlja izostavlja gornji dio te okrenut prema izabranicima, sklopljenih ruku govori molitvu otklinjanja (prva provjera):

Predvoditelj: Pomolimo se.
		
Dobri Oče, ti si slijepcu od rođenja dao da
uzvjeruje u tvoga Sina i po toj vjeri uđe u
kraljevstvo tvoje svjetlosti. Daj svojim ovdje
nazočnim izabranicima da se oslobode sljepačkih varki koje ih okružuju te da, čvrsto
ukorijenjeni u istini, postanu i navijeke ostanu
sinovi svjetla. Po Kristu Gospodinu našemu.
Kandidati:
Amen.
Nato ruku ispruženih nad kandidate nastavi:

Predvoditelj: Gospodine Isuse, svjetlo pravo, koje prosvjetljuje svakoga čovjeka. Duhom istine oslobodi
sve koje ujarmljuje otac laži, a u ovima koje
si izabrao za svoje sakramente pobudi dobru
volju da uživaju radost tvoga svjetla te kao
onaj slijepac kojem si nekoć vratio vid postanu čvrsti i neustrašivi svjedoci vjere. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
Kandidati:

Amen.

Potom slijedi Vjerovanje i Molitva vjernih.
Nakon popričesne molitve pripravnici za svete sakramente, zajedno
s drugim vjernicima, uputit će Isusu Kristu molitvu za dar vjere te
je zaključiti poklikom “Umnoži nam vjeru”!
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PETA KORIZMENA NEDJELJA
Predavanje križa – Druga provjera
Na Petu korizmenu nedjelju nakon homilije prikladno je, ako je moguće, kandidatima za svetu potvrdu predati križ koji će ih podsjećati na
sakrament po kojem su ugrađeni u puno zajedništvo Crkve.
Kandidatima za prvu svetu pričest predvoditelj slavlja će znamenovati
čelo znakom križa.

Predvoditelj: Dragi kandidati za svetu potvrdu! Danas će
vam svećenik predati križ – znak Isusove ljubavi kojom je pobijedio zlo i smrt. Neka vas
ona prati u pripravi za svetu potvrdu i u svakom danu vašeg života. Budite hrabri i svojim
životom svjedočite Krista Spasitelja.
		

Pristupite primiti križ!

Kandidati za svetu potvrdu pristupaju pred predvoditelja slavlja koji
im u ruke daje križ.
Potom pristupaju kandidati za svetu pričest kojima predvoditelj slavlja znamenuje čelo znakom križa. To će učiniti i s kandidatima za svetu potvrdu, ako nije u mogućnosti darovati im križ.
Predvoditelj slavlja potom okrenut prema kandidatima, govori sklopljenih ruku molitvu otklinjanja (druga provjera):

Predvoditelj: Pomolimo se.
		
Bože, Oče vječnoga života, ti nisi Bog mrtvih,
nego živih i poslao si svoga Sina kao glasnika
života da ljude otme carstvu smrti i privede
uskrsnuću. Molimo te, oslobodi ove izabranike od smrtonosne vlasti zloduha da prime
nov život Krista uskrsloga i da za nj djelima
svjedoče. Po Kristu Gospodinu našemu.
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Kandidati:

Amen.

Nato, ruku ispruženih nad kandidate, nastavi:

Predvoditelj:

Gospodine Isuse, ti si od mrtvih uskrisio Lazara i tako označio kako si došao da bi ljudi imali život i to u izobilju. Oslobodi smrti ove koji
očekuju život u tvojim sakramentima, izbavi
ih od duha opačine i po svome životvornom
Duhu podaj im vjeru, nadu i ljubav da uvijek
s tobom žive i budu dionici slave tvoga uskrsnuća. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

Kandidati:

Amen.

Potom slijedi Vjerovanje i Molitva vjernih.
Nakon popričesne molitve pripravnici za svete sakramente, zajedno s
drugim vjernicima, uputit će Isusu Kristu molitvu za dar vjere te je
zaključiti poklikom “Umnoži nam vjeru”!
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NEDJELJA MUKE GOSPODNJE – CVJETNICA
Na Nedjelju Muke Gospodnje – Cvjetnicu kandidati za prvu svetu
pričest i potvrdu sudjeluju u procesiji s maslinovim grančicama, u
kojoj imaju posebno mjesto očitujući svoju svrstanost među one koji
vole i slave Isusa Krista kao Kralja čiji će prijatelji dublje postati po
sakramentima za koje se pripravljaju.
Po ulasku u crkvu, predstavnici kandidata za prvu svetu pričest i potvrdu
upute nekoliko evanđeoskih poklika Isusu Kristu kako je to u svoje vrijeme
činio izraelski narod na dan njegova svečanog ulaska u Jeruzalem.

Predstavnik kandidata usklikne:
		
Hosana! Hosana Sinu Davidovu!
Svi podižu u vis maslinove grančice, pjevajući (iz pjesmarice
Dođi, Gospodine Isuse br. 56):
		Hosana, hosana, hosana u visini!
		Boga slavimo mi, radosno srcem svim,
hosana u visini!
Predstavnik kandidata usklikne:
		
Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje!
Svi podižu u vis maslinove grančice, pjevajući (iz pjesmarice
Dođi, Gospodine Isuse br. 56):
		
Hosana, hosana, hosana u visini!
		Boga slavimo mi, radosno srcem svim,
hosana u visini!
Predstavnik kandidata usklikne:
		
Hosana! Hosana u visinama!
Svi podižu u vis maslinove grančice, pjevajući (iz pjesmarice
Dođi, Gospodine Isuse br. 56):
		
Hosana, hosana, hosana u visini!
		Boga slavimo mi, radosno srcem svim,
hosana u visini!
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Predvoditelj slavlja potaknut će djecu i mlade da ponesu maslinove
grančice svojim kućama i stave ih na vidljivo mjesto u svom domu te
one svjedoče o njihovoj pripadnosti Isusu Kristu raspetom i uskrslom.
Slavlje se nastavlja Zbornom molitvom.
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Molitva za dar vjere

G

ospodine Isuse Kriste! Svojim si učenicima otvorio vrata vjere i omogućio pristup božanskomu životu. Zahvaljujemo ti što si i nama udijelio taj dragocjeni dar, što si nas
pridružio zajedništvu tvoje svete Katoličke Crkve u Požeškoj
biskupiji.
Molimo te, umnoži nam vjeru! Pomozi da u snazi Duha Svetoga radosno živimo krsni savez s tobom, upoznamo cjelovit
sadržaj naše vjere, odvažno je svjedočimo u župi i biskupiji,
u obitelji i društvu te da je očitujemo djelima ljubavi. Na nedjeljnom sudjelovanju u svetoj misi ispuni nas snagom svoga
križa i učini dionicima svoje pobjede nad smrću.
Tvojoj Presvetoj Majci i našim nebeskim zaštitnicima povjeravamo ustrajnost u pravoj vjeri, kako bismo primili nagradu
vječnoga života. Koji živiš i kraljuješ, danas i uvijeke. Amen.
A. K. Legetin

C
U

mno

ži nam vje

ru, u

mno

ži nam vje

ru.
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Biskupski ordinarijat, Požega

