ŽUPA SVETE ANE

Škola:……………………………….........................razred: VIII…….…

10110 ZAGREB-RUDEŠ

Adresa stanovanja………………………………………………………………

Tel. 381-60-62;

Telefon roditelja: ……………………………………………………………….

098/470826 don Drago, župnik

Mob. Krizmanika/ce: ……………..……………………………………...

095/7263678 g. Jozo Kožulović, vjeroučitelj

e-mail: ………………………………………………………………………………

E-mail:zupasvetaana@gmail.com

UPISNICA
za primanje sakramenta sv. Krizme-Potvrde
Ime i prezime krizmanika/ce ……………………………………………………………………………….
Datum i godina rođenja……………………………………mjesto rođenja…………………………………..
Datum i godina krštenja…………………………………………u župi……………………………………...
Matica krštenih: Sv………str………br……….. nad/biskupija……………………………………………....
Ime i prezime oca, vjera i zanimanje …………………………………………………………………………
Ime i djev. prezime majke, vjera i zanimanje ………………………………………………………………..
Roditelji vjenčani(zaokruži): A-crkveno; B-samo civilno; C-nevjenčani; D-rastavljeni
Sv. pričest primio(la): datum i župa: …………………………………………………………………………
Vjeronauk u školi pohađam od: ………………………………………………………………………………
Kum(a) kod krizme bit će mi: …………………………………………………………………………….
P.S. Priložiti: 1. Termini upisa su: 10., 11. i 12. listopada 2018., s početkom u 19.30 sati u

dvorani ispod crkve. Kod upisa potrebno je priložiti potvrdu o krštenju
krizmanika/ce. Ako je krizmanik/ca kršten/a ovdje u našoj župi u Rudešu,
potrebno je to reći radi provjere.
2. Suglasnost svoga župnika da se možeš krizmati u crkvi Sv. Ane-Rudeš, ako ne stanuješ u
župi svete Ane. Suglasnost donijeti do 1. 3. 2019. godine.
3. Potvrdu kuma(e) da može kumovati, tj. da je krizman(a), a ako je u braka da je i crkveno
vjenčan(a). Kum(a) potvrdu treba tražiti u župi svog krštenja. Potvrdu kuma/kume treba
donijeti do kraja veljače 2019. godine.
4. Upisnice za Krizmu predati na jednom od tri termina upisa krizmanika a koji su navedeni
Upis krizmanika nakon navedenih termina upisa neće biti moguć.
U Zagrebu, …………………………….

…………………………………………
potpis oca

…………………………………………….
potpis krizmanika/ce

………………………………………
potpis majke

INFORMACJE ZA RODITELJE I KRIZMANIKE

POŠTOVANI I CIJENJENI RODITELJI,
DRAGI KRIZMANICI!
Nakon ljetne stanke započela je nova školska godina. U proces školovanja uključeni su
djeca, roditelji i nastavnici. Ove godine imate sina/kćer kandidata za primanje sakramenta
Krizme-Potvrde. U župi svete Ane u Rudešu taj sakrament redovito primaju učenici osmih
razreda osnovne škole.
Cijenjeni roditelji, kao župnik želio bih uspostaviti dobru suradnju s vama roditeljima
kao i s krizmanicima. Isto tako mi je jako važno da vi roditelji i svi krizmanici surađujete s
ovogodišnjim voditeljem krizmanika profesorom/vjeroučiteljem g. Jozom Kožulovićem.
Želimo naglasiti da svetu Krizmu prima samo onaj tko to želi i tko ispunjava dolje
postavljene uvjete. Sakramenti se ne dijele na silu. Riječ „mora se“ u ovom slučaju ne smije
postojati. Sakramenti su slobodan izbor, ali i obveza. Kada nešto izaberemo u svome
životu, onda to postaje obvezatno i ne može se i ne smije olako shvatiti ili napustiti.
ZA PRIMANJE SAKRAMENTA KRIZME TRAŽI SE SLJEDEĆE:
1. Pohađanje vjeronauka u školi od prvog do osmog razreda osnovne škole. Onaj tko ne ide na
vjeronauk u školi, ne može pristupiti sv. Potvrdi ili ako se upisuje ili s njega ispisuje i samo
povremeno pohađa vjeronauk.
2. Redovito treba u tjednu dolaziti na župnu katehezu koja će biti organizirana tijekom
godine. Ako netko ne može dolaziti ove godine na katehezu zbog drugih obaveza, neka odgodi
za sljedeću godinu.
3. Treba redovito dolaziti nedjeljom i blagdanima na svetu misu (krizmanici i roditelji).
4. Traži se ozbiljnost ponašanja, svjedočenje vjere i stjecanje određenog znanja.
5. Od roditelja se očekuje da vode brigu o dolasku djece na tjednu katehezu i na dogovorene
sastanke. Naglasak i odgovornost je stavljena također na čitavu obitelj koja je uvijek prvo i
nenadomjestivo ozračje u odgoju, odgoju vjere i kršćanskom svjedočenju.

6. Termini upisa su: 10., 11. i 12. listopada s početkom u 19.30 sati. Možete birati
termin upisa koji vama odgovara.
7. Krizmanik treba zajedno s roditeljima i upisnicom doći na jedan od navedenih
termina upisa u dvoranu ispod crkve.
8. Raspored vjeronauka župi krizmanici će dobiti kod upisa.
9. Sve navedene informacije krizmanici će dobiti preko svojih vjeroučitelja u školi, na župnim
oglasima u crkvi i na našoj facebook stranici: Župa svete Ane - Rudeš.
Iskreno Vas pozdravlja i želi svako dobro uz Božji blagoslov.
Otac ……………………………..

Majka ……………………………………..

= Potpisom roditelji potvrđuju da se slažu s gore navedenim tekstom i uvjetima za krizmu.

________________________
don Drago Škarica, župnik

