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Župa sv. Juraja mučenika – Gornja Stubica 
Zagrebačka nadbiskupija

SAKRAMENT POMIRENJA U ŽUPNOJ 
ZAJEDNICI

SV. JURJA – GORNJA STUBICA

ODRASLI DJECA
•  redovita ispovijed prije Božića i 

Uskrsa
• ispovijed uoči svetkovine Svih Svetih
• ispovijed za prvi petak
•   ispovijed nedjeljom pola sata prije 

župne sv. mise

•  ispovijed na početku nove školske 
godine

•  prvopričesnici, roditelji i krsni 
kumovi

• krizmanici, roditelji i kumovi
• ispovijed na kraju školske godine



ODRASLI

Prije svake velike župne ispovijedi uoči 
Svetkovine Božića i Uskrsa vjernike na 
kraju svete mise kroz ispit savjesti pri-
premam za sakrament pomirenja. Uz tu 
pripremu, izrađujemo prigodni letak sa 
ispitom savjesti koji mogu svi ponijeti 
svojim kućama i u obitelji se pripremiti 
za ispovijed.

Način letka koji mogu župljani ponijeti 
svojim obiteljima u našoj se župi poka-
zao dobro prihvaćenim jer se plodovi 
poticaja očituju u samome sakramentu 
pomirenja.

Prilika za sakrament pomirenja na svaki 
prvi petak je prije svete mise uz pobož-
nost Presvetom srcu Isusovu. Za starije i 
nemoćne župljane ispovijed je omoguće-
na u njihovim domovima.

Već nekoliko godina organiziramo slav-
lje ispovijedi prije Svih Svetih na način da 
svakoj obitelji čiji je član preminuo u pro-
teklih godinu dana (od prošlih do sadaš-
njih Svih Svetih) pošaljem pismo sućuti, 
ohrabrenja i poziva na molitvu.

U tom pismu naglasimo važnost sve-
te ispovijedi za sve članove obitelji prije 
Svetkovine Svih Svetih zbog mogućnosti 
koju nam daje Crkva i Sveti  Otac, a to je 
da izmolimo potpuni oprost za pokojne. 
Prihvaćenost  obitelji je oko 90% - Bogu 
hvala.

Redovita ispovijed nedjeljom prije svete 
mise daje mogućnost potpunog slavlje-
nja Euharistije.

REDOVITA ISPOVIJED 
PRIJE BOŽIĆA I USKRSA

ISPOVIJED ZA PRVI PETAK

ISPOVIJED UOČI 
SVETKOVINE SVIH SVETIH

ISPOVIJED NEDJELJOM 
POLA SATA PRIJE ŽUPNE SV. MISE



Suradnja škole i župe treba biti uvijek na 
razini oplemenjivanja jedne i druge insti-
tucije. Prvi dan škole sva naša djeca, za-
jedno sa učiteljima i profesorima sudje-
luju na svetoj misi i zazivu Duha Svetoga. 
Za vrijeme mise, sva djeca koja žele mogu 
pristupiti sakramentu ispovijedi. Primje-
njujući ovakav način uvidjeli smo da dje-
ca računaju s tim danom i pripreme se za 
sakrament pomirenja i rado pristupaju. 

Polaznici župne kateheze u bližoj pri-
pravi za sakrament sv. Potvrde na pose-
ban način imaju zadatak da kroz tu bližu 
pripravu upoznaju što više sakrament is-
povijedi.  5 je obaveznih okosnica te bliže 
priprave: početak školske godine, Svi Sve-
ti, Božić, Uskrs i uoči same Svete Potvrde. 
Vjeroučenici pripremaju i prolaze ispit 
savjesti na susretu, a onda i doma u obi-
telji taj isti ispit savjesti trebaju dopuniti 
sugestijama svojih ukućana. Neposredna 
ispovijed prije svete potvrde je za krizma-
nike, roditelje, članove obitelji i kumove.

Vjeroučenici koji pohađaju župnu kate-
hezu bliže priprave za Prvu Svetu Pričest 
na poseban način uče kako se ispovjediti i 
prvi puta pristupaju samome sakramentu 
pomirenja. Roditelje prvopričesnika kroz 
nekoliko posebnih susreta pripremamo 
za sv. ispovijed kako bi svojoj djeci bili živi 
primjer ovoga sakramenta. Pomognemo 
im da kroz letak sa ispitom savjesti učine 
što kvalitetniju pripremu i sami u svojim 
obiteljima. Na poseban način u suradnji s 
djecom i roditeljima pozivamo i krsne ku-
move da se pridruže zajedničkom slavlju 
pomirenja prije same Prve Pričesti.

Sakrament pomirenja djeci se ponu-
di i na kraju školske godine, zadnji dan 
nastave, kada opet svi zajedno sudjelu-
jemo na misi kojom Bogu dajemo hvalu 
za primljene milosti u protekloj školskoj 
godini.

ISPOVIJED NA POČETKU 
NOVE ŠKOLSKE GODINE

KRIZMANICI, RODITELJI 
I KUMOVI

PRVOPRIČESNICI, RODITELJI 
I KRSNI KUMOVI

ISPOVIJED NA KRAJU 
ŠKOLSKE GODINE

DJECA




