INFORMACIJE ZA RODITELJE I PRVOPRIČESNIKE – pažljivo pročitati sve!
Dragi roditelji prvopričesnika!
Iskreno vas pozdravljam u Gospodinu nadajući se da ste dobro i da koronavirus nije stigao
u vašu obitelj; ako ipak jest, nadam se da ste ga uspješno preboljeli. Nalazimo se u teškim i
zahtjevnim vremenima i vjerujem da smo svi toga svjesni te da se moramo snalaziti na različite
načine kako bismo što normalnije živjeli, radili i prebrodili krizu u kojoj se nalazimo.
Naravno, život mora teći dalje bez obzira na stanje u kojem se nalazimo. Stoga smo na
sjednici Župnog pastoralnog vijeća odlučili da ove godine župna kateheza počne u redovitom
terminu kao i prijašnjih godina prije pandemije. Kateheza će biti jednom tjedno i bit će
organizirana isključivo po razredima u koji djeca idu u školi. Kateheza će se odvijati sukladno
važećim propisima Zagrebačke nadbiskupije o pandemiji, kao i propisima Stožera civilne zaštite.
Ukoliko dođe do prekida školske nastave zbog epidemiološke situacije, isto će biti i s katehezom.
O načinu priprave za to vrijeme obavijestit ćemo vas preko naše Facebook i internetske stranice.
Vrijeme početka i raspored župne kateheze bit će poznat nakon završetka prijava (5.
studenoga). Upozoravam da nakon završetka prijava neće biti moguće djecu prijaviti na
katehezu. Obavijest o početku i satnica bit će objavljeni na nedjeljnim misama, u našem župnom
listiću i na našoj internetskoj i Facebook stranici.
Želio bih istaknuti da sakrament svete pričesti prima samo onaj tko to želi i tko
ispunjava dolje navedene uvjete. Sakramenti se ne dijele nasilu. Riječ „mora se“ u ovom slučaju
ne smije postojati. Sakramenti su slobodan izbor, ali i obveza.
Uz navedene podatke roditelji moraju potpisati i zajedničku izjavu župnika i roditelja,
koju je izdala Zagrebačka nadbiskupija kao zajednički obrazac za cijelu Nadbiskupiju.
UPISNICU i ZAJEDNIČKU IZJAVU treba ispuniti sa svim traženim podacima i
donijeti u župni ured do 5. studenog 2021. godine u uredovno vrijeme: od ponedjeljka do
petka u vremenu od 16:30 – 19:30 sati.
ZA PRIMANJE SAKRAMENTA SVETE PRIČESTI TRAŽI SE SLJEDEĆE:
1. Pohađanje vjeronauka u školi od prvog do trećeg razreda osnovne škole. Onaj tko ne ide na
vjeronauk u školi, ne može pristupiti sv. pričesti ili onaj koji se upisuje ili ispisuje s vjeronauka te
ga samo povremeno pohađa.
2. Redoviti dolazak na župnu katehezu koja će biti organizirana od studenog 2021. godine. Ako
netko ne može dolaziti na katehezu zbog drugih obaveza, ili se boji pandemije, neka odgodi
pričest za sljedeću godinu.
3. Dolazak nedjeljom i blagdanima na svetu misu (prvopričesnici i roditelji).
4. Ozbiljnost ponašanja, svjedočenje vjere i stjecanje i usvajanje određenog znanja.
5. Od roditelja se očekuje da vode brigu o dolasku djece na župnu katehezu i dogovorene sastanke.
Kao duhovni pastir ove Župe radujem se sa svima vama životu s Isusom Kristom u koji će vaša djeca
zakoračiti po Prvoj svetoj pričesti, te suradnji s Isusom, nakon tog slavlja, koji je mjerilo našeg
kršćanskoga života.
Iskreno vas pozdravljam i želim svako dobro uz Božji blagoslov!

Damir Bačun, župnik

ŽUPA SV. MARKA KRIŽEVČANINA

Škola:……………………….........................razred: III…….…

10110 ZAGREB

Adresa stanovanja………………………………………….…

Tel. 01/ 3026 166;

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

E-mail: zupa.smkrizevcanin@zg-nadbiskupija.hr

e-mail: ………………………………………………

UPISNICA
za primanje sakramenta svete pričesti
Ime i prezime prvopričesnika/ce …………………………………………………………………………….
Datum i godina rođenja…………………………………Mjesto rođenja………………..…………………..
Datum i godina krštenja…………………………………………u Župi…………………………………...
Ime i prezime oca………………….. ………………………………………………………………………
Ime i djevojačko prezime majke…………………………………………………………………………..
Vjeronauk u školi pohađam od: …………….............…(razreda)………………………………………
- Ove podatke predati župniku prilikom upisa. Molimo vas da se potvrde ne nose na
misu i u školu, nego jedino u župni ured!
- Prvopričesnik koji ne stanuje na području Župe, mora donijeti i suglasnost svog župnika.
- Prvopričesnici koji sakrament krštenja nisu primili u Župi Sv. Marka Križevčanina, uz
ove podatke prilažu i potvrdnicu o sakramentu krštenja koju podižu u župi
krštenja.

U Zagrebu, ………………………….

…………………………………………
potpis oca

…….……………………………………
potpis majke

ZAJEDNIČKA IZJAVA ŽUPE I RODITELJA DJECE KOJA POHAĐAJU ŽUPNU KATEHEZU
O PODUZIMANJU MJERA ZAŠTITE USLIJED PANDEMIJE COVID-19
Damir Bačun

_ _, župnik Župe Sv. Marka Križevčanina

u Zagrebu – Trešnjevka

i
, rođenog u

, roditelji (skrbnici) djeteta
,

dana

s

prebivalištem

u

,

adresa

POTPISUJU
sljedeću izjavu o poduzimanju mjera zaštite glede pohađanja župne kateheze u Župi u pastoralnoj godini 2021./2022.
Roditelji izjavljuju:
- da su upoznati s najnovijim mjerama zaštite radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19;
- da će se pridržavati svih uputa koje će im pravovremeno prenijeti Župa, a tiču se provedbe
nacionalnih i lokalnih zakona, propisa i mjera;
- da neće dolaziti u Župu u pratnji djeteta ako imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišenu tjelesnu
temperaturu, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolju, proljev, povraćanje), ako
im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi COVIDOM-19;
- da neće dovoditi niti poslati dijete na župnu katehezu ukoliko ima simptome zarazne bolesti (npr. povišena
tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolju, proljev,
povraćanje), ima izrečenu mjeru samoizolacije ili imaju saznanja da je zaraženo COVIDOM-19;
- da će bez odgode obavijestiti župnika ukoliko sumnjaju da su se djetetu pojavili gore navedeni
simptomi nakon posjeta Župi;
- da su svjesni obveze i da pristaju na to da njihovo dijete koristi masku u prostorima Župe i da treba poštivati
fizički razmak, kao i da će poticati i nadzirati pojačanu osobnu higijenu svog djeteta;
- da su obaviješteni kako će u prisutnosti gore navedenih simptoma bolesti odgovorna osoba u Župi
odmah izolirati dijete od ostale djece te bez odgode nazvati roditelje/skrbnike djeteta kako bi ga žurno
odveli liječniku ili kući.
Župnik/Upravitelj župe izjavljuje:
- da je pravovremeno, pri samom upisu, obavijestio roditelje/skrbnike o svim mjerama koje su poduzete kako bi
se spriječilo širenje bolesti COVID-19 te da će ih bez odgode obavijestiti o svim promjenama ili dopunama
mjera zaštite, osobito o načinu ulaska i izlaska iz župnih prostora, obvezi pridržavanja fizičke udaljenosti i
nošenja maski, higijenskih mjera i dr.;
- jamči da su svi katehete angažirani u Župi primjereno upućeni u način rada s pojačanim mjerama zaštite i da
će se strogo pridržavati svih higijensko-zdravstvenih mjera;
- obvezuje se da će se pridržavati svih mjera nadležnog zavoda za javno zdravstvo i ostalih tijela javne vlasti u
slučaju zaraze COVIDOM-19 bilo kojeg člana Župe.
Mjesto i datum:
Župnik/Upravitelj župe:
Roditelji:
Damir Bačun, župnik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISPUNITI SAMO AKO IZJAVU POTPISUJE JEDAN RODITELJ
Niže potpisani svjestan je prekršajne i kaznene odgovornosti u slučaju davanja lažnih podataka te izjavljuje da
je obavijestio drugog roditelja o gore preuzetim obvezama ili daje samostalnu izjavu kao ovlaštenik temeljem
dodijeljene mu roditeljske skrbi.
Mjesto i datum:
Potpis roditelja

ŽUPA SV. MARKA KRIŽEVČANINA – ZAGREB
Selska cesta 91

SUGLASNOST RODITELJA
Ovime izjavljujem i svojim potpisom dozvoljavam da

________________________________________ ,
(ime i prezime djeteta)
sin/kći _________________________________________________,
(ime i prezime roditelja/zakonskog skrbnika)
smije biti fotografiran/sniman audio-vizualnim uređajem za vrijeme
primanja sakramenta Prve Pričesti/Svete Potvrde i prigodom prateće
svečanosti te iste fotografije/snimke mogu biti korištene za potrebe
župne internet stranice/dokumentacije i arhiva.

U Zagrebu ___________________
(datum)

________________________
(potpis roditelja)

OIB: 58469311702, IBAN: HR4923400091110212847

