
MATERIJALI ZA KRIZMU 

 

Popis korisnih materijala za pripravu za sakrament potvrde (2017): 

 

1. Serija YOUCAT 

 

 YOUCAT, Verbum, Split, 2011. (Katekizam Katoličke Crkve prilagođen za mlade) 

 YOUCAT, Molitvenik za mlade, Verbum, Split, 2012. (zgodan molitvenik!) 

 YOUCAT, Priprava za sakrament potvrde. Priručnik za krizmanike, Verbum, Split, 

  2013. (12 tematskih cjelina za pripravu na potvrdu) 

 YOUCAT, Priprava na sakrament potvrde. Priručnik za voditelje (ur. Nils Baer), 

   Verbum, Split  2013. (razrađene tematske cjeline s priručnim 

materijalaima, s   tim da je ipak u Njemačkoj to zamišljeno za 8-9 razred) 

 YOUCAT, Update. Ispovjedi se! Verbum, Split, 2014. (zgodna priprava na ispovijed 

  kroz tri cjeline) 

 DOCAT. Što činiti?, Verbum, Split 2016. (Socijalni nauk Crkve, dosta opširno) 

 

2. Opširni i bogati materijal: 

 

J. Baričević (ur.), Snagom Duha. Uvođenje u vjeru i život kršćanske zajednice. 

Priprava na sakrament potvrde (krizmu), Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1977., 
51982., 27. izd. 2004. Vjerojatno najbolji materijali na hrvatskom jeziku, ali   

dosta zahtjevni, u 20 tematskih cjelina, s pitanjima i odgovorima na kraju. 

R. Librić – M. Rašpolić (ur.), S tobom želim poć… Kateheze za mlade, Glas Koncila, 

Zagreb, 2005. Ukratko obrađeno 30 tematskih cjelina. 

 

3. Materijali s pitanjima i odgovorima, koje su pripravili mnogi svećenici / vjeroučitelji, a 

 koja su izdana u mnogo izdanja, npr.: 

 

 A. Mateljan, Što vjerujem? Sažetak katoličke vjere prema KKC, CuS, Split, 2002. 

 

 R. Perić, Primi pečat dara Duha Svetoga. Priručnik priprave za krizmu, Mostar, 1997. 

 

 J. Udovičić, S Kristom kroz život, Priručnik za krizmanike, Imotski 2008. 

 

4. Katehetsko liturgijska građa, npr.: 

 

 s. Meri Gotovac, Katehetsko liturgijska građa u pastoralu krizmanika, Vjesnik  

  đakovačko-osječke nadbiskupije  

I. dio – 129 (2011.) br. 10-11, str. 988-992. Ovdje se tumači i donosi obrazac 

Obreda primanja među oglašenike za potvrdu. 

 

II. dio - 129 (2011.) br. 12, str. 1123-1127; Tijekom katekumenskog hoda u 

radu s krizmanicima tumači se pripremljeni liturgijski obrazac Predaja 

evanđelja ( na početku Došašća) 

 

III. dio - 130 (2012.) br. 1-2, str. 58-62; Liturgijski obrazac Obreda izbora ili 

upisa imena ( na 1. Korizmenu nedjelju) s dodatnim tumačenjima. 

 



IV. dio - 130 (2012.) br. 4-5, str. 316-318; Kateheza i obred Predaje 

vjeroispovijedi za krizmanike (krajem korizmenog vremena). 

 s. Meri Gotovac, Katekumenski put priprave za sakrament potvrde, Vjesnik  

  đakovačko-osječke nadbiskupije 130 (2012.) br. 6, str. 423-430 (sadrži  

  materijale za trodnevnicu pred krizmu, duhovsko bdijenje - vrlo praktično i 

  iskoristivo).  

 

Ostala pomagala: Dopuni ovaj popis! 

 

(Prikupio: A. Mateljan) 


