
 

1 Župa Sv. Mihael-Gračani - Krizma 2016. 

Potvrda ili krizma je sakrament kojim krštenik prima puninu Duha Svetoga da bi svojom zrelom 

vjerom i životom svjedočio za Isusa Krista. 
 
Biti svjedok Isusa Krista znači javno se priznavati vjernikom, ići redovito u Crkvu, redovito pristupati 
sakramentima (pomirenja i pričesti), redovito moliti, ljubiti i pomagati bližnje, čuvati se grijeha… Po sakramentu 
krizme postajemo ''punoljetni'' kršćani i punopravni članovi Crkve. Dobivamo sva prava i dužnosti odraslih 
vjernika. 
 

U našoj župi krizmu primaju mladi vjernici koji po adresi stanovanja pripadaju župi, i to u vremenu pohađanja 
osmog razreda, a koji: 
 

- redovito pohađaju školski vjeronauk  

- redovito pohađaju župski  vjeronauk u sedmom i osmom razredu, 

- imaju ozbiljnost u ponašanju i svjedočenju svoje vjere, 

- redovito pohađaju nedjeljne euharistije i primaju sakramente, 

- svladaju određeno znanje o vjeri i Crkvi 

 
DOKUMENTI koje trebaju donijeti kandidati za primanje sakramenta potvrde: (do kraj veljače) 
 
1. POTVRDA O PRIMLJENIM SAKRAMENTIMA (vezano uz krizmanicu/krizmanika): Donijeti potvrdu ako kandidat 
nije kršten ili pričešćen u našoj župi. 
 

2. POSVJEDOČENJE ZA KUMOVANJE 
 

Tko može biti kum:  
- treba biti katolik sa navršenih 16 godina života; 
- treba biti kršteni, pričešćen, krizman, a ako je u braku crkveno vjenčan (civilno vjenčanje nije dovoljno); 
- rastavljene i ponovno vjenčane osobe, nemaju uvjeta za kumstvo; 
- otac i majka krizmanika ne mogu biti i njegovi kumovi. 

 
 
Potvrda - biljeg Duha Svetoga 
  
Riječ POTVRDA dolazi od latinske riječi confirmatio što znači da sakrament potvrđuje krštenje i vjeru potvrđenika. 
Taj sakrament nazivamo FIRMA što dolazi od glagola firmare, a znači učvrstiti, ojačati. Zovemo ga također i 
KRIZMA što dolazi od krizme, tj.svetog ulja što ga biskup posvećuje na Veliki četvrtak, a njime se pomazuju 
krizmanici za življenje vjerničkog poslanja. Oni koji primaju ovaj sakrament nazivamo potvrđenici, krizmanici ili 
firmanici. 
 

Primanjem sakramenta potvrde primamo puninu Duha Svetoga. Nije nam jednostavno shvatiti Duha Svetoga jer 
je on nepristupačan našim osjetilima i to naprosto zato što je Duh. U Svetom Pismu Duh Sveti javlja se u obliku 
plamena na Duhove, u obliku goluba na Isusovu krštenju, u obliku oblaka kod Isusova preobraženja. 
 

Sam Isus puno govori o Duhu nazivajući ga Braniteljem i Tješiteljem koji će braniti i voditi Crkvu. Duh Sveti je život 
duše dobiven na krštenju.ali na poseban način na Sv. Potvrdi. On nas neumorno nastoji preobraziti dijeleći nam 
darove mudrosti, razuma, znanja, savjeta, jakosti, pobožnosti i straha Božjega. 
 

Roditelji, budite radosni i ponosni što će primanjem svete potvrde vaše dijete nastaviti našu kršćansku tradiciju, 

preuzeti odgovornost za svoju vjeru i prenositi svjetlo vjere u novi naraštaj. Kako u svemu sudjelujete u životu 

vašeg djeteta tako je nezaobilazna i vaša uloga u vjerskoj pripravi za ovaj važan sakrament. 
 

Mladi u tim godinama nastoje ostaviti dojam zrelosti premda su oni još životom neiskusni. Zato pratite svoje 
dijete u njegovoj pripravi. Sjećate se da ste još kod njegova krštenja obećali da ćete ga odgajati u vjeri. Kad je 
pred krizmom znači da ste na pravom putu izvršenja obećanja. 
 
Gračani, 10.12.2015. 

fra Mirko Kralj, župnik  
i Župno pastoralno vijeće 


