HODIMO SKUPAJ
(Kateheza za prvo triado)
RAZMIŠLJANJE O TEMI ZA VODITELJA
V Vademekumu v poglavju 2,1, ki nosi naslov Kdo lahko sodeluje? beremo:
V tej luči je cilj škofijske faze posvetovanje z Božjim ljudstvom, da se sinodalni proces izvede s
poslušanjem vseh krščenih. S sklicem sinode vabi papež Frančišek vse krščene k sodelovanju v
sinodalnem procesu, ki se bo začel na škofijski ravni. Škofije so poklicane upoštevati dejstvo,
da so glavni subjekt sinodalne izkušnje vsi krščeni. Posebno pozornost je treba nameniti
tistim, ki so v nevarnosti, da bi bili izključeni: ženskam, invalidom, beguncem, migrantom,
starejšim, ljudem, ki živijo v revščini, katoličanom, ki le redko živijo svojo vero ali je sploh ne
živijo itd. Z ustvarjalnimi sredstvi je treba vključiti tudi otroke in mladino.
Podobno najdemo tudi med razlago, kaj so naloge škofijskega referenta oz. ekipe za
sinodalnost na škofijski ravni (priloga A, Referenti ali ekipe na škofijski ravni):
- vse župnije bo povabil k sodelovanju v posvetovalnem procesu: organiziral bo srečanja za
sodelovanje v sinodalnem procesu na krajevni ravni. Župnije se lahko povežejo z drugimi
župnijami in skupaj spodbujajo večji čut za občestvo in skupno hojo. Referent ali ekipa na
škofijski ravni bi morala spodbujati župnije, naj pospešujejo duh bratstva, soodgovornosti ter
polne in dejavne udeležbe duhovnikov, redovnikov in laikov v skupnosti, vključno z otroki,
mladimi, samskimi, zakonskimi pari, družinami in starejšimi. Tako bo postopek posvetovanja
predstavljal raznolikost družbenoekonomskega in kulturnega/etničnega ozadja in sposobnosti
na krajevnem območju ter spodbujal posvetovanje s tistimi, ki so manj dejavni pri izvajanju
katoliške vere, tistimi iz različnih krščanskih veroizpovedi in drugimi verskimi tradicijami ter
s prebivalci v krajevni ali državni skupnosti, ki niso povezani z župnijo;
Pričujoča kateheza je tako v skladu z načrtom sinode namenjena otrokom prve triade.
Kako se bo izpeljala je v veliki meri odvisna od kateheta in okoliščin, v katerih izvaja
katehezo. Tako se lahko otroci prve triade dobijo izven ur rednega verouka in pripravijo
plakat. Po drugi strani lahko katehezo izpeljejo in pripravijo plakat skozi več ur rednega
verouka. Prav tako pa lahko vključijo tudi delo doma, kjer npr. narišejo svoj del. Pri
naslednji uri pa iz prinešenih delov samo sestavijo plakat skupine.
Katehezo se lahko izpelje za vsak razred prve triade posebej ali skupaj.
Fotografije pripravljenega plakata nato katehet do zadnjega aprila 2022 pošlje na
sinoda@nadskofija-maribor.si.. Pripravljen plakat se lahko razstavi v župniji, kjer je
nastal. Ob priliki (do 13. maja) pa ga prinese na škofijo prinese. Prispele plakate bomo
razstavili na srečanju 15. maja.
Fotografije plakatov bomo priložili k škofijskemu sinodalnemu poročilu.

PRIPRAVA PROSTORA
Sedeži so postavljeni v krog, tako da lahko otroci v sredini sestavljajo podobo in lahko
katehet v sredo postavlja fotografije. Tja položi tudi velik plakat, ki ga bodo oblikovali
otroci na koncu.

Sveto pismo: Prvi učenci - Mt 10,1-4
Pesmi:

Odkril sem zaklad
Ploskaj in udari v tla
Jezus se ob morju ustavi
KATEHEZA

uvodna animacija - sestavljanka:

Katehet za vsakega otroka pripravi
kuverto
z
delčki
sestavljanke.
Sestavljanka je risba Jezus z učenci, ki je
razrezana na več koščkov (glej priloga 1).
Odvisno od tega, kako velika je risba in
koliko je otrok v skupini, toliko delčkov
je v posamezni kuverti (mora biti pa vsaj
eden).
Otroci si najprej ogledajo svoj
delček/delćke, potem pa so povabljeni,
da iz posameznih delčkov sestavijo
celotno risbo.
Ko jo sestavijo, so povabljeni, da opišejo,
kaj na njej vidijo.

razlaga pojma sinodalnost

Katehet ob sestavljeno risbico postavi risbo,
kjer Cerkve sestavljajo ljudje. Ko otroci
ugotavljajo, kaj je risbama skupno, in kdo
danes sestavlja Cerkve, katehez ob rob risb
postavlja slike ljudi, ki Cerkev sestavljajo
(papež, škofje, duhovniki, pevci, bralci beril,
ministranti …).
Skupna lastnost vseh teh ljudi je, da imajo radi
Jezusa in da ga želijo posnemati tudi v tem, da
delajo skupaj. Tej skupni hoji, sodelovanju se
drugače reče sinodalnost.

Katehet ob oboje postavi tudi logotip sinode, Ob njem še enkrat poudari sinodalno
skupno hojo; različnost ljudi, ki so v Cerkvi in skupno usmerjenost vse krščenih.

Aktivnost – skupno izdelovanje plakata

Katehet skupaj z otroki oblikuje plakat na temo Naša Cerkev. Odvisno od starosti otrok
in značilnosti dotične skupine odloči, do katere mere bodo otroci lahko sodelovali pri
oblikovanju plakata. Po eni strani lahko otroci s plakatom predstavijo ljudi, ki sestavljajo
Cerkev (npr. posamezne službe in služenja otroci narišejo in jih potem prilepijo v cerkev,
ki je skupen okvir, lahko sestavijo cerkev iz narisanih opek, pri čemer je na posamezni
opeki narisan ne iz Cerkve pri njihovem delu), lahko pa tudi predstavijo (narišejo)
Cerkev, v kateri bi se sami dobro počutili.
Plakat lahko (poleg tega, da ga do roka dostavite na škofijo) pokažete tudi v domači
župniji – v učilnici, na oglasni deski, na spletni strani …

Zaključna molitev

Ob končni verziji plakata katehet oblikuje zaključno molitev za ljudi, ki gradijo Cerkve.
Zanje in za samo skupino z otroki zmoli Sveti angel.

