HODIMO SKUPAJ
(Kateheza za drugo 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.
In 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 druge triade.
Kako se bo izpeljala, je v veliki meri odvisna od kateheta in okoliščin, v katerih izvaja
katehezo. Tako se lahko otroci druge triade dobijo izven ur rednega verouka in
oblikujejo in pripravijo revijo/časopis. Po drugi strani lahko katehezo izpeljejo in
pripravijo nalogo skozi več ur rednega verouka. Prav tako pa lahko vključijo tudi delo
doma, kjer po navodilih npr. narišejo oz. napišejo svoj del. Pri naslednji uri pa iz
prinešenih delov samo sestavijo časopis.
Katehezo se lahko izpelje za vsak razred druge triade posebej ali skupaj.
Tako pripravljen časopis (v pdf obliki) nato katehet do zadnjega aprila 2022 pošlje na
sinoda@nadskofija-maribor.si. Lahko pa se razstavi v župniji, kjer je nastal (npr. na
župnijski spletni strani, ali na fb spletni strani …) . Prispele časopise bomo razstavili na
srečanju 15. maja.

PRIPRAVA PROSTORA
Sedeži so postavljeni v krog, pripravljene so tudi stvari, ki jih bodo otroci potrebovali
za izdelovanje revije/časopisa – papir, pisala, barvice …

Sveto pismo: Prve binkošti – Apd 2, 1-13
Pesmi:

Pridi, Sveti Duh, pridi luč sveta
Nasmeh v očeh
KATEHEZA

uvodna animacija – gluhi telefon

Otroci in katehet sedijo v krogu, najprej eden od otrok izbere neko besedo (katehet
lahko (glede na situacijo) omeji, da se beseda mora nanašati npr. na Cerkve), ki jo
zašepeta sosedu na uho. Pove jo lahko le enkrat, zato mora sosed dobro poslušati, da
jo lahko čim manj popačeno sporoči naprej. Zadnji slišano pove na glas.
Zadnjih nekaj gesel izbere katehet in se nanašajo na sinodalnost (npr. Hodimo skupaj,
dialog, poslušanje, papež Frančišek, zbor škofov …). Zadnja beseda naj bo sinodalnost.

razlaga pojma sinodalnost

Ob besedi iz gluhega telefona katehet pojasni pojem sinodalnost – različni ljudje, ki
sodelujejo v Cerkvi, hodijo skupaj, se dogovarjajo, iščejo najboljše možne poti v
sedanjih situacijah, povedo svoje mnenje in poslušajo, kaj drugi mislijo. Predvsem pa
molijo k Svetemu Duhu, da bi spoznali, kakšne korake morajo narediti, da bo Cerkev
čim boljša.
Katehet otrokom pokaže logotip sinode, ki se je začela lani (2021) in ob njem pove za
namen sinode.
Otroci rešijo križanko, kjer preverijo svoje znanje o Cerkvi (glej prilogo 1).

Aktivnost – izdelovanje časopisa Naša Cerkev

Katehet skupaj z otroki naredi načrt za revijo/časopis na temo Naša Cerkev. Odvisno
od starosti otrok in lastnosti dotične skupine odloči, do katere mere bodo otroci lahko
sodelovali pri oblikovanju. Otrokom razdeli vloge – npr. eni naj napišejo kakšen članek
o župnijski cerkvi, drugi naredijo kako risbico o ljudeh, ki so del Cerkve, tretji poiščejo
kakšne zanimivosti o Cerkvi na sploh, o znanih ljudeh, ki so bili verni. Vsekakor pa naj
bo med prispevki tudi kak, ki povzema to, v kakšni Cerkvi bi si otroci želeli živeti.
Nekaj predlaganih rubrik (vse na temo Cerkev):
- Križanka
- Pesmica
- Cerkev in šport
- Uganke
- Anekdota
- Kratek intervju s kakim vernikom
- Vtisi otrok (najboljše v Cerkvi mi je, ko … V smeh me spravi … )
- Lestvica najljubših cerkvenih pesmi

-

Zanimiva dejstva o (domači župniji, vernikih, papežu …)
Risbice ljudi v cerkvi
Cerkev čez 50 let

Izdelano revijo/časopis (v pdf) nato katehet do zadnjega aprila 2022 pošlje na
sinoda@nadskofija-maribor.si. Prispele izdelke bomo razstavili na srečanju 15. maja,
dostopne pa bodo tudi na spletni strani nadškofije.

Molitev – sinodalna molitev

Katehet za molitev uporabi sinodalno molitev, pri čemer lahko o njej pove, da pso to
molitev skozi stoletja uporabljali na koncilih, sinodah in drugih zborovanjih Cerkve,
njeno avtorstvo pa pripisujejo sv. Izidorju Seviljskemu (ok. 560–4. april 636). Otroci jo
zmolijo, potem pa na delovnem listu podčrtajo eno besedo, ki jim je v molitvi všeč.
Pred Teboj smo, Sveti Duh,
ko smo zbrani v Tvojem imenu.
Samo ti nas vodi,
bodi doma v naših srcih;
pokaži nam pot, po kateri naj gremo,
in kako naj hodimo po njej.
Šibki smo in grešni;
ne dopusti, da bi širili nered.
Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti
ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja.
Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti
in se ne bomo oddaljili od poti resnice
in od pravičnosti.
Vse to Te prosimo,
ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času,
v občestvu z Očetom in Sinom
na vekov veke.
Amen.

CERKEV

vodoravno

navpično

2. njihov dom je običajno na koru

1. drugo ime za sveto mašo

4. Gospodov dan za katoličane

3. papeška država

7. zanj je značilno posebno pokrivalo mitra in palica

5. ime sedanjega papeža

10. zbor škofov

6. lahko pomeni stavbo navadno z
zvonikom ali skupnost ljudi

11. duhovnikov pomočnik pri sveti
maši

8. sveti zakrament. s katerim vstopimo
v Cerkev

12. knjige iz Svetega pisma, ki govorijo
o Jezusovem življenju

9. knjiga, ki jo uporablja duhovnik za
maševanje

13. voditelj Katoliške Cerkve na zemlji

