
PREDLOG 
letnega načrta za katehetsko leto 2018/19 

 

 Pomembni datumi 
Počitnice  

(glede na šolski 
koledar 2018/19) 

Poudarki 

September 

8. > praznik rojstva Device Marije in škofijski 
molitveni dnevi za duhovne poklice 
15. > Stična mladih 
24. > god A. M. Slomška in Slomškov dan na 
Ponikvi (22. 9.) 
 

 
 
 
 

- vpis in začetek katehetskega leta 
- sveta spoved 
- naročilo na Mavrico, Najst, Ognjišče 
- prijava za Slomškovo bralno priznanje 
- prijava k Mavrično-katehetskim igram 
- Stična mladih in začetek mladinskih 
srečanj 
- pastoralni tečaji 
- Slomškov dan 

Oktober 
2. > god angelov varuhov 
21. > misijonska nedelja 
31. > dan reformacije 

29. 10. 2018–2. 11. 
2018 

 

- mesec rožnega venca 
- misijonska nedelja 
- srečanja s starši 
- srečanja s študenti 
- sveta maša ob začetku študijskega leta 

November 

1. > vsi sveti 
2. > spomin vernih rajnih 
4. > zahvalna nedelja 
16.–18. > študijsko posvetovanje SSKK 
25.> Kristus Kraj vesoljstva 

- vsi sveti in spomin vernih rajnih 
- zahvalna nedelja 
- Nikodemovi večeri 
- teden Karitas 
- nedelja Kristusa Kralja 

December 

2. > 1. adventna nedelja 
6. > sv. Miklavž 
8. > Brezmadežna 
16. > božična devetdnevnica 
25. > božič 

24. 12. 2018–2. 1. 2019 
 

- začetek novega cerkvenega leta 
- advent 
- adventna akcija »Otroci za otroke« 
- miklavževanje 
- Brezmadežna 



26. > dan samostojnosti  
30. > nedelja Svete družine 

- prvo srečanje SBP 
- sveta spoved 
- božična osemdnevnica 
- jaslice in družinsko praznovanje 
- božičnica 
- blagoslov otrok na praznik Svete 
družine 

Januar 
 

 
 
1. > novo leto, dan miru, Marija, Božja Mati 
6. > Gospodovo razglašenje 
13. > nedelja Jezusovega krsta 
18.–25. > teden za edinost kristjanov 
27.–31. > katehetski simpozij (KS) Mirenski 
Grad 
 
 
 

- Gospodovo razglašenje 
- koledovanje, zbiranje darov za 
misijone 
- Jezusov krst – krst in krstne obljube 
- nedelja Svetega pisma 
- teden krščanske edinosti 
- mesec verskega tiska 
 

Februar 
 

2. > svečnica, dan posvečenega življenja 
8. > Prešernov dan  
11. > svetovni dan bolnikov 
7.-9. > KS Sveti Duh pri Škofji Loki 
10.-15. > KS Celje 

13 .–15. > KS Kančevi 

 
 
 
 

18. 2. 2019–22. 2. 2019 
(JV-Slovenija, ne Koč., 

Kor., Pod., Pom.,  
Sav., Spod. Posav.) 

 
25. 2. 2019–1. 3. 2019 

(ostali predeli) 

- svečnica 
- dan posvečenega življenja 
- slovenski kulturni praznik 
- drugo srečanje SBP 
- svetovni dan bolnikov 
- začetek postnega časa 

 

Marec   - pepelnica 



6. > pepelnica 
19. > sv. Jožef 
25. > Gospodovo oznanjenje 
 

- postni čas 
- teden družine 
- starševski dan 
- križev pot  

April 

14. > cvetna nedelja 
18.–20. > sveto tridnevje 
21. > VELIKA NOČ 
27.–29. > romanje SSKK 
28. > bela nedelja, nedelja Božjega 
usmiljenja 

 
 

27. 4. 2019–3. 5. 2019 

 

- postno-velikonočne delavnice 
- sveta spoved 
- veliki teden 
- velika noč 
- velikonočna osmina 
- tretje srečanje SBP 

Maj 

1. > začetek šmarnične pobožnosti 
11. > SBP Ponikva 
27. > bl. Lojze Grozde 
30. > vnebohod 

- teden molitve za duhovne poklice  
- šmarnice 
- Marija - litanije 
- zaključna prireditev SBP 
- binkoštna devetdnevnica 

Junij 

8. > MKI = Čarna mavrica 
9. > binkošti 
> zaključek katehetskega leta 
 

26. 6. 2019 
(sklep  

šolskega leta) 

- zaključek katehetskega leta 
- sveta spoved 
- podelitev spričeval, pohval 
- Mavrično-katehetske igre 
- refleksija katehetskega leta 
- zaključevanje + refleksija 
- pogled naprej 
 

 
OPOMBE 
 
Ne pozabi: 

 vpisati župnijskih praznovanj in slovesnosti podelitve zakramentov uvajanja, 
 usmeriti pozornosti na pastoralno leto, posvečeno prenosu vere v družini, 
 načrtovati v luči smernic in spodbud Slovenskega katehetskega načrta. 

 



CILJI 
 

Razred Cilji po triadah Osnovni cilji po razredih 
1. razred 

Kristološka usmeritev: 
- spoznavati in utrjevati poznanje Jezusovega življenja;  
- oblikovati svoj odnos do Jezusa in se naučiti oziroma 
obnoviti osnovne molitvene obrazce; 
- spoznavati tek cerkvenega leta in osnovne praznike; 
- prejemati zakramenta svete spovedi in svetega 
obhajila; 
- utrjevati vestnost pri opravljanju svojih dolžnosti – 
posamično in v skupini; 
- razvijati spoštovanje do drugih. 

Skupaj odkrivati lepoto življenja in se ga veseliti: 
> uvaja se v temeljne življenjske drže; 
> spoznava osnovne praznike cerkvenega leta. 

2. razred Vstopa v prijateljski odnos z Jezusom: 
> postavljanje temeljev človeškega in krščanskega 
življenja; 
> nauči se oziroma obnovi osnovne molitvene obrazce; 
> sprejema in izpolnjuje svoje dolžnosti v skupini. 

3. razred Pripravi se na prejem zakramentov svete spovedi in 
svetega obhajila: 
> uvaja se v prejem zakramentov; 
> ohranja in utrjuje molitveno življenje; 
> utrjuje vestnost pri izpolnjevanju svojih dolžnosti. 

4. razred 

Čas poglabljanja vere: 
- srečanje z zgodovino Božjega ljudstva >  
velika Božja dela nekdaj in danes; 
- prvi celosten stik z zakramenti in njihovimi milostmi; 
- sodelovanje v življenju župnijskega občestva. 
 

Spoznava osnovne pojme in dogodke iz zgodovine 
odrešenja: 
> osnovni dogodki iz Stare zaveze – 10 zapovedi; 
> poglablja molitvene obrazce in spoznava nove; 
> spoznava značilnosti posameznih delov cerkvenega 
leta. 

5. razred 
 
 
 
 
 

Spoznava Božje delovanje po zakramentih in njihovo 
prepletenost z življenjem: 
> živi zakramentalno življenje (sam skrbi za redno 
spoved in obhajilo); 
> vključi se v njemu primerno župnijsko skupino. 



6. razred Začuti pripadnost občestvu – Cerkvi in išče svoje mesto 
v njej: 
> sodeluje pri župnijski dejavnosti; 
> odkriva svoje talente in jih deli z drugimi. 

7. razred  
 
 
 
Življenje osebnega odnosa z Bogom:  
- pomoč pri dozorevanju za prejem svete birme; 
- spoznavanje samega sebe, lastnega spreminjanja in 
vidik osebne ravni vere; 
- soočanje s prvimi osebnimi odločitvami in njihovim 
vplivom na osebno versko življenje; 
- učenje izražanja osebnega odnosa do Boga in Cerkve. 

Doživi osebni odnos z Jezusom in začne prehajati iz 
otroške v osebno vero: 
> živi zakramentalno in molitveno življenje; 
> odgovore na vprašanja o veri in življenju odkriva v 
literaturi in pogovorih s prijatelji; 
> udeleži se duhovnih vaj; 
> prejme zakrament svete birme. 

8. razred Oblikuje osebne življenjske drže, spozna in uporablja 
osnove komunikacije med ljudmi ter išče poti do 
osebnega odnosa z Bogom: 
> ima rednega spovednika; 
> uči se dobre komunikacije; 
> vključi se v vsaj eno dobrodelno akcijo v okviru 
župnije ali družbe; 
> uči se zagovarjati svoje vrednote in jih utrjuje. 

9. razred Prepoznava zglede osebne vere, ob njih oblikuje osebni 
odnos do Boga in Cerkve ter svoje stališče do skupine in 
skupnosti: 
> zaveda se svoje vloge v skupini in sprejete dolžnosti 
vestno izpolni; 
> vzpostavlja trdne odnose v socialni mreži. 

 
 


