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Po v e z a n i  v  m o l i t v i
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odprta knjiga - Sveto 
pismo/Božja beseda - 
temelj kateheze - simbol 
znanja/izobrazbe/vzgoje 

ptica v letu - Sveti Duh - 
tretja Božja oseba - 
Vodnik - Tolažnik - 
v obliki pisane črke n: 
neskočnost/navdih

razprto/odprto srce 
ljubezen - razdajanje - 
gibanje 
“Pedagoško poslanstvo  - 
živeti in učiti nauk, je 
srčna vrednota.”

“Ljubezen te priteguje in te 
pošilja, te jemlje in te daje 
drugim. V tej napetosti se 
giblje katehistovo srce.

mozaik - skupnost
“Vsak je unikaten košček, 
skupaj rastemo v živ 
organizem in dopolnjeno 
celoto.”

vitraj - okno v svet - 
delčki - kateheti,  katehisti 
in katehistinje, ki so del 
velikega občestva Cerkve 
v njenem preroškem 
poslanstvu - manjkajoči 
delčki - vedno je potrebno 
moliti za nove ...

krog/Zemlja neprekinjena 
povezanost na duhovni in 
geografski ravni - grafična 
upodobitev slogana 
“Povezani v molitvi.”
“V skupni mozaik združeni 
in z molitvijo povezani.”

križ - sveta podoba - 
simbol krščanstva - križan 
Božji Sin Jezus Kristus
- znamenje daritve/
zmage nad grehom

križišče - križanje poti
učitelja in učenca
“Če izgubljeni išče križ,
kam zavije? V križ-išče.”

središče - Bog - odnos -
bistvo poklica katehista
- posnemati Jezusa -
izstopiti iz sebe - 
srečati drugega. 
»Bolj ko se povežeš z 
Jezusom in on postaja 
središče tvojega življenja, 
bolj te usmerja, da izstopaš 
iz sebe, te razsredišči in te 
odpira za druge.”



rdeča - simbol gorečnosti, 
Svetega Duha, življenja, krvi, 
srca, ljubezni, ognja, moči, 

topline, dinamičnosti ... 
Spodbuja k vztrajni molitvi 

za darove Svetega Duha, 
da v nas poživi gorečnost 
katehetskega poslanstva.

odtenki - enkratnost vsakega 
kateheta, katehista in 

katehistinje  - izbira poti - 
različni pedagoški pristopi

bela - simbol vere, čistosti, 
neomadeževanosti, resnice, 

nevtralnosti, nežnosti, miline, 
poštenosti, večnosti, 
dobrote, popolnosti, 

pameti, koncentracije. 
Razlije se med delčke rdečih 

odtenkov in vstopi do 
vsakega posameznega 

kateheta in katehistinje. 
Bela je v bogoslužju simbol 

vstajenjskega veselja. 
Navadno z belo barvo 

upodabljamo goloba kot simbol 
Svetega Duha in jagnje kot 

simbol Jezusa Kristusa.



primer: Personalizirana kartica 
Molitvenega združenja v velikosti 85 x 54 mm

Zamisel o naši povezanosti v molitvi 
se je med nami porodila v svetem 
letu usmiljenja, ker nam ni vseeno, 
kakšna bo prihodnost tako otrok, 
ki so nam zaupani v krščansko 
vzgojo, kot tudi odraslih, s katerimi 
se srečujemo in jih spodbujamo na 
poti k osebni veri. Poleg znanja je 
nam in njim potrebna tudi duhovna 
moč!   V našem poslanstvu nas 
podpirajo sestre in bratje sedmih 
klavzurnih samostanov v Sloveniji. 
Želja po molitvi se zdaj širi med 
posamezne katehiste in katehistinje 
ter tudi druge osebe, z obljubo 
vsakdanje molitve. Blagoslovljeno 
znamenje naše povezanosti in 
vizualna spodbuda k zvestobi v 
molitvi so naše “Kartice molitvenega 
združenja”.
  
Misel papeža Frančiška: “Posnemaj 
Kristusa! Izstopi iz sebe in pojdi v 
srečanje z drugim.” - spobuda za 
predanost poslanstvu katehista ali 
katehistinje
19. 9. 2016 - dan ustanovitve 
molitvenega združenja in izdelave 
kartic, na 17. obletnico  Slomškove 
beatifikacije v Mariboru. 



Blaženi Anton Martin Slomšek 
je zavetnik učiteljev, vzgojiteljev in 
katehetov. Potret v zgornjem kotu 
molitvene kartice gleda na nas.

Rodil se je 26.nov. 1800 na Slomu pri 
Ponikvi in umrl 24. septembra 1862 v 
Mariboru. Bil je prvi mariborski škof, 
predan evangeliju in dušnopastirskemu 
delu, ves v službi ljudem. Jedro 
njegovega dela je bila skrb za zveličanje 
duš. Na to osnovno željo pa je vezal 
trud za kulturni in narodni dvig 
slovenskega človeka, ki ga je imel 
zelo rad. Še zlasti je delal za otroke in 
mladino. Moto vsega njegovega dela je 

Molitev je nebeška pošta: 
po njej gredo naše prošnje gor, 

po njej pridejo darovi božje milosti dol. 

bl. Anton Martin Slomšek

povzet v stavku, ki ga je sam zapisal: 
“Sveta vera bodi vam luč, materin jezik 
pa ključ do zveličavne in narodne omike.”  
Slomšek je bil in je še danes velik 
“Vzgojitelj”. Zapustil nam je veliko 
bogastvo, saj je v času svojega življenja 
skrbel za duhovni blagor slovenskega 
ljudstva. Pisal je razne priročnike, pesmi 
(kasneje ponarodele), pridige, članke 
v raznih časopisih, vzgojne knjige, 
življenjepise svetnikov ... Bil je kulturni 
in ekumenski delavec ter buditelj 
narodne zavesti! Tako se bl. Slomšku 
priporočamo vsi, ki smo povezani z 
vzgojo in izobraževanjem. Naj nas 
spremlja in povezuje v molitvi.
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S papežem 
Frančiškom 
se je srečala 
s. Brigita in 
mu dejala: 
»Sveti oče, 
blagoslovite 
vse slovenske 
katehistinje 
in katehiste, 
da bomo 
goreči, polni 
ognja!«
ter z roko 
pokazala 
na mozaik 
Slovenije 
in kartico 
Molitvenega 
združenja.
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