
  
 

  
  

  

GRADIVO ZA  
OSNOVNOŠOLSKO  

KATEHEZO

NOVO! TRETJA TRIADA 
Poglabljanje poznavanja Svetega pisma in vrednotenje lastnega življenja v luči Božje besede. Mladostnik v nauku Katoliške Cerkve 
išče odgovore na mladostne izzive. Sebe razume in sprejme kot celostno bitje ter odkriva svojo življenjsko poklicanost  
in poslanstvo. Vključuje se v župnijsko skupnost in skupine znotraj Cerkve. 

RADI ŽIVIMO. Gradivo za tretjo triado

Delovni zvezek in  
priročnik za kateheta

Delovni zvezek za 
mladostnike v zadnji triadi 
je primeren za dvoletna 
srečanja, ki poglabljajo 
bistvene téme krščanskega 
življenja in spodbujajo 
k vključitvi v (župnijsko) 
versko občestvo. 

Vsebine se nanašajo na 
Katekizem Katoliške Cerkve 
(KKC) in so razporejene  
v sklope, iz katerih lahko 
katehet poljubno izbira 
posamezne teme (49). 
Sklopi vsebujejo vsebine 
za graditev skupnosti, 
spoznavanje cerkvenega 
leta, gradivo o Bogu Očetu, 
Sinu in Svetem Duhu, 
Katoliški Cerkvi ter sklop 
nekaterih izbirnih tem. 
Dobrodošlo je, da srečanj 
ne izvaja le katehet, temveč 
širša ekipa sodelavcev in 
animatorjev, ki bdijo nad 
manjšimi skupinami in ob 
spremljanju mladostnikov 
tudi sami duhovno rastejo.

ZA TVOJO DUHOVNO RAST. Priprava na birmo

Delovni zvezek in  
priročnik za kateheta

Delovni zvezek je namenjen 
vsem, ki se pripravljajo na 
prejem zakramenta svete 
birme. Obravnava vsebino 
katoliške vere, kot jo podaja 
Katekizem Katoliške Cerkve, 
vendar v govorici, ki je blizu 
mladim. 

Vsebine (26) odgovarjajo 
na vprašanja, kaj verujemo, 
kako razumevamo 
krščanske skrivnosti, kako 
obhajamo praznike, kako 
imamo v Kristusu življenje, 
kako naj molimo. Namenjen 
je mladim, da bi se mogli 
poglobiti v vsebino vere in 
jo spoznavati kot spodbudo 
za osebno duhovno rast. 

Birma v 7. razredu
7. razred: Za tvojo duhovno rast
8. razred: Radi živimo 
9. razred: Radi živimo

Birma v 8. razredu
7. razred: Radi živimo 
8. razred: Za tvojo duhovno rast
9. razred: Radi živimo

Birma v 9. razredu
7. razred: Radi živimo 
8. razred: Radi živimo 
9. razred: Za tvojo duhovno rast

KATERO GRADIVO IZBRATI V TRETJI TRIADI? 


