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ŽIVLJENJE V KRISTUSU
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MOLITEV

MOLITEV

LITURGIJA IN ZAKRAMENTI

LITURGIJA IN ZAKRAMENTI

VEROIZPOVED

DRUGO

DRUGO

Vsebine glede na KKC
            DRUŽINA

       OTROCI

•	 človeška skupnost:
– vprašanje ločitve, povezava z zakramenti …
– učenje dialoga, kultura pogovora, sposobnost za 

reševanje konfliktov

•	 spoznavanje Jezusa Kristusa in njegovega življenja
•	 vest
•	 greh
•	 družina
•	 10 zapovedi

VEROIZPOVED

•	 občestvo
•	 praznovanje različnosti
•	 praznovanje

•	 občestvo
•	 praznovanje različnosti
•	 praznovanje

•	 Oče naš
•	 KKC

•	 uvajanje v molitveno življenje
•	 spoznavanje ter učenje prvih osnovnih molitvenih 

obrazcev

•	 sedem zakramentov
•	mistagogija krsta, obhajila, zakona

•	 uvajanje v prejem svete spovedi
•	 uvajanje v prejem svete 

evharistije
•	 uvajanje v prejem svete birme

CERKVENO LETO

•	 vsebine, ki odgovarjajo 
specifičnim ciljem

•	 verujem v Boga Očeta
•	 verujem v Jezusa Kristusa
•	 verujem v Svetega Duha
•	 verujem v občestvo Cerkve in 

večno življenje 
•	 verujem v odpuščanje grehov

•	 vsebine, povezane s poudarki 
aktualnega pastoralnega leta

•	 vsebine, povezane s poudarki 
aktualnega pastoralnega leta
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DRUŽINA OTROCI

SPLOŠNI CILJI

K IZVIROM

•	 Člani se skupaj pogovarjajo o KKC, Svetem pismu in drugih besedilih, ki 
pomagajo pri rasti v veri. 
•	 Skrbi za skupno družinsko molitev in obhajanje zakramentov. 
•	 Družinske navade in običaje poveže z vero in verskimi običaji.
•	 Letno se udeleži duhovne obnove ali drugega podobnega srečanja, 

namenjenega družini.

POKLICANOST 
IN 

POSLANSTVO

•	 Goji pozitiven odnos (veselje) do življenja in se zaveda, da je življenje Božji dar.
•	 Spoštuje življenje od spočetja do naravne smrti.
•	 Postaja prostor za odkrivanje Božjega pogleda na človeka in njegovo telo. 
•	 Zaveda se, da je prva in osnovna celica Cerkve, pozna svojo vlogo pri 

prenosu vere in jo uresničuje.
•	 Ceni duhovne poklice, moli zanje in do njih goji odprtost.
•	 Z javnim izražanjem svoje vere deluje misijonarsko.

ŽIVA 
OBČESTVA

•	 Povezuje se z drugimi vernimi družinami in ustvarja mala občestva v župniji.
•	 Vzame si čas za praznovanje.
•	 Zavestno goji vrednoto zvestobe dani besedi (sozakoncu in v vseh drugih 

odnosih).
•	 Ceni različnost drugega kot daru, ki skupnost bogati in vzgaja za 

neagresivno komunikacijo.
•	 Udeleži se množičnega verskega dogodka krajevne ali vesoljne Cerkve, 

namenjenega družinam.
•	 Prevzema odgovornosti za skupno župnijsko življenje.

SOČUTJE IN 
PRAVIČNOST

•	 Pozna učenje Cerkve o pravicah in dolžnostih družine v družbi in Cerkvi.
•	 Spodbuja držo hvaležnosti za prejete dobrine (evharistija).
•	 Skrbi za dobre odnose s sosedi in goji duha hvaležnosti.
•	 Vključuje se v dobrodelne akcije in udejanja družbeni nauk Cerkve.
•	 Živi solidarnost in deli materialne ter duhovne dobrine v korist potrebnih.

ODPUŠČANJE  
IN SPRAVA

•	 Živi evangeljsko sporočilo Božjega odpuščanja človeku ter vabilo k 
medsebojnemu odpuščanju. 
•	 Uči se odprtosti do drugih.
•	 Uči se umetnosti soočanja s konflikti ter jih učinkovito razrešuje po vzoru 

evangelija.
•	 Trudi se za sprejemanje svoje lastne ranjenosti in ranjenosti njenih članov 

zaradi življenja, ki ni v skladu s svetim zakonom.
•	 Skupaj moli za medsebojno sprejemanje in razumevanje. 
•	 Navdihuje se ob zgledu slovenskih svetniških likov.

SPLOŠNI CILJI

K IZVIROM

•	 Spozna vsebino Svetega pisma in glavno vsebino KKC ter se uvaja v držo 
poslušanja Božje besede.
•	 Pozna molitvene obrazce.
•	 Ima izkušnjo različnih oblik osebne in skupne molitve, ki poteka s pomočjo 

obrazcev in tudi spontano. Razume pomen zakramentov uvajanja in spovedi 
v življenju kristjana.
•	 Prejme zakramente uvajanja.
•	 Redno obhaja zakramenta spovedi in obhajila. 
•	 Sodeluje pri nedeljskih svetih mašah in pridobi izkušnjo obhajanja 

evharistije v malem občestvu.
•	 Spozna nastanek in zgodovino Cerkve.
•	 Pozna in obhaja praznike (ter godove) cerkvenega leta.
•	 V obdobju osnovne šole se vsaj enkrat udeleži ene od oblik duhovne 

poglobitve izven domače župnije.

POKLICANOST 
IN 

POSLANSTVO

•	 Pozna svoje vsakdanje dolžnosti, jih vestno opravlja ter jih razume kot 
poslanstvo, ki mu ga je zaupal Bog.
•	 Odkrije svoje sposobnosti in talente ter v njih prepozna Božje darove.
•	 Veseli se svoje ustvarjenosti kot dekle/fant.
•	 Iz spoznanja svojih sposobnosti odkriva konkretne možnosti, kako lahko 

dejavno sodeluje pri delu za pomoč bližjemu in za boljši svet.
•	 Sreča se z zgledi oseb, ki so uresničile različne oblike poklicanosti (zakonci, 

samski, duhovni poklici).

ŽIVA 
OBČESTVA

•	 Izkusi povezanost z občestvom, župnijo in celotno Cerkvijo.
•	 Vključen je v cerkveno občestvo ali skupino, širšo od družine.
•	 V malem občestvu se udeleži župnijske dejavnosti izven kateheze ter tako 

izkusi povezanost z občestvom župnijo in s celotno Cerkvijo.
•	 V skupini živi občestvene odnose v duhu blagrov oz. govora na gori (Mt 5,3–11).

SOČUTJE IN 
PRAVIČNOST

•	 Spozna temeljne vsebine družbenega nauka Cerkve.
•	 Spoznava in spoštuje drugačnost drugih ljudi in razume, da smo vsi otroci 

istega nebeškega Očeta.
•	 Sodeluje pri dobrodelnih akcijah v Cerkvi ali širši družbi.

ODPUŠČANJE  
IN SPRAVA

•	 Spozna Boga kot Očeta, ki brezpogojno odpušča.
•	 Uči se medsebojnega spoštovanja ter življenja v miru in slogi. 
•	Moli za medsebojno sprejemanje in razumevanje.
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MLADIOTROCI ODRASLI

SPLOŠNI CILJI

K IZVIROM

•	 Poglobi poznavanje Svetega pisma in molitev ob njem ter svoje življenje 
vrednoti v luči Božje besede.
•	 Poglobi poznavanje KKC in ob njem išče odgovore na mladostne izzive.
•	 Nauči se učiti iz življenjskih izkušenj in v njih prepoznava Božje delovanje.
•	 Spozna in preizkusi različne načine molitve.
•	 Izbere način molitve, ki mu omogoča osebni odnos z Bogom.
•	 Redno obhaja zakramente, poglablja njihovo razumevanje in živi iz njih.
•	 Poglobi znanje o Cerkvi (ustanovi), spozna ureditev vesoljne in krajevne 

Cerkve ter z lastno izkušnjo odkriva realno življenje Cerkve.
•	 Vsaj enkrat se udeleži duhovnih vaj (poleg birmanskih).

POKLICANOST 
IN 

POSLANSTVO

•	 Sprejete naloge odgovorno opravi in izpelje do konca.
•	 Odkrije osebne sposobnosti in talente.
•	 Poglobi poznavanje moške in ženske narave, spozna teologijo telesa ter živi 

zdrave krščanske odnose med spoloma.
•	 Sebe razume in sprejme kot celostno bitje (telesno, duševno in duhovno) v 

luči Kristusa Odrešenika.
•	 Odkriva lastno življenjsko poklicanost in poslanstvo ter sprejme svojo 

življenjsko odločitev.
•	 Na podlagi evangelija se nauči sprejemati osebne odločitve (vsakodnevne in 

temeljne, npr. šola, poklic, stan).

ŽIVA 
OBČESTVA

•	 Je član malega občestva ali druge organizirane skupine v Cerkvi, v kateri 
prevzame odgovornost.
•	 Udeleži se narodnega ali mednarodnega katoliškega srečanja ali romanja za 

mlade.
•	 Živi iskrene odnose, prežete z duhom Jezusa Kristusa.

SOČUTJE IN 
PRAVIČNOST

•	 Poglobi znanje družbenega nauka Cerkve.
•	 Spozna razlago telesnih in duhovnih del usmiljenja in jih uresničuje.
•	 Pozna upravljanje z materialnimi dobrinami. 
•	 Pridobi izkušnjo prostovoljskega dela v krajevni Cerkvi in pozna njegov 

pomen pri skrbi za skupno dobro in oznanjevanje evangelija.

ODPUŠČANJE  
IN SPRAVA

•	 Razume evangeljsko sporočilo Božjega odpuščanja človeku ter vabilo k 
medsebojnemu odpuščanju.
•	 Gradi poštene medsebojne odnose ter zavrača in preprečuje odnose 

izkoriščanja.
•	 Konflikte je spodoben razreševati v duhu bratstva.
•	Moli za medsebojno sprejemanje in razumevanje.

SPLOŠNI CILJI

K IZVIROM

•	 Poglobi poznavanje in razumevanje Svetega pisma in KKC.
•	 Redno moli na sebi lasten način.
•	 Dejavno se vključuje v molitev in obhajanje zakramentov znotraj občestva.
•	 Dodatno poglobi znanje o Cerkvi (ustanovi), spozna ureditev vesoljne in 

krajevne Cerkve ter z lastno izkušnjo odkriva realno življenje Cerkve in 
oblikuje lastno konstruktivno kritično stališče. 
•	 Zavzet je za poglobljeno poznavanje vere in odklanja vsakršno malikovanje 

(razne zvrsti new aga).
•	 Zna presojati lastne življenjske izkušnje v luči Svetega pisma in zakramentalnega 

življenja, občestvene in osebne molitve, KKC ter izročila Cerkve.
•	 Letno se udeleži duhovne obnove ali izobraževalnega srečanja znotraj Cerkve.

POKLICANOST 
IN 

POSLANSTVO

•	 V konkretnih življenjskih okoliščinah deluje kot pokončen kristjan.
•	 V luči krščanskega pogleda na človeka prepoznava in živi svojo osebno 

življenjsko poklicanost.
•	 S svojim življenjem razodeva, da ga je Kristus odrešil, in v sebi goji živ 

misijonarski čut. 
•	 Po svojih sposobnostih in usposobljenosti odgovorno in ustvarjalno sodeluje 

v različnih družbenih okoljih.

ŽIVA 
OBČESTVA

•	 Je član malega občestva, v katerem oblikuje medsebojne krščanske odnose.
•	 Udeleži se množičnega verskega dogodka krajevne ali vesoljne Cerkve, 

primernega svojemu stanu.
•	 V občestvu prevzema odgovornosti in naloge glede na svojo poklicanost in 

sposobnosti.

SOČUTJE IN 
PRAVIČNOST

•	 Pozna družbeni nauk Cerkve in se v skladu z njim odziva na neustrezne 
razmere v družbi.
•	 Presoja različne vidike življenja družbe v luči evangelija in družbenega nauka 

Cerkve ter išče možnosti, kako lahko kot kristjan sooblikuje družbo.
•	 Je solidaren do revnih in ubogih.

ODPUŠČANJE  
IN SPRAVA

•	 Živi evangeljsko sporočilo Božjega odpuščanja človeku ter vabilo k 
medsebojnemu odpuščanju.
•	 Gradi poštene medsebojne odnose ter zavrača in preprečuje odnose 

izkoriščanja, zlasti med različnimi družbenimi razredi.
•	 Zavestno goji pozitivno komunikacijo in se usposablja zanjo v svoji ožji 

okolici – družini, na delovnem mestu, v družbi.
•	 V svojem osebnem in družbenem življenju je sposoben odpuščati in sprejeti 

odpuščanje ter živeti v spravi. 
•	Moli za medsebojno sprejemanje in razumevanje ter za spravo v narodu.
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OSEBE S POSEBNIMI
POTREBAMI

V skrbi za čim boljšo vključitev oseb s posebnimi 
potrebami v katehezo se zavedamo, da te osebe 
potrebujejo posebno skrb Cerkve za njim primerno 
oznanjevanje. Pri tem upoštevamo cilje za njihovo 
starostno obdobje, ki jih prilagodimo posamezni osebi 
ali skupini oseb glede na specifične primanjkljaje.

ŽIVLJENJE V KRISTUSU

ŽIVLJENJE V KRISTUSU

CERKVENO LETO

MOLITEV

MOLITEV

LITURGIJA IN ZAKRAMENTI

LITURGIJA IN ZAKRAMENTI

VEROIZPOVED

DRUGO

DRUGO
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•	 odnos do življenja
•	 Božji pogled na človeka (bogopodobnost, 

življenje kot dar …)
•	 odkrivanje poslanstva
•	 uresničenost kot vse večja podobnost Kristusu
•	 svoboda
•	 teologija telesa

•	 zapovedi
•	 dostojanstvo človeka
 – pot življenja – zapovedi
 – ali je še vredno živeti

VEROIZPOVED

•	 izpovedovanje vere v Boga
•	 apostolska veroizpoved
•	 razlaga posameznih členov in njihova 

povezava z življenjem 
•	 kaj je vera

•	 vsebine, ki odgovarjajo specifičnim ciljem

•	molitev v krščanskem življenju
•	 osebni odnos z Bogom
•	 duhovne vaje
•	 graditev in oblikovanje občestva

•	 Oče naš
•	molitev v krščanskem življenju

– »pridi k nam tvoje kraljestvo« – vidik 
politike, ekonomije

 – »zgodi se tvoja volja« – težke situacije

•	 velikonočna skrivnost
•	 evharistija (mistagoški pristop: pomagati 

ubesediti in razumeti evharistijo, zgradba in 
sestava svete maše)
•	 uvajanje v molitev češčenja in meditacije

•	 zakramentali
•	 zakramenti
•	 velikonočna skrivnost

CERKVENO LETO

•	 vsebine, ki odgovarjajo specifičnim ciljem

•	 človek izpoveduje vero v Boga
 – vera v enega Boga
 – kaj človek izpoveduje

•	 vsebine, povezane s poudarki aktualnega 
pastoralnega leta
•	 daljna priprava na življenjsko odločitev stanu 

(zakon, duhovni poklic, samskost)

•	 vsebine, povezane s poudarki aktualnega 
pastoralnega leta
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