
KAJ SE DOGAJA  •  53 
Katehetska nedelja 2019

PRILOGA: Naša kateheza, 66. številka, junij–avgust 2018/19

Katehetska 
nedelja 2019
  Goran Kuhar in Aljaž Baša

I

Pred oltarjem naj bo podoba Svetega Duha – lahko jo prinesejo tudi 
katehiziranci, preden preberejo uvod v mašo. 

Uvod v mašo

Kristjani smo navajeni, da Boga kličemo Oče, kakor nas je učil Je-

zus. Če Bog kličemo Oče moramo živeti kot njegovi otroci. Ob ka-

tehetski nedelji nas pisec Knjige modrosti sprašuje: »Kateri človek 

sploh more spoznati Božjo voljo? Kdo more razločiti, kaj hoče Go-

spod? [...] Kdo bi spoznal tvojo voljo, ko bi ti ne bil dal modrosti, ko 

ne bi bil z višav poslal svojega Svetega Duha?« (Mdr 9,13.17). Kate-

heza nam želi pomagati, da bi znali prisluhniti Očetu, mu slediti in 
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II

živeti njegovo voljo. Ob začetku katehetskega leta prosimo Svete-

ga Duha, naj nas razsvetljuje in vodi, da bomo spoznavali, kaj ho-

če Gospod od nas, in nam podeli pogum, da izpolnimo njegovo 

voljo. 

Prošnje za vse potrebe

1. Jezus, prosimo te, ohranjaj papeža, škofe, duhovnike, redovni-

ke in redovnice v popolni ljubezni, duhovni svobodi in evangelj-

ski čuječnosti.

2. Jezus, prosimo te, razsvetljuj naše katehete, da bodo s svojim ži-

vljenjem in delovanjem zgled predane hoje za teboj.

3. Jezus, prosimo te, blagoslovi vse katehizirance, da bodo v tem 

pastoralnem letu ob spoznavanju resnic naše vere rasli v živem od-

nosu s tvojim Očetom.

4 . Jezus, prosimo te, spremljaj naše starše, naj s svojim zgledom 

pričujejo o lepoti krščanskega življenja, s svojo molitvijo pa kažejo 

lepoto odnosa s tvojim Očetom.  
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5. Sprejmi v nebeški Jeruzalem naše drage rajne, nas pa spodbujaj, 

da ob zemeljskih skrbeh ne bomo pozabili na nebeško domovino.

Prinašanje darov

Popotna palica 
Jezus, vabiš nas k hoji za teboj. Prinašamo ti popotno palico kot 

znamenje naše pripravljenosti, da ti sledimo. Danes začenjamo no-

vo pot, ki naj nas ob srečevanju pri katehezi in sveti maši ter prido-

bivanju verskega znanja pelje v odraslo vero.

Goreča sveča
Sveča je simbol Jezusa Kristusa, ogenj pa simbol Svetega Duha. 

Katehetsko leto naj bo potovanje z Jezusom, našim starejšim bra-

tom, v moči in ognju Svetega Duha. Naj postajamo kot sveča. Naj 

nas Sveti Duh ogreje in v nas prižge luč darovanja za druge.

Molitvenik
Prinašamo molitvenik, ki naj bo naš sopotnik v katehetskem letu. 

Želimo se truditi za redno molitev. Z molitvijo bomo pred Boga 

prinašali vse tisto, kar bo v življenju težko, pa tudi vse za kar bomo 
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hvaležni. Molitev pomeni graditi odnos z Bogom, zato se želimo 

še posebej potruditi zanjo. 

Uvod v Očenaš

Biti Jezusov učenec v današnjem času ni lahko. Slišali smo, kako 

nas Jezus vabi, naj hodimo za njim. Ob teh Jezusovih besedah ne 

smemo izgubiti poguma, ampak se še bolj povezati z njim. Vsak-

danja molitev odpira naša srca Svetemu Duhu, ki nas vodi in od-

kriva Očetovo voljo. Obrnimo se k našemu Očetu in zaupajmo, 

da bo po tej poti hodil skupaj z nami.

Uvod v pozdrav miru

Želimo si miru. Ta želja se izpolnjuje le tam, kjer so ljudje pripra-

vljeni ustvarjati notranji mir, ki ga daje Bog po Svetem Duhu. 

Stisk rok naj pomeni odprtost za delovanje Svetega Duha in željo 

ustvarjati mir v sebi in v svojem okolju. 
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