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Navodila za katehezo v času posebnih ukrepov 

 

Spoštovani kateheti, katehistinje in katehisti,  

 

ob poslabšanju epidemiološke slike vas obveščamo o prehodu kateheze na »model 4« - 

kateheza na daljavo. Prosimo, da se v župniji dogovorite, kako jo boste izvajali glede na 

priporočila NIJZ in SŠK. V nadaljevanju navajamo predlog za rdečo oziroma oranžno regijo. 

 

Kateheza v rdeči regiji  

 

- Redna katehetska srečanja v župnijskih prostorih so za vse skupine odpovedana.  

- Katehet starše obvesti o načinu izvajanja kateheze na daljavo. Izbere eno izmed 

predvidenih možnosti.  

Možnost 1: Katehet katehezo izvede s pomočjo videokonference (uporaba Zooma ali druge 

primerne aplikacije). V tem primeru naj kateheza vsebuje molitev, oznanilo (razlaga, ogled 

videoposnetka, pričevanje …) in pogovor. Traja naj do 40 minut.  

 

Možnost 2: Katehet posreduje navodilo za katehezo doma: predlog molitve, navodilo za 

obravnavo določene lekcije v katehetskem učbeniku in delovnem zvezku ter nalogo oziroma 

dejavnost, ki jo naredi do prihodnjega srečanja. Katehet naj določi način, kako bo sproti 

preverjal opravljeno delo (fotografije opravljene naloge, opis dejavnosti …).  

 

Možnost 3: Katehet lahko kombinira možnosti 1 in 2. Katehizirancem pošlje podporno 

gradivo: videoposnetek, pričevanje, spodbuda za življenje iz vere v družini … 

 

Kateheza v oranžni regiji  

- Redna katehetska srečanja so mogoča vključno do 5. razreda. Srečanja od 6. do 9. 

razreda so odpovedana. 

- Katehet starše otrok od 6. do 9. razreda obvesti o načinu izvajanja kateheze na daljavo. 

Izbere eno izmed predvidenih možnosti, kot so navedene v predlogu kateheze za rdečo 

regijo.  

 Katehet naj otroke in mlade ter vse, ki jih lahko nagovori, spodbudi k osebni in skupni 

družinski molitvi. Lahko jim posreduje predloge za molitev in družinsko bogoslužje, ki jih 

izdela sam, ali jih usmeri na spletne strani SKU in drugih katoliških skupnosti. 

 

 Na spletni strani SKU bomo pripravljali podporno katehetsko gradivo glede na čas 

cerkvenega leta (misijonska nedelja, svetniki, vsi sveti) in pred vsako nedeljo tudi predlog 

družinskega bogoslužja.  

 

 Projekt digitalnega opismenjevanja za snemanje videoposnetkov že poteka. Prvi koraki so 

vedno negotovi, a skupaj gre lažje in hitreje. Povabljeni, da veselo oznanilo pogumno 

delimo tudi v digitalnem svetu. Kdor bi se še rad pridružil projektu digitalnega 

opismenjevanja, naj se obrne na sku@rkc.si. 

 

Dr. Franc Zorec,  

voditelj tajništva SKU  

http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2020/08/200824_kateheza20-21.pdf
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