
Pripravil Slovenski katehetski urad 

 
(s prilagoditvami primerno za vse starostne stopnje) 

 

Priprava prostora: 

Srečanje lahko izvedemo v cerkvi/kapeli/učilnici. 

V primeru, da je srečanje izven bogoslužnega prostora, tega primerno uredimo. Udeleženci 

sedijo v krogu in v sredini so: Sveto pismo, priročnik in delovni zvezek letnika kateheze, ki 

so ga udeleženci uporabljali čez leto, Mavrica, kakšen delovni list preteklega leta, morda 

imitacija računalnika oz. tablice… – predmeti, ki so nas v preteklem katehetskem letu 

dejavno spremljali. Lahko tudi kakšna roža ali nekaj, kar nas bo spominjalo na katehezo 

doma. 

V primeru, da je srečanje v cerkvi ali kapeli, položimo zgoraj navedene predmete pred oltar 

oz. ambon. 

 

Pripomočki: 

 predmeti, primerni za okrasitev (navedeni pri opisu prostora), 

 listi A5 treh različnih barv (za vsakega udeleženca trije listi treh barv), 

 pisala (za najmlajše suhe barvice), 

 

Predlogi pesmi: 

 Nebeški Jeruzalem; 

 Danes je dan; 

 Jezus moj, ljubim te; 

 Ti si ta luč. 

 

Potek: 

Katehet pozdravi udeležence in jih povabi k molitvi. Poudari, da je molitev res pogovor z 

Bogom in da je ta pogovor lahko tudi s pisanjem. 

 

Skupaj naredimo znamenje križa in zapojemo pesem. Nato katehet vsem razdeli eno barvo 

listov in nanj udeleženci napišejo1 stavek: Ko pomislim na preteklo leto, sem hvaležen za … 

 

Ko zadnji konča s pisanjem, katehet razdeli drugo barvo listov in udeleženci napišejo stavek: 

Ko pomislim na preteklo leto, želim nositi v svojem srcu spoznanje, da … 

 

Ko zadnji konča s pisanjem, katehet razdeli še tretji list in udeleženci napišejo stavek: Ko 

pomislim na počitnice, si želim… 

Ko zadnji konča s pisanjem, ponovno zapojemo pesem. Nato katehet povabi udeležence, da 

berejo s svojega lista (barve po vrsti, kot jih je katehet delil) – ponovno v treh krogih. Po vsakem 

krogu zapojemo odpev pesmi. 

 

                                                 
1 V skupinah, kjer otroci še ne znajo pisati, katehet tudi razdeli liste, vendar samo enega – otroci rišejo to, za kar 

so hvaležni. V podelitvi bodo povedali, kaj so narisali. 

https://www.youtube.com/watch?v=pj8jy_Dea7k&list=PLE4E948264404B419&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=lOvm_xU87Jg&list=PLE4E948264404B419&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=8WAijbC2zZ0&list=PLE4E948264404B419&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=wUFA6M489Z8&list=PLE4E948264404B419&index=22


Pripravil Slovenski katehetski urad 

Ob koncu katehet zmoli: 

 

Nebeški Oče, v imenu tvojega Sina Jezusa so se ti otroci/mladostniki vse leto zbirali pri katehezi 

v živo in na daljavo. Prosim te, blagoslovi nje in njihovo delo, da bodo po tem, kar so se učili, 

tudi živeli. Varuj jih in jim pomagaj, da bodo tudi v počitniških dneh ostali povezani s teboj. Po 

Kristusu, našem Gospodu. 

 

Vsi: Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


