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UVOD
Uglašenost je pojem, ki nam pove, v kakšnem sožitju sta dva tona. Večje kot je sožitje,
bolj lahko govorimo o uglašenosti, po drugi strani pa manjše kot je to sožitje, težje
govorimo o uglašenosti. S tem pojmom skušam primerjati odnos med Katoliško cerkvijo
na Slovenskem in srednješolsko mladino. Če pogledamo na hitro z laiškimi očmi, lahko
opazimo, da so področja, kjer so mladi in Cerkev dobro uglašeni, je pa tudi ogromno
področij, kjer bi lahko prišli do spoznanja, da gre za razglašenost, ki ni sprejemljiva za
naša ušesa.
Odnos lahko primerjamo na različnih ravneh. Gotovo je velika razlika v tem, kako mladi
vidijo Cerkev in kako Cerkev vidi sebe. Podobno je pri vprašanju, kako Cerkev vidi mlade
in kako po drugi strani mladi vidijo sebe. Smotrno je povedati, da je član Cerkve vsak, ki
je krščen, in tako v Cerkev spada velika večina mladih, čeprav je vprašanje, koliko se jih
tega zaveda (bomo videli v anketi). Kot mlade pa bom v magistrskem delu opredelil
predvsem tiste, ki obiskujejo srednjo šolo.
V uvodu se mi zdi potrebno poudariti tudi, da je Cerkev kot institucija stara približno
2.000 let in da si je v teh letih nabrala bogato tradicijo, ogromno izkušenj in prakse. Znan
rek tudi pravi, da cerkveni mlini meljejo počasi, iz česar lahko pridemo do spoznanja, da
se spremembe v Cerkvi dogajajo počasi in da si Cerkev za te stvari vzame čas. Po drugi
strani je svet mladih dosti mlajši, bolj razburljiv, poln sprememb bodisi na družbenopolitični ravni, na tehnološki ravni in tudi na njihovem telesu. Iz tega sklepamo, da je
današnji mlad človek vajen sprememb in je zanj normalno, da se svet nenehno spreminja,
medtem ko mu ob strani stoji Cerkev, 2.000 let stara »gospa«.
A vendar, če za trenutek pomislimo na mladega človeka preden postane »mlad človek«,
se mora z njim zgoditi, da bo sploh v času svoje mladosti razmišljal o Cerkvi in o svojem
mestu v njej. Tu je potrebno stopiti korak nazaj in pogledati, kdaj in v kakem okolju mlad
človek dobi svojo sliko o Cerkvi. Najpogosteje mu sliko o Cerkvi ustvarjajo družina,
družba in tudi lastna izkušnja. Predvsem tisto, kar dobi v času osnovne šole v okviru
kateheze oz. verouka, je tisto, kar je vsebina tega magistrskega dela. Zato bi lahko trdil,
da je ravno dobra, kvalitetna, potrebam prilagojena kateheza eden izmed pogojev, da
bodo mladi in Cerkev lahko uglašeni. Zato bo drugi del magistrske naloge posvečen
pregledu stanja v osnovnošolski katehezi – in tudi iskanju idej za ustvarjanje novih
katehetskih praks na naših tleh. Poznamo različne prakse in različne uspehe
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osnovnošolskih katehez, kar bo predstavljeno v drugem delu magistrske naloge.
Osnovnošolska kateheza in tudi kateheza na splošno lahko v kateheta hitro vnese
negotovost, saj se katehet pri svojem delu običajno sreča z neuspehom, ko skuša svoje
prepričanje in gotovost prenesti na učenca, a mu to ne uspeva.
V nalogi sem skušal predstaviti tudi katehezo na Hrvaškem, kjer sem preživel eno leto.
Potrebno se je zavedati, da imata Slovenija in Hrvaška različno urejene stvari na področju
kateheze, pa vendar to ne sme biti vzrok, da ne bi skušali stvari primerjati in videti, kaj
se lahko mi naučimo od njih in to uporabimo v našem prostoru.
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1. CERKEV IN MLADI
1.1 POGLED CERKVE NA MLADE
Kadar govorimo o Cerkvi, se je potrebno zavedati, da to ni govor o cerkvi kot o zgradbi,
temveč o Cerkvi kot skupnosti. Tako se lahko različni udje Cerkve izrazijo z mnenjem o
določeni temi in tako dobimo širši uvid. Pri tem uvidu se mi zdi pomembno pregledati
poglede vesoljne Cerkve (Koncilski odloki, govori papežev ...) kot tudi Cerkve na
Slovenskem (Pridite in poglejte; Sklepni dokument Cerkve na Slovenskem).

1.1.1 KONCILSKI ODLOKI
Papež Pavel VI. je ob sklepu 2.vatikanskega vesoljnega cerkvenega zbora dejal, da je bil
koncil namenjen vsem ljudem in je za vse ljudi deloval štiri leta ter da se za vsakega najde
nekaj besed v raznih konstitucijah. Posebej je papež poudaril Konstitucijo o Cerkvi v
sedanjem svetu (Koncilski odloki 1995, 670). Koncilski očetje so se tekom koncila kar
nekajkrat spomnili na mlade in orisali njihovo mesto v Cerkvi, na koncu pa so jim napisali
tudi posebno poslanico.
V odloku o laiškem apostolatu je koncil mladim namenil posebno poglavje. Najprej
koncil mladim pove, da imajo posebno moč in da je ta moč velikega pomena. Svet mladih
se spreminja. Izpostavljeni so prehajanju v nove družbene in gospodarske razmere.
Pomen mladih vedno bolj raste, je pa opazno, da so mladi slabo pripravljeni na prevzem
bremen, ki jih čakajo. Mladi s polnostjo življenjskega žara prevzemajo odgovornost ter
hočejo v družbenem in kulturnem življenju igrati svojo vlogo. Če bo ta vnema prežeta s
Kristusovim duhom in navdana s pokorščino in ljubeznijo do Cerkve, smemo od mladih
pričakovati najobilnejše sadove. Koncil opozori, da morajo mladi postati prvi in
neposredni apostoli mladih, da morajo samo z lastno vnemo delovati med svojimi
vrstniki. Prav tako pa je naloga odraslih, da z mladimi vzpostavijo prijateljski pogovor,
ki bo omogočil premostitev starostnih razlik, da se bodo med seboj spoznali in delili
zaklade, ki so lastni vsakemu izmed njih. Odrasli morajo z zgledom in nasveti mlade
spodbujati k apostolatu. Mladina pa naj do njih goji spoštovanje in zaupanje, čeprav je po
svoji naravi nagnjena k novostim, naj kljub vsemu primerno ceni izročila (LA 12).
Koncil posebej poudari tudi pomen vzgoje, in sicer pove, da če bodo starši dajali dober
zgled in sami gojili družinsko molitev, bodo otroci in tudi vsi, ki žive v krogu družine,
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laže našli pot do prave človečnosti, do svojega zveličanja in do resnične svetosti. (CS
617-3)
Koncil opomni tudi na to, da naj otroci na svoj način prispevajo k posvečenju staršev. S
hvaležnostjo, z ljubečo spoštljivostjo in zaupnostjo bodo poplačevali to, kar so jim starši
dobrega storili (CS 617-4).
Ker vsak človek izhaja iz družine, še posebej pa družina vpliva na otroke in mlade, je
smiselno povedati tudi, kaj koncil pove o družini. Pravi, da je družina šola za bogatitev
človečnosti. Potrebno je skrbno sodelovanje obeh roditeljev pri vzgoji otrok. Vzgajanje
otrok naj bo takšno, da bodo sposobni s polnim čutom odgovornosti iti za svojim
poklicem, tudi za duhovnim poklicem, si izbrati življenjski stan, v katerem si bodo mogli,
če se poročijo, ustanoviti lastno družino v ugodnih moralnih, socialnih in gospodarskih
razmerah. Naloga staršev je, da mlajše ljudi pri ustanavljanju nove družine vodijo z
modrim svetovanjem, vendar pa morajo biti starši pozorni, da mladih ne bodo silili v
stvari s pritiskom (CS 622-1).
Ob koncu svojega zasedanja je koncil mladim namenil tudi posebno poslanico. V njej je
mlade opomnil, da so oni tisti, ki bodo iz rok starejših prevzeli baklo v trenutku, ko svet
doživlja najsilnejše spremembe v svoji zgodovini. Mladi, ki prevzemajo zglede od
učiteljev in staršev, bodo sestavljali jutrišnjo družbo. Rešili bodo družbo bodo in s tem
sebe ali pa z njo vred propadli. Koncil mladim pove, da se je ravno na tem koncilu prižgala
luč, ki osvetljuje prihodnost mladih. Cerkev si prizadeva, da bi družba, ki jo bodo
sestavljali mladi, spoštovala dostojanstvo, svobodo in pravice človeške osebnosti in tudi
osebnosti mladih. Cerkev si prizadeva, da bi družba mladih dopuščala, da se razcveti
zaklad vere. Cerkev je prepričana, da bodo mladi dobili toliko moči in veselja, da jih ne
bo niti zamikalo, da bi sledili zapeljivim filozofijam sebičnosti in uživanja. Koncil v
poslanici poziva mlade, naj razširijo srca do zadnjih mej sveta, naj slišijo klic svojih
bratov in sester in naj jim dajo na razpolago svoje mlade moči. Borijo naj se proti
sebičnosti, brzdajo naj nasilje in sovraštvo. Mladi naj bodo plemeniti, čisti, spoštljivi in
odkritosrčni. Mladi naj gradijo svet z navdušenjem in ta svet naj bo boljši od sveta
starejših vrstnikov. Cerkev mladim zaupa in jih ljubi. Cerkev je resnična mladost sveta,
ima namreč vse, kar daje mladosti moč in čar: sposobnost, da se veseli novih začetkov,
da se žrtvuje brez pridržkov, da se vedno prenavlja in sega za novimi osvojitvami. Mladi
naj gledajo Cerkev in v njej bodo videli obraz Kristusa, resničnega heroja, ponižnega in
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modrega glasnika resnice in ljubezni, tovariša in prijatelja mladih (Koncilski odloki
1995,682–683).

1.1.2 PRIDITE IN POGLEJTE
Pridite in poglejte je krovni dokument Cerkve na Slovenskem, s katerim želijo slovenski
škofje krščanskim občestvom, skupnostim in posameznikom ponuditi izhodišča, ki naj
pomagajo razumeti aktualni slovenski trenutek in nakazati naloge, ki jih le-ta postavlja
pred naše verno katoliško občestvo. V nekaterih točkah je ta krovni dokument smiselno
omeniti tudi v povezavi z mladinsko pastoralo.
Dokument Pridite in poglejte že v točki 12 opisuje problem sekularizacije, in sicer z
besedami: »Danes pa vidimo, da je vse več duhovne brezbrižnosti, moralnega relativizma
in ideološke razdeljenosti. V slovenski družbi se poglabljajo negativni učinki
sekularizacije« (Pridite in poglejte 2012, 12). Sklepamo lahko, da se vse to pozna tudi
oz. še posebej na mladem človeku. Mladinska pastorala se mora zavedati, da se sooča z
mladimi, ki so pod vplivom sekularizacije.
Dokument v točki 17 ugotavlja, da je za večino Slovencev Cerkev pozitivna moralna
avtoriteta in zaupanja vredna varuhinja tradicije, k temu pa še dodaja, da se slabi dve
tretjini mladih prišteva med katoličane (Pridite in poglejte 2012, 13). Slovenski škofje kot
glavni avtorji tega dokumenta zanimivo ugotavljajo, da mladinska pastorala v Sloveniji,
sploh na podlagi festivala Stična mladih, po svoji tradiciji in tudi množični udeležbi nima
primere v srednjeevropskem prostoru, kar definirajo kot eno izmed prednosti Cerkve na
Slovenskem (Pridite in poglejte 2012, 16). Dokument Pridite in poglejte daje tudi
smernice in temeljna načela za pastoralno spreobrnjenje, ki ga slovenski katoličani
potrebujemo, in sicer našteje načela: od množičnega krščanstva k občestveni in osebni
veri; od delne v celovito vero; od poučevalne v dialoško in preroško govorico (Pridite in
poglejte 2012, 23).
Dokument Pridite in poglejte je zasnovan kot temeljni pastoralni načrt za Cerkev na
Slovenskem, in se tako tiče vseh por Cerkve ter njene pastorale, gotovo tudi mladinske.
Temeljno vodilo pastoralnega načrta je: »Živa občestva Cerkve in njihovi posamezni člani
bodo z novo apostolsko gorečnostjo vabili in spremljali brate in sestre k osebni veri, k
osebnemu srečanju s Kristusom kot Odrešenikom človeka, da bi se lahko drug drugemu
darovali v ljubezni« (Pridite in poglejte 2012, 26).
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Krovni dokument Cerkve na Slovenskem govori tudi o prenovljeni mladinski katehezi,
in sicer da bodo otroci oz. mladostniki globlje vstopili v odnos mistagoške kateheze, ob
tem pa jim bo prenovljena mladinska kateheza omogočila iskanje odgovorov na vprašanje
o njihovem mestu v Cerkvi in družbi (Pridite in poglejte 2012, 40-41).
To je neke vrste prerez krovnega dokumenta Cerkve na Slovenskem, ki se tiče mladih.
Gotovo bi lahko v vsaki točki aplicirali povedano na mladega človeka in na mladinsko
pastoralo, vendar sem izluščil tiste točke, ki se mi zdijo bolj pomembne za mladega
človeka.

1.1.3 SKLEPNI DOKUMENT PLENARNEGA ZBORA CERKVE
NA SLOVENSKEM
Plenarni zbor Cerkve na Slovenskem oz. plenarni pokrajinski cerkveni zbor kot
zborovanje imenuje Zakonik cerkvenega prava, je bil mejnik na področju delovanja
Cerkve v Sloveniji, ki se je odvijal v letu 2000, škofje pa so dokumente in sklepe potrdili
na škofovski konferenci januarja 2001. Na plenarnem zboru se je postavilo temelje za
delovanje Cerkve na Slovenskem. Naredil se je načrt za prihodnost, ki je v svojih točkah
in sklepih kar nekaj besed namenil mladini. Te točke bi rad predstavil v naslednjih
odstavkih.
V točki 327 zbor ugotavlja, da so mladi ena izmed prvih žrtev duhovne in kulturne krize
in da mora ravno zaradi tega mladina postati prednostna pastoralna skrbe Cerkve na
Slovenskem.
Dokument se v točkah od 328 do 330 posveča pogledu v zgodovino mladinske pastorale
na Slovenskem. Opisuje delovanje pastorale od šestdesetih let 20. stoletja, ko je popustila
ostrina totalitarnega režima, vse tja do devetdesetih, ko so se začele ustanavljati razne
pastoralne ustanove za mladino, kot so MOM, ŠOM, DOM.
V točkah od 331 do 334 dokument opisuje stanje in pomanjkljivosti takrat aktualne
mladinske pastorale. Izraža veselje, da kljub sekularizaciji določen del slovenske mladine
ohranja stik s Cerkvijo, vendar pa natančnejši pogled v vero mladih razkriva, da je čut
pripadnosti Cerkvi pasiven in ohlapen ter da se mladi počasi oddaljujejo od jedra in
življenja Cerkve. V pomanjkljivostih dokument opozarja predvsem na to, da mladinska
pastorala vse večkrat ne zna odgovoriti na izzive časa in da se vsebina ter način podajanja
vere mladih pogosto ne dotakneta.
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V točkah od 335 do 342 dokument podaja smernice za prenovo mladinske pastorale. Že
v točki 335 pove, da mora biti mladinska pastorala naravnana kristocentrično in
ekleziološko in ne sme ostati na ravni debat, ampak mora mladega človeka odpirati za
Kristusa in za Cerkev. Mladinska pastorala mora rasti iz Božje besede in evharistije.
Točka 336 opozarja, da mora biti mladinska pastorala odprta za vse mlade, zlasti za
najbolj ogrožene in uboge. Sodobna evangelizacija mladih mora imeti bolj misijonsko
razsežnost kot pa katehumensko. Pomembno je biti pozoren na celostno podobo človeka
in neselektiven pristop k mladim. Treba jih je sprejeti takšne, kot so. Točka 337 opozarja,
da se mora vzporedno z mladinsko pastoralo prenavljati tudi celotna župnijska pastorala,
saj brez tega koraka ne moremo pričakovati korenitih preobratov na področju mladinske
pastorale. Od župnijske pastorale pričakujemo več posluha za mlade. V točki 338 sinoda
opozarja, da je treba imeti dovolj duhovno zavzetih in ustrezno usposobljenih pastoralnih
delavcev in vzgojiteljev. Vsak duhovnik, ki vstopa v svet mladih, je postavljen pred
vprašanje, kako bi lahko svojo osebno vero prenesel na tiste mlade, ki so mu zaupani, in
na tiste, ki jih morda srečuje le naključno.
Teološka fakulteta mora posvečati več pozornosti izobraževanju sodelavcev za mladinsko
pastoralo, škofje ordinariji pa morajo ugotoviti, ali ima mlad duhovnik ustrezne darove
in usposobljenosti za to poslanstvo. Točka 339 govori o potrebnosti večjega vključevanja
laikov v pastoralo, še posebej mladih. Mladinske pastorale mora biti toliko, kolikor je v
Kristusu »močnih« in pedagoško kakovostnih voditeljev, ki so pripravljeni skupaj z
mladimi hoditi in iskati. Točka 339 še omeni, da so mnogi mladi pripravljeni prevzeti
vlogo voditeljev, saj izkušnje kažejo, da mlade nagovori predvsem tista skupnost, ki jih
zna postaviti pred določeno odgovornost. Točki 341 in 341 govorita o smiselnosti in
potrebnosti mladinskih centrov, ki bi bili v svoje programe zmožni vključiti vse vrste
dejavnosti, ki jih mladi potrebujejo, in o izrednem pomenu ustanovitve katoliškega
gledališča. Preko katoliškega gledališča bi gojili šolo govorništva, ki je v sodobnem
osiromašenem izražanju mlademu človeku nadvse potrebna.

1.1.4 SVETOVNI DAN MLADIH
Papež vsaki dve ali vsaka tri leta povabi mlade na mednarodno svetovno srečanje. Več
sto tisoč mladih z vsega sveta roma v prestolnice sveta, da bi skupaj izkusili in praznovali
svojo vero. Med vrhunce srečanja sodijo kateheze, festivali in koncerti, predvsem pa
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zaključek srečanja z vigilijo in zaključno sv. mašo. Pred samim svetovnim dnevom
mladih škofije v državi, ki gosti srečanje, pripravijo predprogram, kjer mladi lahko bolje
spoznajo kulturo, navade in življenje dežele, ki jih gosti, poleg tega pa sodelujejo pri
različnih socialnih pobudah (akcijah) in živijo pri družinah. Papež v okviru priprave na
srečanje mladih napiše posebno poslanico, ki jo nameni mladim (Društvo SKAM 2013).

1.1.4.1 P OSLANICA PAPEŽA B ENEDIKTA XVI. ZA 28. S VETOVNI DAN
MLADIH »P OJDITE IN NAREDITE VSE NARODE ZA MOJE
UČENCE « ( PRIM . M T 28,19)
Papež mlade v poslanici povabi, da naj se udeležijo pomembnega srečanja. Zgovoren
simbol srečanja je kip Kristusa Odrešenika, ki stoji nad mestom Rio de Janeiro in ima
odprte roke v znamenje sprejemanja, ki ga Gospod pripravlja za vse tiste, ki bodo prišli k
Njemu. Papež mladim polaga na srce, naj dovolijo Kristusu, da jih ljubi, in tako postanejo
pričevalci za svet.
Papež mladim naroča, naj se na srečanje pripravljajo v duhu gesla svetovnega dneva
mladih, ki je: »Pojdite in naredite vse narode za moje učence.« Geslo naj jih spodbudi k
evangelizaciji, naj se vključijo v misijonski zagon celotne Cerkve, saj je predstaviti
Kristusa drugim najdragocenejši dar, ki jim ga lahko pokloniš.
Papež pove, da je veliko mladih že prispevalo k oznanjevanju evangelija skozi zgodovino
in so z darovanjem samih sebe ter z navdušenjem širili oznanilo Božje ljubezni. Za zgled
jim postavi blaženega Joseja de Anchieta, mladega španskega jezuita iz 16. stoletja, ki je
prinesel Kristusa v Brazilijo, in tako postal apostol novega sveta. Cerkev pa, ko nadaljuje
svoje poslanstvo širjenja evangelija, še vedno računa na mlade. Papež mladim pove, da
so prvi misijonarji med vrstniki, kar jim je naročil tudi 2. vatikanski vesoljni cerkveni
zbor.
Papež mlade opozori, da potujemo skozi zelo posebno obdobje zgodovine. Tehnični
napredek je ponudil doslej neznane možnosti sodelovanja med ljudmi in narodi, toda
odnosi bodo pozitivni in bodo v svetu spodbujali rast človečnosti le takrat, ko bo
materializem zamenjala ljubezen, ljubezen pa je tista, ki zmore napolniti vsako srce. Bog
je ljubezen. Človek, ki pozabi na Boga, ostane brez upanja in postane nezmožen ljubiti
bližnjega. Zato je nujno, da pričujemo o Božji prisotnosti.
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S tem ko mladi oznanjajo evangelij, tudi sami rastejo in se globlje zakoreninijo v Kristusu.
Prizadevanje za misijone je ena temeljnih razsežnosti verovanja, saj pravi vernik mora
evangelizirati. Papež mladim pove, da biti misijonar pomeni biti Kristusov učenec, vedno
znova prisluhniti povabilu, naj Mu sledimo in se oziramo Nanj. Učenec je oseba, ki
posluša Jezusovo besedo in ga priznava za učitelja, ki nas je ljubil vse do darovanja
svojega življenja.
Papež mladim svetuje, naj se spominjajo darov, ki so jih prejeli od Boga, da jih bodo ob
svojem času ponesli naprej. Nikoli ne smejo pozabiti, da so členi v ogromni verigi mož
in žena, ki so posredovali resnico vere naprej in računajo, da bodo tudi mladi danes
ponesli vero naprej. Misijonar mora poznati dediščino Cerkve, poznati mora, kar veruje,
da lahko to oznanja naprej. Papež spomni mlade na uvod v Katekizem katoliške Cerkve
za mlade, ki nosi naslov Youcat, in ponovi, da morajo mladi svojo vero poznati tako
natančno, kakor spoznajo specialisti poznavanje in delovanje računalnika, ali tako dobro,
kot dober glasbenik pozna svojo glasbo. Mladi morajo biti v veri zakoreninjeni še bolj
kot generacije staršev, da se bodo mogli močno in odločno zoperstaviti skušnjavam
današnjega časa.
Jezus je svoje učence poslal v misijone z naročilom, da naj oznanijo evangelij po vsem
svetu. Evangelizirati pomeni prinašati ljudem veselo oznanilo odrešenja, in to oznanilo je
Jezus Kristus. Evangelizacija vedno izvira iz srečanja z Gospodom. Bolj kot pa Gospoda
poznamo, bolj ga želimo oznanjati. Papež mlade povabi, naj se pustijo voditi moči Božje
ljubezni. Jezus je ustanovil skupnost učencev, da bi širila evangelij do skrajnih mej sveta.
Benedikt je mlade povabil, naj se ozrejo okoli sebe in opazijo vrstnike, ki izgubljajo
smisel svojega življenja. Mlade pošilja med te ljudi, da jim prinesejo veselo novico.
Poudari dve področji, na kateri morajo biti posebej pozorni pri misijonskem prizadevanju.
Prvo področje je področje družbenega obveščanja, posebej interneta. Mladi so posebej
odgovorni za evangelizacijo »digitalnega kontinenta«, saj se skoraj samodejno
poslužujejo teh sredstev. Drugo področje pa je področje mobilnosti. Vedno več ljudi se
zaradi različnih razlogov preseljuje iz kraja v kraj. Mladi naj tem ljudem pričujejo o
osebni veri in naj jim prinesejo veselje nad srečanjem s Kristusom.
Mladi morajo biti kanal, po katerem se bo Bog lahko dotaknil tistih, ki imajo težave z
vero. Kristusovo oznanilo se ne širi samo preko besed, temveč mora vključevati celostno
življenje. Prvo dejanje ljubezni je to, da drugim pokažemo izvor našega upanja, ki pa je
Jezus Kristus.

9

Ker evangelizacija ni lahka, bodo mladi prej ali slej zašli v skušnjavo, da so nesposobni,
neprimerni. Papež mlade tu opozori, da evangelizacija ni pobuda njih samih, temveč je
zaupen in poslušen odgovor na Božji klic, in ravno zaradi tega ne temelji na naši moči,
temveč na Njegovi. Papež mlade povabi, da se ukoreninijo v molitvi in zakramentih.
Prava evangelizacija se rojeva iz molitve in je z njo podprta. V evharistiji naj mladi
odkrivajo izvir življenja tako, da se zvesto udeležujejo nedeljske maše in vsakič, ko
morejo, tudi delavniške. Pogosto naj pristopajo k zakramentu sprave. Naj se ne
obotavljajo sprejeti zakramenta svete birme, ki nam skupaj z evharistijo podeli moč in
ljubezen Svetega Duha. Papež mlade opogumi, da naj bodo utrjeni v veri, prepričani, da
je Kristus z njimi v vsaki preizkušnji.
Da bi pa ostali v trdni izpovedovanju krščanske vere tam, kamor so poslani, potrebujejo
mladi Cerkev. Nihče ne more biti priča evangelija sam zase, saj je tudi Jezus pošiljal svoje
učence skupaj. Potrebno je pričevati kot član krščanske skupnosti, kot član Cerkve.
Ob koncu papež mlade povabi, da globoko v sebi prisluhnejo Jezusovemu klicu k
oznanjevanju evangelija. Zopet spomni na kip Kristusa Odrešenika, ki ljubeznivo in
odprto objema vse brez razlike. Mladi pa so Jezusovo srce in roke! Poslani so pričevati o
Njegovi ljubezni. Ob koncu papež mlade opomni, naj jih ne bo strah, kajti: Jezus,
Odrešenik sveta, je z nami vse dni do konca sveta (prim. Mt 28,20) (Društvo SKAM,
2013)!

1.1.4.2 NAGOVOR PAPEŽA FRANČIŠKA MLADIM NA
SVETOVNEM DNEVU MLADIH, RIO DE JANEIRO 2013
Papež Frančišek je pridigo pri zaključni sveti maši navezal na geslo svetovnega dneva
mladih, in sicer: »Pojdite in naredite vse narode za moje učence.« Mladim je povedal, da
naj se ob vrnitvi na svoje domove ne bojijo biti velikodušni s Kristusom in pričevati o
njegovem evangeliju. Kdor prinaša evangelij, prinaša moč Boga, da bi se izkoreninilo zlo
in nasilje, da bi se podrli egoizem, nestrpnost in sovraštvo; da bi se zgradil novi svet!
»Jezus Kristus računa na vas! Cerkev računa na vas! Papež računa na vas,« pa so bile
besede papeža, ki so med mladimi požele veliko zadovoljstva. Papež je mladim povedal,
da doživetje svetovnega srečanja mladih ne sme ostati zaprto v njih samih, v njihovi
župniji… Morajo ga posredovati naprej. Papež je dejal: »Vera je kot plamen, ki je toliko
bolj živ, kolikor bolj se deli, se posreduje, da bi vsi lahko spoznali, ljubili in izpovedovali
Jezusa Kristusa, ki je Gospod življenja in zgodovine.« Ob tem je še poudaril, da Jezus
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nikoli ni dejal: »Če želite, če imate čas.« Deliti izkušnjo vere, pričevati vero in oznanjati
evangelij je naročilo, ki ga je Gospod zaupal vsej Cerkvi. To je ukaz, ki se ne rodi iz
oblasti, ampak iz ljubezni. »Ne bojte se iti in ponesti Kristusa v vsako okolje, vse do
bivanjskih periferij, tudi k najbolj oddaljenemu, najbolj brezbrižnemu. Gospod išče vse;
želi, da vsi čutijo toplino njegovega usmiljenja in njegove ljubezni,« pa so bile besede, s
katerim je papež mladim povedal, da jih čaka posebna naloga evangelizacije. Posebej
veliko poslanstvo is strani papeža za mlade pa se je čutilo v besedah: »Cerkev potrebuje
vas, entuziazem, ustvarjalnost in veselje, ki vas zaznamujejo.«
Papež Frančišek je mlade, če se bojijo, da nimajo potrebnega znanja za oznanjevanje
evangelija, spomnil na mladega Jeremijo, ki se je znašel pred enakim pomislekom. A mu
je Gospod odgovoril: »Ne boj se, kajti jaz sem s tabo, da te varujem.« Zato je papež
mladim dejal: »On je z nami! Ne bojte se!« Podobno, kot je papež Benedikt v poslanici
za svetovni dan mladih dejal, da je Jezus učence pošiljal po več skupaj, in ne samih, je
tudi papež Frančišek dejal: »Jezus ni rekel 'pojdi' ampak 'pojdite'! Dragi mladi, začutite
družbo celotne Cerkve in tudi občestvo svetnikov v tem poslanstvu. Ko se skupaj
spoprimemo z izzivi, takrat smo močni, odkrijemo zaloge, za katere nismo vedeli, da jih
imamo. Jezus ni poklical učencev, da bi živeli izolirano; poklical jih je, da bi tvorili
skupino, skupnost.« Ob koncu pridige pa je papež mladim spregovoril še o služenju:
»Evangelizirati pomeni pričevati v prvi osebi o Božji ljubezni, pomeni presegati naš
egoizem, služiti tako, da se sklonimo in umijemo noge našim bratom, kot je to storil Jezus«
(Radio Vatikan 2013).
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1.2 MLADINSKA PASTORALA
V poglavju »mladinska pastorala« bom skušal prikazati kaj vse je mladinska pastorala in
z čim vse se le ta pastorala ukvarja. Pastorala se definira kot veja teologije, ki je usmerjena
v praktično teologijo, s čimer se izraža njen poseben značaj, ki združuje teološke temelje
in konkretno dejavnost (Valenčič 2010, 24) Potrebno pa je tudi je predstaviti kdo mladi
so, da bomo sploh vedeli s kom in s kakšno pastoralo imamo opravka.

1.2.1 KAJ JE MLADINSKA PASTORALA?
Pod pojmom mladinska pastorala razumemo specialno pastoralo znotraj celotne pastorale
v Cerkvi. Mladinska pastorala je specifična pastorala, ki je posvečena starostni skupini
med 10. in 25. letom starosti. Mladinsko pastoralo lahko opredelimo kot evangelizacijo
mladih ljudi, evangeliziranje v sodelovanju z njimi in preko njih. Cilj evangelizacije je
pomagati mladim, da sami odkrijejo življenjske možnosti, ki jim jih nudi evangelij. Preko
evangelizacije naj bi mladi spoznali svojo poklicanost v novo Božje ljudstvo in dodali
temu še svoj prispevek. Tako bo postala današnja Cerkev znamenje in orodje nove kulture
življenja. Delovanje Cerkve na področju mladinske pastorale večkrat ni primerno, saj na
samem začetku ni temeljitejšega teološkega razmišljanja o problemih mladih. Podrobno
izdelan pastoralni koncept lahko prinaša bogate sadove, v sklopu tega pa tudi posamezne
dejavnosti, kot so kateheza mladih, njihovo liturgično udejstvovanje, pastorala
mladinskih gibanj … K mladinski pastorali lahko pristopamo celovito le, če pristopamo
interdisciplinarno in se pri tem poslužujemo tudi drugih humanističnih ved (psihologije,
sociologije …). Samo taka analiza je lahko izhodišče za dobro kairologijo, ki ob jasni
kriteriologiji daje pravo možnost za načrtovanje in uspešno izvajanje. Za izdelovanje
načrtov za prihodnost je potrebno dobro poznavanje preteklega. Za sodobno zasnovano
mladinsko pastoralo je odločilnega pomena ekleziološka osnova in to, kako Cerkev
razumeva samo sebe ter mlade v svoji sredi. Kriza mladinske pastorale se kaže kot
posledica krize v razumevanju občestva (Kvaternik 2004, 45–46).
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1.2.2 SPLOŠNO O MLADINSKI PASTORALI
1.2.2.1 T EOLOŠKA ANTROPOLOGIJA MLADOSTNE DOBE
K. Rahner pozna pet temeljnih človekovih danosti, in sicer: odprtost za skrivnostnost,
težnjo po svobodi, sposobnost komunikacije, izkustvo neuspeha ter usmerjenost v
prihodnost. Te danosti se še posebej izrazito kažejo v času mladosti. V mladosti človek
prvič in najmočneje doživlja svojo izpostavljenost svetu, hkrati pa tudi to, da je ustvarjen.
Na mladost je treba gledati predvsem kot na čas, v katerem se mladostnik srečuje s
skrivnostjo življenja in skrivnostjo Boga. Mladost je čas iskanja smisla življenja in
vrednot, za to tudi čas intenzivnega eksperimentiranja. Prav zato je v mladini tako silovit
»inovacijski potencial« družbe in Cerkve. Mladostnik, ki je pod močnim vplivom
sodobne nagnjenosti k individualizaciji, poskuša svobodno in samostojno oblikovati
svoje življenje. Mladost je idealen čas za osebno srečanje s svetopisemskim Bogom, saj
se že izraelsko ljudstvo bori za svobodo, še bolj pa prinaša svobodo življenje po Jezusu
Kristusu. Mladost je čas vzgoje k svobodi in odgovornosti, ki človeku omogoča življenje
v »odgovorni svobodi«.
Vsaka medčloveška komunikacija je odsev komunikacije med Bogom in človekom. To
za področje mladinske pastorale pomeni, da je treba s pomočjo medosebne komunikacije
mladim pomagati druge razumevati kot tiste, ki so po volji Boga vključeni v življenje
vsakega izmed njih. Bog mladim dopušča, da so nepopolni, in jim preko tega razodeva
njihove meje, da bi mladi spoznali, da bivanje ne izhaja iz njih samih, temveč od Boga.
Mladostnikova notranjost je vsa prežeta s težnjo po prihodnosti. V sebi mladostnik
odkriva možnost za kreativnost po lastni fantaziji. Ta podoba mladostnika je blizu podobi
Boga, ki ustvarja in omogoča čase ter jih podarja človeku. Mladinska pastorala naj
mlademu pomaga odkrivati temelje za uspeh, ki mu bo omogočal premagovati
potrošniško miselnost in dati svojo moč v dobro Cerkve in družbe (Kvaternik 2004, 47–
49).

1.2.2.2 N ASTAVKI ZA PASTORALNO DELOVANJE
Na podlagi pastoralne antropologije mladih lahko napravimo nekatere zaključke.
Mladinska pastorala je lahko le v soglasju med starejšimi in mladimi, vseh skupaj pa v
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občestvu z Jezusom Kristusom. Pomembno je tudi poudariti, da je pomembnejša od
kvantitete kvaliteta odnosov. Srečanje starejših z mlajšimi zahteva od starejših
sposobnost vživljanja v življenje in problematiko mladih, prav tako pa sposobnost
poslušanja in potrpljenja. Osvobajanje mladih odseva svetopisemsko osvobajanje
izraelskega ljudstva. Še pomembnejša za mlade je izkušnja osvobajajočega delovanja
Jezusa Kristusa, kar je najbolj vidno tam, kjer si kristjani prizadevajo za resnično
osvobajanje mladih iz osebnih kriz, brezposelnosti, drog, samomorilnosti… Mladinska
pastorala mora mlade senzibilizirati za prepoznavanje vsega skrivnostnega v njihovem
življenju in jim hkrati omogočati približevanje Jezusu Kristusu, ki je cilj in temelj vsake
pastorale. Zato morajo vsi, ki delujejo v mladinski pastorali, imeti osebno izkustvo
Božjega (Kvaternik 2004, 49–50).
Cerkev si mora v mladinski pastorali prizadevati, da mladim omogoča osebno rast, jih
odpira za transcendenco, vzgaja za občestvenost, ljubezen in svobodo. Mladinska
pastorala mora mlade voditi k »življenju v polnosti«, po katerem mladostnik hrepeni in
ki je hkrati življenje po Božjem načrtu. Pastoralni delavec ne sme imeti le naloge
oznanjevalca, pač pa mora imeti tudi nalogo spremljevalca, rešitelja, branitelja,
zastopnika, prijatelja ... Ob strokovni izobrazbi vsakega pastoralnega sodelavca je še bolj
pomembna duhovna globina. K vsakemu vprašanju pri mladinski pastorali je treba
pristopati v evangelijski perspektivi (Kvaternik 2004, 50).

1.2.2.3 P REROŠKA MOČ MLADOSTI
Mladi so že po svoji naravi nezadovoljni z obstoječim stanjem in enako je tudi v Cerkvi.
Starejši ljudje pa le redko sprejmejo pobude, želje in predloge mladih z naklonjenostjo,
saj se običajno čutijo ogrožene. Pri katehezi ali oznanjevanju mladim večkrat priznamo
pravico do drugačnosti, vendar ko gre za konkretne stvari, tega ne upoštevamo. V
prihodnosti Cerkve bo treba vnesti več medgeneracijskega sodelovanja. Mlade lahko
povežemo s svetopisemskim preroštvom.
Na pedagoški ravni bomo uspešni le takrat, ko bomo z mladimi vzpostavili skupni
horizont v iskanju boljšega in s tem spreminjali slabše, skupni temelj pa je komunikacijski
proces sprejemanja, še posebej v konfliktih in vsebinsko različnih stališčih.
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1.2.2.4 M LADI KOT ENAKOPRAVNI PARTNERJI
Dejstvo je, da v današnji evropski Cerkvi prevladujejo odrasli, če ne celo stari ljudje. Zato
se morajo mladi veliko bolj potruditi, da se njihov glas sliši, kaj šele, da se uveljavi. Prav
zaradi njihove specifičnosti in drugačnosti bi jih morali odrasli sprejemati kot
enakopravne partnerje. Po birmi imamo mlade za zrele in odgovorne kristjane, večkrat pa
znotraj občestva ne najdejo nikogar, ki bi jim zares prisluhnil in jih jemal resno. Mlade je
treba jemati tudi kot dar, ne le kot nalogo evangelizacije. Če je bila do sedaj mladinska
pastorala usmerjena v ciljne skupine mladih, bi morali v prihodnje čim bolj težiti k
srečevanju različnih generacij. Cilj evangelizacije ne more več biti zgolj nastajanje
mladinskih skupin. Treba je ustanavljati medgeneracijske skupine in se v njih učiti
medsebojnega sprejemanja in upoštevanja. Mladinska pastorala mora postati bolj
preroška. Ko spreminjamo to pastoralo, spreminjamo celotno pastoralo in Cerkev kot
tako. Samo v sprejemanju mladih in skupnem iskanju rešitev je mogoče pričakovati
sadove mladinske pastorale. Bolj kot karkoli drugega bi moralo Cerkev skrbeti, kakšen je
njen status v očeh mladih. Mladina mora postati prednostni kraj prizadevanja Cerkve
(Kvaternik 2004, 53–55).

1.2.2.5 M LADINSKA PASTORALA KOT POT
Vedno večje oddaljevanje mladih od Cerkve sproža v nas vprašanje, kako danes mladim
govoriti o veri, Kristusu, Cerkvi. Odgovoru na to vprašanje nam lahko pomaga najti t. i.
»teologija poti«, po kateri so vera, Kristus in Cerkev za mlade pot, na kateri bodo našli
sebe in prišli do drugih. Vera nas uči, da se nam je Bog približal v Jezusu Kristusu. On je
pot, po kateri se Bog podarja, in je vsebina podarjanja. Ker je Jezus Kristus Bog in človek,
je njegova pot Božja in človeška. Vera kot pot ima trojen značaj: pot Boga k človeku, pot
drug k drugemu in pot z drugimi.
Pomembno se je zavedati, da je prenos vere proces medsebojnega učenja in navdihovanja.
Mladih ne smemo obravnavati zgolj kot tistih, ki nekaj prejemajo, ampak kot tiste, ki
bodo evangelij in tradicijo na novo interpretirali in artikulirali. Različne generacije lahko
živijo v medsebojnem sobivanju in celo sodelovanju, če si priznavajo različne karizme
brez, da bi se podcenjevale ali dušile (Kvaternik 2004, 55–57).
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1.2.2.6 ZGODOVINSKA IZKUŠNJA
Skozi vso zgodovino Cerkve so koncepti pastoralnega dela z mladimi temeljili na
trenutnem teološkem razumevanju Cerkve. V 19. stoletju je bila pastorala defenzivne
narave in je dajala prednost ustanavljanju združenj in zvez, ki naj bi mlade zavarovale
pred vplivi posvetnosti. V začetku 20. stoletja se je pridružilo še nacionalno vprašanje, v
teologiji pa poudarek na Božjem kraljestvu. V deželah komunizma je bil razvoj mladinske
pastorale ustavljen in se je razvijala glede na možnosti, ki so se odpirale. Mladinska
pastorala je več kot le duhovno oblikovanje mladih. Skozi zgodovino je prevladoval
liturgično-zakramentalni in homiletično-katehetski vidik dela z mladimi, kar pa je
pastoralo zožilo le na duhovno raven. V deželah, kjer je svoj čas vladal
nacionalsocializem, pa se je po padcu le-tega pojavila potreba po večjem poudarku
karitativno-diakonskega vidika. Podobno je treba to okrepiti v deželah nekdanjega
komunizma. Mladinska pastorala v prihodnje ne sme več biti le zadeva duhovnikov, pač
pa tudi mladih samih, in to po načelih, po katerih je razvidno večje zaupanje v samostojno
delovanje mladih (Kvaternik 2004, 59–60).

1.2.2.7 ŽUPNIJSKA MLADINSKA PASTORALA
Primarni kraj in subjekt mladinske pastorale je občestvo. To vlogo ima župnija skozi vso
zgodovino. Resnična Cerkev je lahko le občestvena. Cerkev skozi vso zgodovino teži k
pridobivanju množic, in ne zgolj elite. Tako potrebuje župnija razvejano dejavnost, preko
katere različnim generacijam omogoča živeti vero v vseh razsežnostih življenja.
Župnijsko življenje brez mladih je sterilno in obsojeno na propad; sploh danes, ko družina
ne igra več vloge, kot je nekoč, je prav župnija je še toliko pomembnejša nosilka vere.
Vera se mora uresničiti v nekem določenem kraju. Drugi vatikanski koncil je nakazal, da
je to lahko le občestvo. Ko govorimo o župnijskem občestvu in o mladinski pastorali,
moramo imeti pred očmi tri nivoje: pastoralo v občestvu, pastoralo za občestvo in
pastoralo občestva.
Mladinske organizacije in združenja so v veliki krizi zato, ker so prevečkrat v premajhni
povezanosti s Cerkvijo in ker imajo premalo duhovnosti ter preslabe vodstvene kadre.
Čuti se proces individualizacije in pluralizacije. Prednosti pastorale preko mladinskih
organizacij so vzgoja za samopomoč, osamosvajanje, politično in družbeno angažiranje.
Take organizacije lahko postanejo jedra pastoralnega dela. Tem so danes na videz
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nasprotna (in hitro razvijajoča se) duhovna gibanja, ki pa dajejo velik poudarek na osebno
duhovno rast posameznika, pripadnost Cerkvi in poslušnost njenemu vodstvu. Močno
gojijo molitveno življenje, premišljevanje Svetega pisma, manj pa se posvečajo
vprašanjem miru, okolja, varovanja narave ..., ki pa so danes pri mladih v ospredju.
Večkrat se jim očita zaprtost v svoj krog, nepripravljenost za povezovanje z drugimi in
prepričanost v svojo »izvoljenost«.
Rešitev je v vzajemnem sobivanju in sodelovanju ravno na župnijski ravni. Župnija je
prostor, kjer bi lahko prihajalo do plodnega bogatenja enih in drugih ter vseh tistih, ki jih
eni in drugi ne zajamejo in jih nikoli ne bodo (Kvaternik 2004, 61–63).
Mladinska pastorala mora biti prednostna pastoralna skrb, ki jo navdaja misijonska
zavzetost. V Cerkvi na Slovenskem velja merilo da evangeliziramo z vzgajanjem in
vzgajamo z evangeliziranjem. (Snoj 2003, 293)

1.2.3 TEMELJI ŽUPNIJSKE MLADINSKE PASTORALE
1.2.3.1 M LADINSKA

PASTORALA
EVANGELIZACIJA

MORA

BITI

V

PRVI

VRSTI

Primerna podlaga za uresničevanje evangelizacije med mladimi je apostolsko pismo
Pavla VI. O evangelizaciji današnjega sveta. To pismo udejanja koncil in upošteva stanje
v družbi. »Namen evangelizacije je notranja spremenitev« (EN 18). Evangelizacija ni v
prvi vrsti metoda, ampak dejanje in beseda, občestvo, zakrament in poslanstvo. Preden
Cerkev evangelizira druge, mora evangelizirati samo sebe. »Celotna Cerkev je nosilka
evangelizacije« (EN 60), zato mora biti celotna Cerkev misijonsko usmerjena.
Evangelizacija je temeljna naloga celotnega Božjega ljudstva. Specifično nalogo ima pri
tem družina in tudi mladi(EN72) (Kvaternik 2004, 64).
Mladinska pastorala je evangelizacijska, kadar ima sledeče značilnosti:
a) Imeti mora natančno določene cilje. Kot vsaka mora tudi mladinska pastorala imeti
pred seboj celega človeka v vseh dimenzijah: gospodarski, politični, socialni, kulturni in
verski (EN 33). Prvi cilj pastorale je služiti osebnostni in verski rasti mladega človeka.
Zaradi velikega vpliva okolja so mladi potrebni pomoči pri izgrajevanju lastne identitete.
Drugi cilj je vzpostavitev občestvenosti in sodelovanja. Za to je nujno zgraditi strukture,
kot so mala občestva, skupine ..., preko katerih poteka prenos družbenih vrednot in pravil,
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obstoj takšnih skupin pa je ključnega pomena za celotno Cerkev in vključevanje mladih.
Tretji cilj pa mora biti prizadevanje za graditev pravičnosti, miru in ohranjanje stvarstva.
b) V pastorali se morajo enakomerno in dinamično prepletati diakonija, oznanjevanje in
bogoslužje. Ta triada odgovarja na temeljne človeške dejavnosti. Življenjsko prepletanje
teh dejavnikov mladim omogoča integracijo, stimulacijo in zdravo kritiko. V današnjem
svetu mlade prepriča oz. nagovori predvsem pričevanje in diakonijsko služenje.
c) Nosilec je celotno Božje ljudstvo. Treba je vedeti, da nosilec mladinske pastorale ni
zgolj duhovnik, ampak vsi njegovi sodelavci, zato je potrebno mladinske animatorje
jemati ne le kot nekakšne pomočnike, ampak kot Kristusove sodelavce. Vsak posameznik
ima svoje specifične lastnosti in z njimi pripomore k boljši pastoralni dejavnosti.
d) Komunikativno delovanje. Mladinska pastorala mora znova in znova zajemati od
Kristusa, ki ni nikoli manipuliral z ljudmi, ampak je od njih pričakoval svobodno
privolitev. Jezus je vedno gradil občestvo – njegovo delovanje je bilo komunikativno.
Mladinska pastorala ne more biti oblikovana po modelu ponudbe in povpraševanja,
ampak po modelu osebne komunikacije.
e) Izbira opcij in prioritet. Cerkev nujno izbira med prioritetami. Pri tem pa mora na
najvišjem mestu biti vedno evangelij! Tako je tudi pri delu z mladimi. Ni dovolj zgolj
odločitev za mlade.
f) Pastorala je predvsem Božje delo. Ob neutrudnem prizadevanju za uspešno
oznanjevanje in delo z mladimi ne smemo nikoli pozabiti, da je pastorala Božje delo. Bog
je tisti, ki naše delo blagoslavlja in mu daje rast (Kvaternik 2004, 65–66).

1.2.3.2 K AKO NAJ RAVNA OBČESTVO , KI ŽELI EVANGELIZIRATI ?
Prvi cilj mladinske pastorale mora biti oblikovanje duhovnosti pri mladih, ki bo
omogočala praktično vključevanje v notranje duhovno spoznanje in doživetje
vsakodnevnih stvari. Za dosego tega cilja je možnih nekaj naslednjih poti. Prva pot je
duhovno vodenje, pri katerem se spodbuja duhovno zorenje mladih. Druga pot je
doseganje čim večje identifikacije s Kristusom. Tretja pot je učenje celovitega mišljenja.
Četrta pot je pot močnih doživetjih preko različnih skupin, prireditev, osebnostnih
poglobitev … Peta pot pa je intelektualno izobraževanje na področju verskega znanja.
Delo z mladimi bi morali razumeti v prvi vrsti kot diakonijo, služenje. Temu primerno bi
morali tudi organizirati vso mladinsko pastoralo. Mlade je treba na katehezo najprej
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pripraviti. Danes opažamo, da zgolj katehetski pristop ne uspeva. Morali bi se bolj
zamisliti ob besedah o »pričevanju z življenjem« (EN41), ki so kot osnova za nadaljnjo
evangelizacijo.
Delo z mladimi bo uspešno takrat, ko bodo mladi začutili skupnost. In to mora biti
skupnost, ki verodostojno pričuje, slavi ter služi. Mladinska pastorala je v krizi toliko,
kolikor je v krizi župnijska pastorala. Mladi potrebujejo pričevanje občestev, in preko
pričevanja občestvo stopi v služenje mladim.
Vsi, ki oblikujejo mladinsko pastoralo, morajo imeti primerno oblikovano pastoralno
zavest. Vsi, ki sodelujejo, se morajo čutiti sprejete, vključene, ne glede na njihovo
izobrazbo. Prispevek vsakega je enako pomemben. Do te zavesti pridejo preko
konkretnega delovanja pa tudi dopolnilnega izobraževanja in usposabljanja. Ob udeležbi
najširšega kroga zainteresiranih je treba izdelati pastoralni koncept, ki ga bodo vsi
razumeli, ga sprejemali, poznali in z veseljem uresničevali. Koncept mora biti dobro
teološko, še posebej pa ekleziološko utemeljen. V konceptu nikakor ne smejo manjkati
koncilski dokumenti, kot sta Lumen Gentium in Gaudim et spes, pa tudi pokoncilski
dokumenti kot npr. Evangelii nuntiandi ali Sklepni dokument plenarnega zbora Cerkve
na Slovenskem. Prav tako pa mora koncept temeljiti na ustrezni sociološki analizi stanja
ter poznavanju njihovih navad in pričakovanj. Treba se je zavedati, da Cerkev, ki želi
evangelizirati mlade, lahko to stori samo v sodelovanju z njimi samimi. S pomočjo mladih
pa lahko učinkovito evangelizira samo sebe do te mere, da sama postaja sposobna
evangelizirati tudi tiste, ki so izven Cerkve (Kvaternik 2004, 66–69).

1.3 ANALIZA INTERVJUJEV
1.3.1 INTERVJU S FANI PEČAR
Fani prihaja iz Haloz in je končala študij filozofije in teologije. Ima izkušnje učenja
verouka kot katehistinja, kar opravlja že 15 let. Aktivna je na ŠOM-u (škofijski odbor za
mladino), več kot 15 let je tudi skavtska voditeljica, bila je regijska načelnica skavtov,
stegovodkinja, je koordinatorka Slovenske šole za animatorje za področje mariborske
metropolije, je del združenja animatorjev oratorija tako na slovenski kot na nadškofijski
ravni. Fani je članica Frančiškovega svetnega reda in pomaga tudi pri Frančiškovih
otrocih.
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Fani odgovarja, da so odnosi med mladimi in Cerkvijo odvisno od posameznikov. Fani
postavlja za izhodišče Cerkve za delo z mladimi Jezusov zgled v evangeliju in zglede
svetnikov, ki so v zgodovini Cerkve delali z mladimi. Fani pove izkušnjo od skavtov, in
sicer, da so vse skupine skavtov, ko so bile na poti, najprej iskale pomoč pri duhovnikih
(v župniščih), kar kaže na določeno mero zaupanja v Cerkev. Fani pa tudi opozori, da
obstajajo tisti, ki so nad Cerkvijo razočarani. To pa zato, ker s strani Cerkve niso bili
slišani, imajo slabo izkušnjo, so pa tudi taki, ki zaradi svoje lenobe ne preverijo vsega,
kar slišijo o Cerkvi.
Fani pove, da je profil današnjega mladostnika, srednješolca podoben oz. ni kaj dosti
drugačen od tistega pred 50 leti. Mladi se že od nekdaj soočajo z negotovostjo ob
prehajanju iz otroškega sveta, imajo potrebo po potrditvi, iščejo svojo vlogo, svoj lastni
izraz, odkrivajo lastno telo, vzpostavljajo odnose z nasprotnim spolom. Pove pa, da
imamo danes več stvari, ki jih lahko mlad človek uporabi, kar otežuje pristne odnose.
Fani na vprašanje, kaj mladi pričakujejo od Cerkve, odgovarja, da pričakujejo predvsem
to, da se jih vzame zares. Ne smejo imeti občutka, da so le številke in da se jih izkorišča.
Mladi morajo na strani Cerkve najti najprej človeka, in šele nato institucijo. Medtem pa
lahko Cerkev od mladih pričakuje predvsem spremembe, saj je svet mladih spremenljiv.
In zaradi teh sprememb mladi prinašajo v vero prožnost, svežino, gibljivost, rast, energijo.
Od mladih se lahko naučimo nepreračunljivosti in predanosti stvarem, ki so pomembne.
Fani v svojem odgovoru, kaj Cerkev ponuja mladim, našteje ogromno stvari. Od rednih
mladinskih srečanj, do skupin animatorjev, duhovnih vaj, počitnikovanja… Cerkev mora
mladim dati možnost, da v njej najdejo svoje mesto in so aktivni. Izkušnja kaže, da v
Cerkvi ostanejo aktivni tisti, ki se priključijo določenim skupinam in se s tem čutijo
koristne. Fani vidim možnost predvsem še v področjih umetnosti in športa. Pove pa, da
se stvari včasih ne lotevamo na pravi način oz. ne znamo narediti dobre reklame.
Fani vidi posebno priložnost za Cerkev v tem, da stopi v stik z mladimi tako, da jih uči
medsebojne komunikacije, da mladim govori o vrednotah, o odnosu do spolnosti, saj teh
veščin drugje skoraj ne najdeš. Seveda je tu še področje duhovnosti, dobro pa bi bilo tudi,
če bi Cerkev sprejemala različnost in spodbujala lastno kreativno mišljenje.
Podobno, kot je v svojem intervjuju povedal Šömen, odgovori tudi Pečarjeva. In sicer
glede vizije mladinske pastorale Fani meni, da tukaj »malo škripa«. Problem je, da je
mladinsko pastoralo težko umeščati v celoten sistem. Cerkvi pri tem manjka skupnega
pristopa, ne more iti vsak del pastorale v svojo smer. Pove pa, da mora Cerkev biti z
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mladimi, ujeti njihov tempo, se z njimi spraševati, iskati odgovore in se ne obnašati
vsevedno.
Fani pove, da je za prihodnost mladinske pastorale ne skrbi, saj ima Jezusovo zagotovilo,
da je vedno z nami (Mt, 28,20). Je pa mladinska pastorala odvisna od prihodnosti
slovenske pastorale nasploh.
Kar se tiče izobraževanja sodelavcev za mladinsko pastoralo, je ponudbe dovolj, če se le
hoče najti. Problem se pojavi, ko sodelavci mislijo, da že vse poznajo in da se ni več treba
učiti, in si ne izmenjujejo več izkušenj. Ob vseh spremembah, ki se dogajajo okoli nas,
pa drži, da je vsako stanje na mestu že korak nazaj.
Fani pri oceni stanja mladinske pastorale našteje tako dobre kot slabe vidike. Kot dobre
vidike izpostavi svetovni dan mladih, Stično mladih, dogajanje po manjših skupinah,
številne mlade, ki so aktivni v župnijah, izvajajo oratorije … Je pa res, da vsako nedeljo
Cerkve niso polne mladih, da imajo mladi svoj ritem dela in da župnija ni njihov primarni
prostor delovanja. Fani povzame, da stanje ni rožnato, toda čisto črno pa tudi ni.
Fani glede aktualnih afer Cerkve pove, da mlade, ki so Cerkvi blizu in imajo s Cerkvijo
dobre izkušnje, te stvari žalostijo ter jim nalagajo dodatno breme, saj morajo Cerkev
zagovarjati. Hkrati pa so te afere priložnost za preverjanje osebne vere, da ugotovijo, kaj
je pomembno, bistveno. Tistim pa, ki so skeptični, se dvomi samo še povečajo.
Duhovnik, ki se ukvarja z mladimi, mora biti predvsem iskren in mora imeti rad ljudi.
Mora pa biti tudi človek molitve. Fani kot zelo aktivna pastoralna sodelavka na področju
mladih opisuje večinoma pozitivne izkušnje ob srečanjih z duhovniki. Vsi se strinjajo o
pomembnosti mladinske pastorale in jih »žuli«, kako delati z mladimi. Potem pa so
reakcije duhovnikov različne – od predaje in kritiziranja, od vztrajanja pri starih modelih,
potrpežljivosti, do iskanja, preizkušanja novosti …
V prihodnost mladinske pastorale Fani zre z optimizmom in meni, da mora biti optimizem
način naravnanosti vsakega kristjana. Če evangelij prinaša odgovore za vse rodove,
potem mora delovati tudi v današnjem času. Morali pa bi se hitreje odzivati na okoliščine
in iskati znamenja časa. Morda nam manjka zaupanja in poguma, da bi se odločili in
potem sledili cilju.
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1.3.2 INTERVJU Z JOŽETOM ŠÖMNOM
Drugi intervju sem naredil z duhovnikom, ki svoje služenje vrši že 31 let. Ima bogato
izkušnjo iz misijona v osrednji Afriki, kjer je širil evangelij kar 16 let. Je župnik v župniji
Slivnica pri Mariboru in ima na župniji živo mladinsko pastoralo.
Župnik Šömen izpostavlja, da je razkorak pri pogledu na mladinsko pastoralo danes že
pri samih voditeljih, saj imajo že ti različne poglede na današnjo mladino – nekateri še
vedno pričakujejo, da bodo mladi enaki kot so bili pred tridesetimi leti. Šömen pove, da
nekateri težje sprejemajo spremembe, kar ustvarja razkorak med Cerkvijo in mladimi, in
da skrb za mlade v Cerkvi izražajo vsi, vendar izbirajo različne pristope. Šömen pove
tudi, da ima Cerkev mlade možnost postaviti v položaj poslušalcev ali pa v položaj
aktivistov oz. angažiranih delavcev. Mladim se tudi da možnost, da z svojimi vrstniki
skupaj iščejo poti.
Šömen meni, da je današnji srednješolec brez orientacije, nima pravih ciljev in je še vedno
otrok.
Šömen pove, da mladi v Cerkvi vidijo predvsem nekoga, ki bi jih moral sprejeti, nekoga,
ki bi mu lahko zaupali in imeli pri njem možnost, da se dokažejo, čeprav obstajajo skupine
mladih, ki raje ostajajo v ozadju. Medtem ko Cerkev od mladih pričakuje predvsem
sodelovanje pri iskanju načina uresničevanja evangelija. Župnik poudari, da je veliko
takih, ki izkažejo pripravljenost sodelovati na različnih področjih.
Župnik se pri ponudbi Cerkve ozre predvsem na župnijo in pove, da lahko mladi v okviru
župnije postanejo Jezusovi prijatelji in sodelavci, kar pa od njih zahteva tudi nekaj truda,
angažiranosti … Meni pa, da Cerkev nima izdelane vizije za delo z mladimi.
Kot pripravnik na duhovniški poklic se ni posebej angažiral za delo z mladimi, saj ni
pričakoval, da bodo razmere takšne, kot so. Poudaril pa je, da obstaja nevarnost, da se
naučiš ene oblike dela, in potem nisi odprt za druge modele. Meni, da duhovnik, ki se
srečuje z mladimi, mora mladim pokazati, da jih ima rad, in jim pustiti določeno svobodo.
Za mlade si je treba vzeti čas in biti z njimi. Kot župnik vidi največji problem v tem, da
je premalo duhovnikov, ki si vzamejo čas za mlade, in je preveč župnij, ki se posvečajo
delu z mladimi, osamljenih. Zato je to delo tudi manj vidno.
Na vprašanje, ali so mladi in Cerkev uglašeni oz. neuglašeni, odgovori, da je stvar
prepletena. Odvisno je od nivoja. Vidno je lepo sodelovanje, zaupanje, prav tako pa je
vidna tudi druga stran, kjer gre za kritiziranje, slabosti.
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Po mojem mnenju se iz izkušnje intervjuvanega duhovnika vidi, da se Cerkev kljub
vsemu trudi za delo z mladimi in je na določenih področjih pri tem uspešna, je pa res, da
so tudi področja, kjer ima še nekaj rezerve.
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1.4 KDO SO MLADI DANES?
Verjetno so vsem znane besede, ki jih danes slišimo glede mladih: »kakšni so mladi, nič
ne delajo, kaj bo iz njih …« (Korošec 2010, 6). Za odgovor na ta vprašanja je smiselno
uporabiti analizo italijanskega profesorja Galimbertija iz knjige Grozljivi gost: nihilizem
in mladi.
Galimberti začenja uvod z mislijo: »Mladi se ne počutijo dobro, čeprav se tega ne zmeraj
zavedajo. Vzrok pa niso običajne eksistencialne krize, s katerimi je posuta mladost,
temveč to, da se okrog njih mota grozljiv gost, nihilizem, ki vidra v njihova čustva, bega
njihove misli, jim briše upe in obzorja, slabi dušo, načenja emocije in tem emocijam
jemlje moč« (Galimberti 2009, 9). Nietzsche modernega človeka in čas pojmuje kot konec
dvatisočletnega moralnega in duhovnega gibanja, konec krščanstva, metafizike. Zato
odgovarja, da je nihilizem to, da se najvišje vrednote razvrednotijo. Za Nietzscheja se
doba konča, ker ne verjame več v to, kar je stoletja spodbujalo in gnalo človeštvo naprej.
Vedno bolj je opazna revščina vrednot, in tega gibanja ni več mogoče ustaviti(Korošec
2010, 6). Ko je Nietzsche razglasil smrt Boga, je s tem začel kulturo smrti. Tako je
privedel do grozljivega gosta – nihilizma, nihilizem pa se je srečal z brezčutno tehniko.
Ta tehnika je s svojo racionalnostjo relativizirala in odrinila v ozadje vso simboliko, vse
podobe, ki jih je človek ustvaril o sebi, da se je lahko znašel v svetu in ga obvladal
(Galimberti 2009, 17). Tehnika pa ne spodbuja smisla, ne odrešuje, ne osvobaja…
Tehnika funkcionira, in ker njeno delovanje postaja planetarno, so v ozadje potisnjeni
pojmi brez razločno zarisanih mej, saj te meje razjeda nihilizem (Korošec 2010, 6).
Galimberti v svoji knjigi ugotavlja, da živimo v času, ki mu vladajo »afekti žalosti«, prišli
smo do krize temeljev naše civilizacije. Saj prihodnost ni več pozitivna, kot je bila nekoč,
temveč je skrajno negativna in prepuščena naključnosti brez smeri in orientacije
(Galimberti 2009, 22–23). Zaradi te krize starši in tudi učitelji danes vse pogosteje
obiskujejo psihološke svetovalnice, ker ne vedo več, kako naj se spoprimejo z
ravnodušnostjo svojih otrok, z izgubo motivacije, s stopnjevanjem nasilja, z drogo.
Problem se pojavi, ker mladi ne vidijo prihodnosti kot obljube, in se ustavijo v sedanjosti.
Bolje je, da se imamo dobro in uživamo danes, če je prihodnost brez perspektive. To
posledično pripelje do tega, da mlad človek ne preide več iz narcističnega libida (ljubezen
do samega sebe) v objektivni libido (ljubezen do drugih in sveta). Če tega prehoda ni, je
nevarno, da mlade usmerjamo v učenje z utilitarističnimi motivacijami in jih uvedemo
izobraževanje, katerega cilj bo preživetje, ko se samo po sebi razume, da naj se vsak reši
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sam. Posledica pa bo oslabitev čustvenih in družabnih vezi, ugotavlja Galimberti
(Galimberti 2009, 24).
Galimberti tudi ugotavlja, da razlog za krizo mladih tiči tudi v šolah. Saj šola izvaja zgolj
programe ministrstva za šolstvo, ker trdi, da njena naloga v resnici ni vzgajati, temveč
samo izobraževati, saj je vzgoja v zmotni profesorski zavesti neizogiben derivat
izobraževanja. Galimberti dodaja, da če že, se lahko izobražuje, se to zgodi šele skozi
vzgojo. Vzgoja ne pomeni samo olike, ampak je počasno usvajanje veselja nad samim
seboj preko potrditve (Galimberti 2009, 31).
Galimberti poudarja, da se problematika vzgoje lahko reši tako, da so učitelji ne zgolj
izobraženi, ampak jemljejo svoje delo kot življenjsko poslanstvo, kot skrb za mlade, da
bi jih učili graditi čustvene vezi in solidarnosti ter da bi mlade pripeljali iz osame, v katero
jih skuša zapreti družba v imenu egoističnih idealov (Korošec 2010, 8).
Položaj mladih danes je rezultat kompleksnih zgodovinskih dogajanj, družbenih odnosov
in različnih vlog posameznih skupin v zadnjih stopetdesetih letih. Razvoj modernih družb
najmočneje vpliva na oblikovanje posebnega življenjskega sveta mladih. Mladost je
posebno življenjsko obdobje s posebnimi značilnostmi in praksami. Za oblikovanje
mladih pa je ključnega pomena razvoj industrijske družbe. S priseljevanjem v mesta in
zaradi potreb po izobraženi delovni sili je bilo vse več mladih vključenih v podaljšano
izobraževanje. Izobraževanje pa je obdobje, ko imajo mladi čas za oblikovanje lastne
kulture, čas, ko mladi dobijo možnost, da sami razpolagajo s prostim časom, s tem pa se
tudi spremeni njihov življenjski potek in prehod v odraslost. V drugi polovici dvajsetega
stoletja pa so na oblikovanje življenja mladih vplivali tudi spreminjajoči se demografski
trendi, potrošniška družba, ki postavi temelje za oblikovanje mladinskih kultur, stilov in
scen (Ferjančič 2010, 3).
V začetku petdesetih in šestdesetih let prejšnjega stoletja so se začele razmere med
mladimi bistveno spreminjati. Začele so nastajati posebne kulture najstnikov, vrstniške
skupine. Zanje je bil značilen odpor do nadzorovanja in želja po več svobode (Ule 2008,
158). Šestdeseta in sedemdeseta leta so prinesla spremembe v prevladujočo množično
kulturo. Okoli delavske mladine se oblikujejo subkulture, katerih glavna interesna
področja so bila seksualnost, ustvarjanje in politika, na drugi strani pa postajajo vse bolj
močna študentska gibanja. Njihov glavni potencial je bila želja po univerzaciji vrednot,
za katere so se sami zavzemali in ki so jih s protestnimi akcijami širili po vsem zahodnem
svetu. Mladinske kulture so v sedemdesetih in osemdesetih letih postajale vse bolj
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raznolike. Pod vplivom popularne glasbe in drugih globaliziranih produktov in odnosov
začnejo govoriti o stilih mladinskih kultur. Te kulture lahko presežejo tudi generacijske
meje in si prilastijo tudi generacije odraslih (Ule 2008, 168). V devetdesetih letih
dvajsetega stoletja se pod pritiski komercializacije in potrošništva mladinske kulture in
stili spremenijo v scene, ki mladim omogočajo izražanje v tipičnem vzorcu in se
oblikujejo okrog različnih dejavnosti mladih – od športa, glasbe, mode do različnih
ekstremnih dejavnosti in v zadnjem času tudi informacijske tehnologije (Ferjančič 2010,
4).
Medijska socializacija, ki v zadnjem desetletju vse bolj prodira v življenje mladih, prinaša
nove probleme v že tako kompleksne odnose v sodobnem svetu ter postavlja družino,
šolo, Cerkev… pred nove izzive. Umik mladih pod krinko sodobnih komunikacijskih in
informacijskih tehnologij je nova grožnja, ki vodi v socialno osamo mladostnikov, in tako
zmanjša število neposrednih stikov z življenjem ter se zapira v na videz varna okolja, ki
pa jih ustvarjajo ponudniki spletnih storitev. Individualizacija sili posameznike k
unikatnosti in jih prisili k temu, da se bolj kot kadarkoli zanesejo na same sebe. S tem
individualizacija predstavlja grožnjo, lahko pa tudi priložnost za mladega človeka, če mu
uspe na prehodu v odraslost akumulirati čim več različnih izkušenj ter si tako okrepiti
socialni in kulturni kapital. Vendar je večkrat za mladega človeka brez opore ta položaj
prej ovira kot priložnost. Mladi postajajo vse bolj odvisni od institucij, na katere nimajo
vpliva. Negativni rezultati individualizacije mladine se kažejo kot izguba stika s svetom.
Tako mladim večkrat zmanjkuje socialne podpore in subjektivne moči, prav tako pa
postajajo vse bolj ranljivi (Ferjančič 2010, 4).

1.4.1 VREDNOTE MLADIH
Pod pojmom vrednote si predstavljamo nekaj, čemur kdo priznava veliko načelno
vrednost in zato daje prednost. Slovar slovenskega knjižnega jezika deli vrednote na
družbene in osebne, moralne in estetske. Kot najvišje vrednote pa označuje človeško
življenje, ljubezen, resnico, svobodo in druge. (SSKJ, glej geslo: vrednota)
Danes vrednote mladih postajajo vse bolj subjektivne, pomembna je pravica do
individualnosti. Mladi cenijo osebne potrebe bolj kot vse druge. Ne poudarjajo več
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kolektivnih pravic, kot so npr. enakost in demokracija. Vrednote so danes opora za
življenjske stile. (Kapič, Todič 2007, 11).
Svet mladih se vrti okoli osebnostih pričakovanj ter možnosti in zahtev družbe. Zato
vrednote mladih pogosto odražajo vrednote celotne družbe. Tako med ključna področja
mladih danes sodijo družina ter prijatelji. Ožji družinski člani in intimnejši prijatelji so
tisti, ki jim mladi najbolj zaupajo. V krog zaupnikov pa denimo ne sodijo sošolci ter
učitelji. (Ule 1995, 75) Rener pa ugotavlja, da mladi ne zaupajo poklicnim svetovalnim
službam, ampak pri teh službah zgolj iščejo odgovore za težave v povezavi s šolanjem,
ne pa v kakih drugih stiskah, v katerih se lahko znajdejo (Rener, 2002).
Kapičeva in Todičeva v anketi, izvedeni leta 2007, ugotavljata, da je za dijake (zgolj
fante) najpomembnejša poštenost, družinska sreča ter veselje in zabava. Sledijo
poznavanje samega sebe, ljubezen, zvestoba in pravičnost. Na zadnjem mestu izmed vseh
odgovorov se je znašla vera. Avtorici sta v isti anketi anketirali tudi dijakinje – pri njih se
je na prvem mestu znašlo prijateljstvo, sledijo pa poštenost, ljubezen, zvestoba,
pravičnost in družinska sreča (Kapič, Todič 2007, 24–25).
Kot ugotavljata zgoraj omenjeni avtorici, večina dijakov in dijakinj ne zaupa nobeni
državni instituciji (policija, vlada, sodišče…). Največ zaupanja od državnih institucij pa
ima sodišče. Ko mladi odgovarjajo na vprašanje, komu od ljudi najbolj zaupajo, pa se na
prvem mestu znajdejo prijatelji in prijateljice, takoj za njimi pa so starši (Kapič, Todič
2007, 30).
Kapičeva in Todičeva ugotavljata, da so dijakom pomembnejše materialne vrednote, kot
sta recimo denar in lepo življenje. Dijakom je prijateljstvo pomembnejše kot osebna
privlačnost, saj je prijateljstvo tako pri fantih kot pri dekletih najpomembnejša vrednota.
Gre za zaupanje, ko ima dijak osebne težave ter se zaveda, da obstaja nekdo, ki mu lahko
zaupa, in je prepričan, da mu bo ta oseba pomagala rešiti nastali problem. Kar se tiče
osebne privlačnosti, avtorici ugotavljata, da se dijaki veliko obremenjujejo s svojim
videzom, posebej od pubertete naprej. Dijakom osebna privlačnost sicer ni
najpomembnejša, je pa med pomembnejšimi (Kapič, Todič 2007, 33).
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1.5 POGLED MLADIH NA CERKEV
1.5.1 ANALIZA ANKET
Anketa je bila izvedena na Srednji strokovni zdravstveni šoli Slovenj Gradec. Letnice
rojstva, ki so podane, ustrezajo 5. letniku srednje šole (program 3+2), in sicer tako, da je
letnik 1992/1993 enak 5. letniku srednje šole, in letnik 1997 enak 1. letniku srednje šole.
Pri vprašanju, na kaj najprej pomislijo, ko slišijo besedo Cerkev, jih je največ odgovorilo
z odgovorom vera, in sicer 21,4% vprašanih, 22% pa jih najprej pomisli na Boga. Na
tretjem mestu se je znašla sv. maša z 11,9%. 6,3% vprašanih pa ob misli na Cerkev dobi
negativne asociacije, povezane z aktualnimi problemi Cerkve na Slovenskem, kot so
pedofilija, gospodarske težave…
Pri opredelitvi za vernika se je skupno za verne opredelilo 68,3% anketirancev, za neverne
pa 31,7%. Od vseh anketirancev je bilo 88,1% krščenih in 11,9% nekrščenih. Tu je
zanimiv podatek, da se je za nevernike opredelilo 32 krščenih anketirancev, kar pomeni,
da se od vseh krščenih anketirancev kar 29% ne opredeljuje za verne. Od vseh
anketirancev se jih je kot člane Cerkve opredelilo 57%, medtem ko se jih 43% ne čuti
člane Cerkve. Zanimiv je podatek, da se od vseh, ki so se opredelili kot krščeni (111), kar
dobrih 51% ne čuti kot člane Cerkve, kar je več kot polovica vseh krščenih.
Na vprašanje, kdaj so nazadnje obiskali kakšen dogodek, povezan s Cerkvijo, jih je največ
odgovorilo za veliko noč, in sicer 28,6 %, za božič pa 7,9%, kar nam pove, da se na
največja krščanska praznika za obisk cerkve odloči 36,5% mladih, tj. več kot tretjina. Od
vseh vprašanih jih je 7,1% odgovorilo, da v cerkev redno zahajajo. V povezavi z
zakramenti jih je največ cerkev nazadnje obiskalo ob prvem sv. obhajilu, in sicer 8,7%,
vendar pri tem ni jasen podatek, v kolikšni meri je šlo za njihovo lastno prvo obhajilo oz.
prvo obhajilo koga od bližnjih. Pri sv. birmi pa se je s Cerkvijo nazadnje srečalo 7,1%
vprašanih. Cerkev v povezavi z rajnimi, bodisi z obiskom grobov bodisi pri pogrebu,
obišče 4,8% vprašanih. Takšnih, ki se s Cerkvijo ne srečujejo oz. se niso nikoli srečali,
pa je bilo 11,1%. Druge verske objekte obiskuje 1,6% vprašanih oz. 2 vprašana.
Zanimiva je bila razporeditev odgovorov pri vprašanju, če poznajo katerega svetnika, in
če ga poznajo, katerega. 50% vprašanih je dalo pritrdilen odgovor, enak odstotek
vprašanih pa je povedalo, da svetnikov ne poznajo. Nekateri so svetnike tudi našteli, in
sicer sta se v odgovorih največkrat pojavila Jožef in Marija, ki ju je omenilo 7 vprašanih.
4 vprašani so kot primer svetnika napisali Jezusa, prav tako pa so 4 vpisali sv. Nikolaja
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oz. Miklavža, ki je posebej blizu otrokom. Med odgovori pa so bili tudi zanimivi
odgovori, kot so: »moja babica« ali pa »naš domači župnik«.
Na vprašanje, če zaupajo Cerkvi, jih je z da odgovorilo 52, kar pomeni 41,3%. Cerkvi ne
zaupa 68 anketiranih, kar ustreza 53,9%. 6 vprašanih odgovora ni podalo.
Na vprašanje mladim, če zaupajo duhovniku, pa je prišlo do obrata, in sicer jih duhovniku
zaupa kar 48,5%, ne zaupa pa 44,4%. 7,1% vprašanih ni odgovorilo. Iz tega razberemo,
da kar 7,2% več mladih zaupa duhovniku kot pa Cerkvi.
Pred koliko časa oz. ob katerem dogodku so se mladi srečali z duhovnikom, je bilo včasih
kar težko razbrati. Vendar je bil občutno najvišji odstotek mladih, ki so se z duhovnikom
osebno srečali pri sv. birmi, in sicer 16,7%. Velik je tudi odstotek mladih, ki so se
nazadnje srečali z duhovnikom pri sv. spovedi, in sicer 14,3%, je pa res, da ne vemo, ob
kateri priložnosti je ta sv. spoved potekala. Lahko bi bilo pred praznikom velike noči,
lahko pred prejemom zakramenta sv. birme, lahko pa bi bilo recimo tudi v okviru redne
mesečne spovedi. 7,1% srednješolcev se z duhovnikom ni nikoli srečalo, medtem ko se
jih je 6,3% z duhovnikom srečalo ob veliki noči. Na to vprašanje ni želelo podati
odgovora 20 dijakov, kar je 15,9%.
Ko so mladi v anketi odgovarjali na vprašanje glede lastnosti duhovnika, ki se ukvarja z
mladimi, je bila največ krat prebrana lastnost prijaznost, in sicer je to lastnost izpostavilo
37 dijakov. 15 dijakov je mnenja, da mora biti duhovnik zabaven, 12 pa si jih želi, da je
duhovnik zgovoren oz. komunikativen. Potem so se pojavljali še odgovori, da mora biti
iskren, imeti rad mlade, biti poslušen, potrpežljiv, skromen… Nekaj jih je bilo tudi
naravnanih proti duhovnikom, bili pa so tudi taki, ki so svarili duhovnike pred pedofilijo.
Na vprašanje, če današnji svet potrebuje Cerkev, je 68,1% tistih, ki so odgovorili na to
vprašanje, odgovorilo pritrdilno, 31,9% mladih, ki so na to vprašanje odgovorili, pa meni,
da svet Cerkve ne potrebuje. 10 se jih je odločilo, da na to vprašanje ne bodo odgovorili.
Ko je bilo vprašanje bolj osebno, in sicer, če se jim zdi, da oni sami potrebujejo Cerkev,
je bil delež tistih, ki so odgovorili z da, precej manjši, in sicer 48,3 % vseh tistih, ki so
odgovorili na to vprašanje, kar je skoraj 20 % manj kot pri prejšnjem vprašanju. 62,4%
dijakov pa meni, da Cerkve ne potrebujejo.
Na vprašanje glede slišnosti med Cerkvijo in mladimi, pa je še manj vprašanih odgovorilo
z da, in sicer le 38,6% tistih, ki so odgovorili, kar je še slabih 10% manj, kot je bilo pri
prejšnjem vprašanju. 62,4 % mladih, ki so odgovorili, pa meni, da jih Cerkev ne sliši.
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Ko so mladi ocenjevali delo domačega duhovnika na splošno, si je ta prislužil povprečno
oceno 3,4. Razpon ocen je bil od 1 do 5, pri čemer je bila 5 najboljša možna izbira.
Pri enakem razponu si je na vprašanje, kako deluje duhovnik na področju mladih, ta
zaslužil oceno 3,3, kar je za spoznanje manj kot pri prejšnjem vprašanju.
Pri oceni ponudbe Cerkve na Slovenskem na področju mladinske pastorale pa si je Cerkev
prislužila oceno 2,8, kar je podpovprečna ocena in pomeni, da večina mladih oz. dijakov
s programom in pastoralno aktivnostjo Cerkve ni zadovoljna. Se pa ob tem postavlja
vprašanje, koliko mladi to pastoralo sploh poznajo.
Zadnje vprašanje, na katerega so mladi odgovarjali, pa je bilo, kaj mladi v današnjem
svetu pogrešajo. Največ, kar 19, jih je odgovorilo, da pogrešajo zabavo. 15 mladih
pogreša druženje, potem pa so se zvrstili odgovori, kot so poštenost, delovna mesta, prosti
čas … Izpostavil bi odgovora, ki sta se mi zdela zanimiva, in sicer so 3 mladi odgovorili,
da si želijo svet brez računalnika, 2 dijaka pa sta napisala, da pogrešata duhovne vaje.
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2. KATEHEZA
2.1 PREREZ POJMA KATEHEZA
Ker govorimo o katehezi, in ker ta pojem uporabljamo predvsem v povezavi z Katoliško
cerkvijo, je prav, da najprej pogledamo kaj o katehezi pravi Katekizem Katoliške cerkve.
Kateheza je poimenovanje prizadevanja za oblikovanje in pomoč ljudem, pri odkrivanje
vere, da je Jezus Kristus Božji Sin, in da bi po veri imeli življenje v njegovem imenu.
Kateheza je vzgoja otrok, mladine in odraslih v veri. Kateheza vsebuje pouk o krščanski
veri, da bi naslovnike kateheze uvedel v polnost krščanskega življenja. Kateheza se
naslanja na nekatere katehetske vidike, ki so prvine pastoralnega poslanstva Cerkve. Ti
vidiki so: prvo oznanilo evangelija ali misijonsko pridiganje za prebuditev vere; iskanje
razlogov za verovanje; izkustvo krščanskega življenja; obhajanje zakramentov;
vključevanje v cerkveno skupnost ter apostolsko in misijonarsko pričevanje. Kateheza je
povezana z vsem življenjem Cerkve saj je od nje odvisno kje in kako se Cerkev usidra,
veča, kako duhovno raste in živi v skladu z Božjim načrtom.
Skozi zgodovino Cerkve, imamo nekaj svetlih zgledov, ki so katehezi posvetili
pomemben del svojega delovanja. Katehetska dela sv. Cirila Jeruzalemskega, sv. Janeza
Zlatoustega, sv. Avguština in sv. Ambroža ostajajo vzor še danes. Katehetska služba črpa
energijo iz cerkvenih zborov. Že tridentinski koncil (1545-1563) je dal katehezi poseben
pomen; od njenega izvira in po njej se imenuje Rimski katekizem, ki je povzetek
celotnega krščanskega nauka; prebudil je temeljito organizirano katehetsko dejavnost v
Cerkvi; v njem so našli spodbudo za svoje katehetsko delovanje številni škofje in teologi
kot so sv. Peter Kanizij, sv. Karel Boromejski, sv. Toribij, sv. Robert Belarmin. Papež
Pavel VI. je dejal, da je bil 2. vatikanski koncil (1962-1965) veliki katekizem modernega
časa, pod katerim je kateheza cerkve znova pritegnila pozornost. Splošni katehetski
pravilnik iz leta 1971, zasedanje škofovske sinode, posvečeni evangelizaciji (1974) in
katehezi (1977), temu ustrezajoči apostolski spodbudi »Evangelii nuntiandi« (1975) in
»Catechesi tradendae« (1979) pričajo o tem. Izredno zasedanje škofovske sinode leta
1985 je predlagalo pripravo katekizma, celotnega prikaza nauka o veri in morali, kar je
sv. papež Janez Pavel II. sprejel. Ukrenil je vse, da se je uresničevanje sklepa začelo.
(KKC 4-10)
Katekizem gradi katehezo na štirih stebrih: veroizpoved, zakramenti, življenje iz vere ter
molitev vernika. (KKC 13) Prav tako pa je Bistvenega pomena kateheza o stvarjenju, ki
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nam daje odgovore na naša temeljna vprašanja kot so: Od kod prihajamo? Kateri je naš
izvor, naš cilj? (KKC 282)
Bistveno je, da je v središču kateheze Jezus iz Nazareta, edinorojeni Očetov sin, ki je
trpel, kar pomeni, da se kateheza razvija v celotni Kristusovi osebi, preko njegovih del,
besed in znamenj, ki jih je delal. Cilj kateheze je privesti ljudi v občestvo z Jezusom in
do globoke domačnosti z njim. (KKC 426) Katekizem navaja tudi pomembnost
prizadevanja, da bi kateheza v vernikih vzbujala veličino daru, da ima Cerkev oblast
odpuščati grehe. (KKC 983)
Prav tako sta povezani kateheza in liturgija. Ker je liturgija vir in vrhunec kateremu teži
delovanje Cerkve, in je hkrati vir od koder izvira njena moč, je to prednostni kraj za
katehezo. Kateheza je notranje povezana z vsakim liturgičnim in zakramentalnim
dejanjem, saj preko tega Jezus preoblikuje ljudi. Liturgična kateheza uvaja ljudi v
Kristusovo skrivnost, tako da prihaja od vidnega k nevidnemu, od zakramentov k
skrivnostim. Takšna kateheza pa spada v območje krajevnih in pokrajinskih katekizmov.
(KKC 1074, 1075)
V katehezi Cerkve mora biti Evangeljska prilika o dveh poteh (Mt 7,13) vedno navzoča.
Prilika naznačuje pomembnost moralnih odločitev za naše zveličanje. Ena je pot je pot
življenja, druga pa je pot smrti. Pomembno je, da v katehezi z jasnostjo razodevamo
veselje in zahteve za Kristusovo pot ali pot življenja. Ta kateheza mora vsebovati
katehezo o Svetem Duhu, katehezo o milosti, katehezo o blagrih, katehezo o grehu in
odpuščanju, katehezo o človeških kreposti, katehezo o krščanskih krepostih vere,
katehezo o dvojni zapovedi ljubezni in cerkvenostno katehezo. Izhodišče in cilj takšne
kateheze mora vedno biti Jezus Kristus, ki je pot, resnica in življenje (Jn 14,6). (KKC
1696-1698)
Katekizem omenja tudi nravno katehezo apostolskega poučevanja, kjer je postavljen
zgled apostolov, ki so Gospodovo poučevanje predajali naprej. Zlasti z razlaganjem
kreposti, ki izvirajo iz vere v Jezusa Kristusa in jih prežema ljubezen. Kateheza nas tudi
uči obravnavati primere vesti v luči našega odnosa do Kristusa in do Cerkve (prim. Rim
14; 1 Kor 5-19). (KKC 1971)
Avtorji katekizma poudarjajo pomembnost vzgoje v veri. Posebno vlogo pri tem imajo
starši, ki morajo z vzgojo pričeti v najnežnejšem otroštvu. V to mora biti vključena
celotna družina. Družinska kateheza prehiteva, spremlja in bogati druge oblike
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poučevanja v veri. Starši imajo poslanstvo da vero prenesejo na otroke. Župnija pa mora
biti evharistična skupnost krščanskih družin. (KKC 2226)
Kateheza otrok, mladih in odraslih vzpodbuja k temu, da bi naslovniki vstopali v osebno
molitev, v premišljevanje in pogovor z Bogom. Da bi to molitev ves čas ponotranjali, da
bi rodila obilen sad. Kateheza mora biti tudi priložnost za privzgajane ljudskih
pobožnosti. Kateheza naj osmišlja učenje osnovnih molitev na pamet, kar je opora
molitvenemu življenju. (KKC 2688)
Posebna komisija škofov in kardinalov, ki so sestavljali Katekizem Katoliške cerkve je
dala katehezi pomembno mesto v življenju Cerkve. Sv. papež Janez Pavel II. je povedal,
da bo kateheza našla zanesljivo pot in polet, da bo ljudem našega časa približala krščansko
oznanilo, in prav temu bi naj pomagal Katekizem, za kar pa je potrebna katehetska
prenova. (KKC IX)

2.2 POMEN MAJHNIH SKUPIN
ŽUPNIJSKO SKUPNOST

ZA

KATEHEZO

IN

Današnjemu človeku, tako staremu kot mlademu temo življenja narekuje, da se vključuje
v vse večje število skupnosti oz. se v njih preprosto znajde. A verni ljudje se poleg vseh
skupnosti srečujemo tudi v posebni skupnosti, katere stvarnik je Bog sam, in sicer je ta
skupnost Cerkev. V to Cerkev, je potrebno preko katehez čimbolj trdno vključiti tudi vse
otroke, kasneje mlade, saj vsak človek potrebuje bližino sočloveka in Boga. V majni
skupnosti lahko vsak posameznik pride do izraza, lahko vsak pove svoje mišljenje, pride
do besede, se vključuje v pogovor in kar je najvažneje, je opažen od drugih članov
skupine. (Šimunović 2009, 71)
Važnost majhnih skupin so najbolj odkrile sekte. Sekte so majhne skupnosti, polne
topline, osebne pozornosti in ljubezni, ki želi odgovoriti na človeka vprašanja, težnje in
se človeku posveča kot posamezniku. Z ozirom na to, da sekte pritegnejo vse več
vernikov, tudi kristjanov – katolikov, so nam lahko vzor za delovanje naših skupnosti.
Znotraj župnijskih skupnosti, bi bilo potrebno ustanavljati majhne skupnosti, ki bi bile
mesto bratstva (sestrstva), topline, medsebojne pomoči, upanja in mesta srečevanja,
primernega človeku, ki se tam srečuje. Skupina tako posamezniku omogoča da se čuti
koristnega, in srečnega – ker pripada dani skupini. (Šimunović 2009, 73)
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2.2.1 RAZLIKA MED SKUPINO IN MNOŽICO (MASO)
V začetku je potrebno znati ločevati pojma skupina in množica. Skupina je socialna
tvorba, v kateri so dve ali več oseb, ki jih povezujejo skupni cilji, norme, strukture,
interesi in občutki. Takšne skupine imajo znotraj Cerkve posebno vlogo. Že Jezus sam,
je ob začetku krščanstva začel ustvarjati manjše skupnosti, ki so se kasneje razvijale kar
najbolje dokumentirajo Apostolska dela. Prva Cerkev je rastla na temelju majhnih skupin,
katerim je bil Vstali edini vodja. (Šimunović 2009, 75)
Ko govorimo o župnijski skupnosti ali župniji, je potrebno imeti pred očmi mnoštvo
manjših skupin, ki tvorijo župnijsko skupnost. Te skupnosti imajo za svoj cilj izgrajevati
župnijo. Z svojim delom in navzočnostjo gradijo župnijsko skupnost. Župnijo kot
skupnost skupin, bi najlažje ponazorili z mozaikom, ki daje pravo sliko šele takrat, ko
vsak kamenček pravilno stoji na svojem mestu. Kadar en kamen ni na svojem mestu, ali
mu nekaj manjka več mozaik nima prave podobe. Mozaik župnije tvorijo kamenčki, ki
so župnijske skupine. In ravno zaradi tega se ne smemo bati dela po majhnih skupinah,
saj delo v takšnih skupinah zagotavlja harmonijo, dinamiko … (Šimunović 2009, 75). Iz
vsega tega seveda moramo to aplicirati ravno tako na katehetsko veroučne skupine, ki so
prav tako del župnijske skupnosti, gradijo župnijo enakovredno vsem drugim skupinam,
in si kot take zaslužijo enako pozornost. Šele ko bo župnija resnično vložila trud za
življenje katehetskih skupin bo lahko kot župnija celostno zaživela.

2.2.2 POMEMBNOST MAJHNIH SKUPIN
U majhnih skupinah lahko posameznik bolje razvije svojo samopodobo, ki je predpogoj
za zdravo krščanstvo in angažiranost. Kadar je Jezus govoril z ljudmi mu je bil pomemben
vsak sogovornik. Vsakemu ki je želel, je spremenil življenje. Nikogar ni odvračal, odbijal,
ampak je vse sprejel, usmerjal in mu pomagal graditi samopodobo. (Šimunović 2009, 77)

2.2.2.1 O BČUTEK PRIPADNOSTI
Občutek pripadnosti ali občutek da smo ljubljeni je temeljni pogoj da imamo zdravo
oblikovano samopodobo. Ta občutek daje človeku sigurnost in občutek da pripada neki
skupnosti, družini, družbi, v kateri ga ljudje sprejemajo. Občutek pripadnost dobimo
takrat ko vemo, da nas nekdo ljubi brezpogojno takšne, kakršni smo. (Šimunović 2009,
78)
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2.2.2.2 O BČUTEK VREDNOSTI ( POMEMBNOSTI )
Pripadnost je občutek sprejetosti od drugih oseb, ki nas obkrožajo. S tem občutkom je
povezan tudi občutek vrednosti (pomembnosti). Drugi nas sprejemajo, kar pomeni da smo
jim pomembni, tako njim osebno kakor tudi drugim oz. skupnosti. Potrebno se je
spoštovati in razvijate, ne samo zaradi nas samih ampak tudi zaradi drugih okoli nas. Tu
se govori o zdravi in zreli identiteti posameznika, ki je samostojna, odločna …
(Šimunović 2009 78-79)

2.2.2.3 O BČUTEK SPOSOBNOSTI
Občutek sposobnosti je tretji del naše slike o samem sebi. Jaz to zmorem je tisti stavek,
ki ga oseba, ki ima o sebi zdravo sliko (dobro samopodobo) izreče. Seveda je od tega
potrebno ločiti prevzetnost, ki ne spada v ta sklop. Potrebno je imeti zaupanje v sebe in
svoje sposobnosti, se soočiti z novim dnevom, kot tistim, ki prinaša priložnost.
(Šimunović 2009, 79)

2.2.2.4 Č LOVEKOVA POTREBA PO MAJHNIH SKUPINAH .
V majhnih skupnostih – skupinah lahko človek izrazi samega sebe in se drugim podari,
se jim da na dlani. Človek se v manjših skupinah lažje odpre, pove svoje težave in
probleme ter išče pomoč znotraj skupine. V

manjši skupini tako pride do izraza

medsebojna pomoč.
V majhnih skupinah člani tudi lažje komunicirajo, in tako odkrivajo bogastvo pogovora.
V pogovoru človek odkriva svojo notranjo naravnanost na drugega, svojo socialno
komponento kot predpostavko za odkrivanje svojega mesta v družbi. (Šimunović 2009,
80)
Vsaka oseba, ali je vernik ali nevernik bi morala imeti te tri občutke dobro razvite, oz. se
jih truditi maksimalno razvijati. In ravno majne skupine so tiste, ki lahko človeku
pomagajo pri razvijanju teh občutkov. In župnija kot skupnost, ki je sestavljena iz manjših
skupnosti – skupin, je odlična priložnost, da že otrokom (veroučencem) preko skupin
ponudi možnost razvijanja občutkov, ki so pomembni tako za skupino kot za
posameznika.
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2.3 PRIDITE IN POGLEJTE IN KATEHEZA
Krovni dokument Cerkve na Slovenskem Pridite in poglejte je gotovo eden tistih
dokumentov, kateri mora biti z »roko v roki« kadar razmišljamo o katehezi in o njeni
prihodnosti. Tako bomo v sledečih poglavjih skušali uvideti povezavo med Pridite in
poglejte ter katehezo, in kaj lahko iz dokumenta samega absorbiramo v katehezi v
prihodnosti.
Pridite in poglejte v točki 18 opozarja, da formalna pripadnost katolištvu ni dovolj in je
potrebno v ljudeh prebujati osebno vero, osebno odnos do Jezusa Kristusa, evharistično
zavest, družinsko molitev… (Pridite in poglejte 2012, 18). In ravno ta formalna
pripadnost je nevarna, da župnija oz. občestvo postane zgolj servis, preko katerega
kristjani pristopajo k pastorali in vzamejo tisto, kar jim je všeč (Pridite in poglejte 2012,
22), kar je tudi eden izmed problemov današnje kateheze, saj se je nekateri udeležijo zgolj
skozi oči »servisa« župnije. Kateheza ni in ne sme biti zgolj servis, ampak prebujanje
osebne vere vsakega posameznika, saj je šibka osebna vera med prvimi razlogi, da se
kristjani oddaljijo in postanejo vse bolj oddaljeni. Če vernik nima osebne vere zanemarja
občestvo, ne prepoznava karizem, Cerkvi ne zaupa, medtem ko osebna vera pomeni
osebno srečanje in spoznanje Jezusa Kristusa, ki osrečuje in osvobaja. Ta osebna vera je
Božji dar, ki nas spreminja od znotraj, s tem posledično pa spremeni tudi naše odnose do
bližnjih in se bolj trudimo za skupnost – za Cerkev. Kadar pa srečujemo Jezusa, pa želimo
biti skupaj z drugimi verujočimi brati in sestrami, zato osebna vera kliče po občestvu
(Pridite in poglejte 2012, 42-45). Ravno ta ugotovitev avtorjev dokumenta nam lahko daje
smernice za razmišljanje o katehezi, saj more udeleženec dobiti izkustvo osebne vere, saj
bo le tako lahko gradil Cerkev.
Dokument tudi opozarja na to, da se mora Cerkev soočiti z svojimi pomanjkljivostmi saj
bo le tako lahko spoznala področja, kjer je potrebno napredovati oz. stvari izboljšati
(Pridite in poglejte 2012, 32). Tukaj se postavlja vprašanje, ali je kateheza eno izmed
tistih področjih, ki je potrebno prenove, na kar bomo dobili odgovor znotraj sklopa
izvedene ankete. Nova evangelizacija, kateri se obrača Cerkev na Slovenskem ima cilj
ljudem prinesti sporočilo evangelija z novo govorico in novimi metodami (Pridite in
poglejte 2012, 49), kar je lahko zopet vprašanje o potrebnosti spremembe kateheze oz.
načina izvajanja le-te.
Redna pastorala bi se morala z novo evangelizacijo poživiti ali pa celo doživeti
spremembe. Za spremembe pa je potrebno novo srce in miselnost. Nova evangelizacija
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nas postavlja pred izziv pastoralnega spreobrnjenja v misijonarskem smislu kot so
ugotavljajo škofje na sinovi škofov na temo Nova evangelizacija za posredovanje
krščanske vere. In tudi dalje se v dokumentu opisuje ravno to, da mora biti prvo načelo
sprememb odkrivanje osebne vere, in sicer v duhu kerigme (temeljno krščansko oznanilo
da je Jezus Gospod in odrešenik) ter mistagogije (postopno uvajanje v življenje molitev
ter zakramentov) in nameniti večjo pozornost osebni rasti ter življeno majhnih skupin
(Pridite in poglejte 2012, 51-52).
Dokument v točki 69 še enkrat spominja k napredovanju v veri ter opominja, da župnija
v tem napredovanju ne bo uspešna, če bo ostala pri vzorcu servisiranja in množenja
dejavnosti, ne da bi odrinila na globoko. Občestva morajo svojim članom nuditi duhovni
počitek, molitev in praznovanje (Pridite in poglejte 2012, 69). Ravno to je lahko eno
izmed temeljnih vodil kateheze, saj kateheza ne sme biti servis, mora pa se truditi
popeljati udeležence na globoko, k izkustvu.
Nas pa dokument tudi opozarja, da ne smemo pozabiti na bogoslužje, ki mora biti tisto,
kar skupnost oz. občestvo združuje in povezuje. Prav tako pa more biti Sveto pismo
učbenik osebne vere (Pridite in poglejte 2012, 72. 74), in ravno to so lahko temeljni
poudarki kateheze v prihodnosti. Poudarek na bogoslužju in Svetem pismu morata biti
osnovna temelja vsakega načrtovanja kateheze.
Kateheza pa mora vršiti in izvajati v majhnih skupinah, saj dokument ugotavlja, da se
vera v Kristusa in ljubezen do bližnjega v teh skupinah najbolj poglablja. Posameznik se
lažje znajde v manjših občestvih, kjer vladajo bratski in sestrski odnosi. Se pa ta občestva
ne smejo zapirati pred drugimi občestvi, in zato je potrebno mrežiti občestva med seboj,
ali z drugo besedo sodelovati. Skupine morajo biti zasnovane tako, da bodo v njih lahko
zacvetele laiške karizme vključno z darom vodenja (Pridite in poglejte 2012, 80-84). Vse
to nam priča ravno o tem, da je potrebno kateheze zasnovati v manjših skupinah, v
skupinah, kjer se srečujejo tisti, ki jih družijo podobni interesi in se lahko tako bolje
povežejo in odkrivajo pot do osebne vere. Hkrati pa je potrebno skupine med seboj
povezovati, iskati skupne projekte. Morajo pa te skupine (živa občestva) vzgajati
udeležence k sočutju in solidarnosti (Pridite in poglejte 2012, 86), kar pa je lahko tudi ena
izmed pomembnih poslanstev kateheze, da bi udeleženci začutili potrebo po tem, da
pomagajo pomoči potrebnim, pa naj si bodo to ljudje, ki so nam blizu (domači kraj) ali
pa bolj oddaljeni (misijoni). Pri vsem tem udejstvovanju pa nam lahko pomaga družbeni
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nauk Cerkve, ki ga moramo bolje spoznavati in povezovati s prakso (Pridite in poglejte
2012, 89).
Ko se sprašujemo, kdo je tisti, ki bi moral voditi te skupine in biti nosilec sprememb, nam
dokument odgovarja, da naloga ni zgolj na laikih ali zgolj na duhovnikih. Ključ do tega
odgovora je v uravnoteženem odnosu med laiki in duhovniki, saj je jasno, da imajo oboji
enako dostojanstvu, se je pa treba zavedati različnosti po vlogi in nalogi. Gotovo je eno
izmed vprašanj, ki jih je potrebno imeti na očeh, ko govorimo o katehezi vprašanje laičnih
sodelavcev in njihovega plačila. Vendar se je potrebno zavedati bogastva, ki ga imamo v
laičnih sodelavcih in njihovega doprinosa k pestrosti pastorale. (Pridite in poglejte 2012,
105. 110).
Pridite in poglejte jasno in direktno nakaže, da je pri katehezi potrebno uporabljati Sveto
pismo. Snovalci dokumenta se tudi zavežejo, da bodo pripravili gradivo za delo s Svetim
pismom, ki ga bodo razdelili v več let. (Pridite in poglejte 2012, 117)
Dokument se tudi direktno dotakne potrebe po prenovi kateheze in pripravo na
zakramente po mistagogičnem načelu, kar preprosto pomeni da otrok prejme zakrament,
ko sta on in družina na to pripravljena in zrela za prejem le-tega, ne pa, ko je opravil
formalne obveznosti pri katehezi oz. verouku. Priprava na zakrament mora biti daljša in
izvajana v manjših skupinah, čemur mora slediti prenova osnovnošolskega verouka
(kateheze). Kateheza se mora razdeliti na dva stebra in sicer na prvega, ki je namenjen
tistim družinam, ki so na začetku spoznavanja Jezusa Kristusa in si želijo splošne verske
vzgoje in na drugi steber, ki raste iz prvega in je pripravljen za tiste, ki zorijo za osebno
srečanje s Kristusom v zakramentih. (Pridite in poglejte 2012, 118)
Seveda pa ne moremo mimo temeljnega sporočila Pridite in poglejte, in sicer da bodo
»Živa občestva Cerkve in njihovi posamezni člani z novo apostolsko gorečnostjo vabili
in spremljali brate in sestre k osebni veri, k osebnemu srečanju s Kristusom kot
Odrešenikom človeka, da bi se lahko drug drugemu darovali v ljubezni« (Pridite in
poglejte 2012, 59)
Tako lahko že z samo pomočjo dokumenta Pridite in poglejte vidimo nekatere smernice,
ki so zarisane na področju osnovnošolske kateheze. Gotovo morajo biti to iztočnice, s
katerimi si bomo pomagali in nas izzivajo k razmišljanju ter dobivanju novih
metodoloških idej. Kot navaja nadškof Anton Stres v uvodu tega dokumenta (Pridite in
poglejte 2012, uvod), se je potrebno zavedati, da ta dokument ni akcijski načrt, ampak ga
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je potrebno predelovati, se ob njemu ustaviti, razmišljati in se dati na razpolago Božjemu
duhu. »Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh Cerkvam« (Raz 2,7. 11. 17. 29; 3,6.
13.22)

2.4 POJEM KATEHEZE V CERKVI OD NOVE ZAVEZE DO
DANES
Kateheza je ena izmed stvari, ki jo krščanska skupnost pozna od vsega začetka. Vendar
je kateheza skozi zgodovino Cerkve menjala svoje poudarke, pristope in oblike in se
prilagajala potrebam vernikov.

2.4.1 V NOVI ZAVEZI
V Novi zavezi srečamo traktate o katehezi predvsem v Jezusovih poučevanjih učencev in
množic (npr. Mr 4, 10-12), pri pogovoru z učenci po vstajenju (Emavs – Lk 24, 13-35) in
v številnih drugih tekstih. Jezus sam se pri pogovoru z učencema na poti v Emavs počuti
kot katehet in lahko vzamemo njegov postopek kot temeljni postopek vsake kateheze.
Jezus se učencema pridruži, in gre na pot skupaj z njima kot njun sopotnik, se vključi v
njun pogovor in jih sprašuje o tem, kaj ju združuje, povezuje … Z njima se pogovarja o
tem, kar piše v pismih vse od Mojzesa in tako odpira njuno srce za globlje spoznanje
njegove skrivnosti. Z njima se raduje tudi takrat, ko ga prepoznata po njegovih besedah
in lomljenju kruha. Na koncu se odločita vrniti v Jeruzalem in se pridružiti skupnosti
učencem in pričevati o izkušnji srečanja z Njim. (Filipovič 2011, 10-11)
V novozaveznih tekstih prav tako pridemo do grškega glagola κατηχεω (kateheo). Pojem
»kateheo« v Novi zavezi najdemo osem krat izključno v Lukovim in Pavlovim spisom
(Lk 1, 4; Apd 18, 25; 21, 21. 24; Rim 2, 18; 1 Kor, 14, 19; Gal 6, 6). Glagol izhaja iz
besede κατα (kata), kateri pomeni odzgoraj, niz, proti, na in glagola ηχεω (eheo), ki
pomeni stokati, pustiti da zazveni, da odzvoni, da zarožlja. Iz tega izhaja, da je glagol
kateheo v grškem jeziku imel dva pomena, in sicer: obvestiti, priporočati in pa nekoga
poučiti, ga z nečim spoznati, k nečemu spodbuditi. V Novi zavezi sta prisotna oba
pojmovanja. Pavel uporablja izraz izključno za poučevanje o resnici vere. Pavlova novost
pri uporabi pojma kateheo je razvidna v 1 Kor 14, 1-19, kjer apostol narodov daje
prednost prerokovanju, ki druge izgrajuje, bodri in tolaži in jih poučuje o veri. Pavel
govori o pomembnosti poučevanja, saj pravi: »V Cerkvi hočem povedati pet besed s
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svojim umom, da bi tudi druge poučil, kakor deset tisoč besed z darom jezika.« (1 Kor
14, 19) Tako lahko sklepamo, da beseda kateheo v Novi zavezi označuje ustno pričevanje
in poučevanje o krščanski veri. Namen tega poučevanja pa je, da Božja beseda zazvoni v
ušesih naslovnikov in napolni njihova srca z upanjem na odrešenje in z izzivom vere.
(Filipović 2011, 11-12)
Tako so s katehetsko prakso v Novi zavezi povezani tudi drugi izrazi, kot so »didasko«
(učiti); »homileo« (govoriti, pripovedovati); »paradidomi« (predajati); »keryso« (objavit,
proglasit); »euangelizomai« (oznanjati veselo novico); »martyreo« (pričevati). Glede na
vse raznolikosti pojmov preko katerih je krščanska skupnost oznanjala Božjo besedo, ki
izgrajuje skupnost se prvo oznanilo skupnosti širi posebej preko besede »kateheo«.
Kateheo je tisto prvo oznanilo, ki služi nadaljnjemu širjenju, tolmačenju in utrjevanju
vere. (Filipović 2011, 12)

2.4.2 ČAS CERKVENIH OČETOV
V poapostolskem času, v drugem in tretjem stoletju, je glagol katehesis pomenil predvsem
formalno poučevanje vezano na iniciacijo – vključevanje odraslih v krščansko vero, iz
česar izhaja tudi nam poznan pojem katehumenat. Zanimivo je da krščanska skupnost za
poučevanje ni izbrala glagola »didasko«, ki pomeni poučevati, biti poučen ampak je
izbrala glagol »kateheo«. Kateheo je deloval bolj prikladno za poučevanje temeljnih
skrivnosti vere, ki jih je treba spraviti v življenje. Sv. Avguštin je rekel, da je mogoče vse
može poučevati in vzgajati o vsem, a kadar govorimo o oznanjevanju in širjenju vesele
novice, je edini pravi glagol katehizirati. Latinski očetje pogosto niso razlikovali med
pojmoma evangelizirati in katehizirati. Kasneje se je začelo razlikovati pojma kateheo, ki
je pomenil pouk tistih, ki še niso bili krščeni in glagol didasko, ki je pomenil pouk tistih,
ki so že bili krščeni. (Filipović 2011, 13-14)

2.4.3 V SREDNJEM VEKU
V srednjem veku je pojem katehumenata ostal še naprej vezan na svojo vlogo poučevanja
in vzgajanja v veri s to razliko, da je sedaj veljalo tudi za otroke. Pojem katehezirati je
pomenil poučevanje kandidatov za krst, njihove botre in starše s poudarkom na
poznavanje verovanja in molitve Očenaš. Glavna oblika kateheze v srednjem veku so bile
pridige in družinska kateheza. Uradno učenje Cerkve več krščenih oseb se je imenovalo
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latinsko »institutio cristiana«, kar bi lahko prevedli kot krščanski pouk ali pouk
kristjanov. Sv. Tomaž Akvinski (1225/6–1274) je znotraj tega poučevanja razlikoval štiri
vrste. Prvo, ki vodi k spreobrnjenju in ga škof zaupa vsem vernikom. Druga oblika
poučevanja nastopi takrat, ko se spreobrnjenec obrne k katehetu, da ga le-ta pouči o
temeljnih lastnostih vere in pripravi na zakramente. Tretja oblika kateheze je bila
prenašanje vere na življenje, kar je bila glavna vloga botrov. Četrta oblika kateheze se
nanaša na spoznavanje globokih skrivnosti vere in krščanskega življenja, ta oblika
kateheze pa je po službi pripadala škofu. (Filipović 2011, 14-15)

2.4.4 V NOVEM VEKU
V času reformacije je glagol kateheo začel dobivati novi in širši pomen in se je začel
uporabljati tudi za pouk več krščenih oseb. V 16. stoletju se je še vedno uporabljal pojem
»institutio«, a vendar ga je vedno bolj začel nadomeščati pojem kateheo, ki se je vse bolj
navezoval na pojem »katekizem«, kar je začelo biti ime za knjigo, iz katere se poučuje
vernike. V tem obdobju je potrebno omeniti sv. Petra Kanizija, ki je po koncu
Tridentinskega koncila leta 1566 izdal »summo«, v kateri je dal poudarek katoliškemu
nauku (o Mariji, o veri, pojem Cerkve, transubstanciacija). Omenjena summa je postala
praktični priročnik za študente teologije in duhovnike. To je bil »učbenik«, ki je bil
pastoralni pripomoček za poučevanje vernikov. Struktura tega katekizma je bila vzgled
za številne druge katekizme. Prav tako pa so v času po koncilu začeli razhajati številni
Luteranski ali protestantski katekizmi. (Filipović 2011; 15-16)

2.4.5 OBDOBJE PREBUJANJA SODOBNE KATEHEZE
Gre za obdobje, ki bi ga lahko uvrstili vse od konca 19. stoletja pa do 2. vatikanskega
koncila. Hkrati gre tudi za obdobje, ki je sestavljeno iz niza idej in spodbud za prebuditev
kateheze, predvsem za prenašanje kateheze v življenje. V tem obdobju se je dokončno
umestil pojem kateheze, kot ga poznamo danes. V času papeževanja Pija X. in Pija XI. je
bilo danih nekaj spodbud in razmišljanj o katehezi, ki so padle na plodna tla predvsem v
Nemčiji, Avstriji in Franciji. Te spodbude in razmišljanja so se nanašal na nova
pedagoška in psihološka spoznanja, ki so bila bolj usmerjenja naslovniku kateheze. Bilo
pa je to tudi obdobje liturgičnega prebujanja, ki je vplivalo na dogajanje na katehetskem
področju (simboli, geste, pesmi …). V tem obdobju velja omeniti Andreasa Jungmanna
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in njegovo zahtevo da kateheza postane bolj oznanjevalna in da se jo začne razumevati v
širšem pojmovanju, kot ga poznamo tudi v Novi zavezi. (Filipović 2011, 17-18)

2.4.6 PO DRUGEM VATIKANSKEM KONCILU
Sam koncil direktno o katehezi ni govoril, je pa se dotaknil več stvari, katere so povezane
z katehezo. Tako je skušal posodobiti pojme Božje besede, vere in Cerkve. Koncil, ki se
je zgodil je bil pastoralno usmerjen in s tem posledično da tudi veliko spodbudo dogajanju
in razmišljanju na področju kateheze. Kateheza postaja vedno bolj pričevanje in
oznanjevanje Kristusovih skrivnosti, ki temeljijo na Svetem pismu in jih je potrebno
prenesti v vsakdanje življenje. Oznanjevanje je naloga Cerkve, ki vedno vključuje osebni
kontakt, živo besedo ki pričuje, razlaga, razsvetljuje, opogumlja, razločuje … z drugimi
besedami bi lahko rekli, da je to kateheza, ki služi oznanjevanju Božje besede in je
usmerjenja k posamezniku in skupnosti, da dozorevata v veri. (Filipović 2011, 19-22)

2.5 MESTO KATEHEZE ZNOTRAJ ŽUPNIJE.
Župnija in način delovanja župnije, več povezanih župnij, je eno izmed bolj perečih
pastoralno pravnih vprašanj danes v Cerkvi. In gotovo je s tem povezano tudi vprašanje
verouka znotraj teh župnij. Potrebno je verouku postaviti jasno mesto znotraj župnijskega
organigrama.
Kardinal Ratzinger je dejal da Cerkev v prihodnosti nebo več skupnost velike množice
ljudi ampak Cerkev manjšine, katera deluje v majhnih živih krogih, sestavljenih od pravih
vernikov (Ratzinger 1997, 264 in 220). Danes smo priča velikih sprememb v družbi, tako
socialnih, kulturnih in tudi verskih. In vse te spremembe se odražajo tudi na delovanju
Cerkve in zahtevajo premislek, kako stvari urediti in kako naj Cerkev na te spremembe
odgovori.
Cilj župnijske pastorale mora biti predstaviti in pospeševati projekt odrešenja Jezusa
Kristusa, ki je projekt povezovanja ljudi med seboj in z Bogom. 2 vatikanski koncil, v
dokumentu Lumen Gentium jasno pravi da je Cerkev zakrament in znak najtesnejšega
zedinjenja z Bogom in človekom (LG 1), iz česar izhaja, da je potrebno ustanavljati takšne
strukture, v katerih je mogoče živeti to povezanost z Bogom. To je mogoče in je
prednostna naloga predvsem manjših živih občestev, ki morajo biti znotraj župnije. Ta
občestva so med seboj različna a vendarle povezana, kar je ena izmed glavnih nalog
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župnije. Koncilska ekleziologija naglašava, da je župnijsko občestvo najprej skrivnostna
stvarnost, ki živi v manjših občestvih in temelji na veri v Kristusa. Iz povedanega nam
postaja vse bolj jasno, da se mora župnija osnovati kot skupnost manjših skupnosti ali kot
občestvo občestev, s ciljem, da sporočilo in dogodek Jezusa Kristusa prinese vsakemu
občestvu župnije, ki pa svoj vrhunec dosega v liturgiji in zbiranju celotne skupnosti ob
Gospodovem oltarju. (HBK 2000, 16)
Hrvaška škofovska konferenca v svojem dokumentu, plan in program župnijske kateheze
ugotavlja, da se mora tudi župnijska kateheza osnovati kot eno izmed župnijskih občestev,
ki se mora razlikovati od »šolskega sistema verouka«, in ne podajat zgolj informacij o
veri, ampak predvsem katehizirance pripravljati na živ odnos z Bogom. (HBK 2000, 16)
Življenje teh občestev znotraj župnije in potreba po občestvih nam govori, da so ta
občestva primerna za vse starostne skupine znotraj župnije in ne zgolj za veroučence.
Župnija mora kot taka delovati kot velika družina občestev. In vsa občestva znotraj
župnije lahko svoj program delovanja in svoje dejavnosti načrtujejo v skladu s cerkvenim
letom in naravo dogodkov, ki temu letu sledijo. In vsi dogodki morajo težiti k udeležbi
pri evharistiji, saj se ravno preko evharistije posamezni član vceplja v živo občestvo
celotne župnije. Na nedeljo kot dan, ko se posebej slavi evharistija, se skupaj zberejo vsa
manjša župnijska občestva v skupno občestvo in postajajo vse bolj vidna Cerkev. (HBK
2000, 17)
Kateheza mora biti namenjena celostnemu uvajanju človeka v krščanski nauk. Kateheza
mora vernike seznaniti s svetom vere in jih usmerjati na pot odrešenja in zveličanja
(Coudreau 1993, 108).
Pri delovanju župnije je potrebno pozoren posebej na otroke in mlade. Župnija jim mora
omogočati prostor, kjer se bodo lahko osebno razvijali in bodo lahko njihova občestva
doživljala resnično človeško skupnost (občestvo), posebej pa srečevanja s Kristusom.
Tako ima vsaka župnija duhovno nalogo, da otroci in mladi začutijo zbiranje v župniji
kot nekaj pomembnega za njihovo življenjsko posebej pa še duhovno rast. Potrebno je
vložiti vse napore, da otroci in mladi v svojem duhovnem razvoju ne obstojijo ravno v
času, ko bi njihova vera morala posebej zaživeti. Cerkev ima nalogo, da ustvarja takšno
skupnost, kjer se lahko zbirata mlad in starejši človek. (HBK 2000, 17-18)
Hrvaška škofovska konferenca opozarja, da morajo biti mala občestva tako široka, da
pokrijejo pastoralno, kulturno, eklezialno razsežnost Cerkve, in tako postajati mesta, kjer
se lahko vernik razvija. Tako poznamo že danes (in so tudi predlog za naprej) različna
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občestva/skupine, ki delujejo znotraj Cerkve in se v njih vidi možnost za razvijanje
vernikovih potreb. Ta občestva so: liturgična skupina, ministrantska skupina, biblična
skupina, zakonske skupine, Karitas, Vera in luč (skupina za ljudi z posebnimi potrebami),
ekumenska skupina … (HBK 2000, 18)
Kateheza mora skrbeti zato, da vero ohranja, poglablja in jo budi. Naloga kateheze je tudi,
da odpira srca in spreobrača tiste, ki so še na pragu vere. (Snoj 1994, 15)
Naloga kateheze po teh občestvih je vernike pripeljati do čim polnejšega spoznavanja
Kristusa (Ef 4,13), pri čemer se moramo zavedati, da je Bog tisti, ki daje semenu rast, da
zraste v zreli sad (1Kor 3,6). Tako je naloga kateheta, da neprestano išče pot, kako bi
seme Božje besede oz. Kristusov nauk padel na plodna tla (Lk 8,15). Naloga kateheze
občestev je, da članom omogoči trajno rast v veri bodisi otrok, mladih ali odraslih. Naloga
župnije je, da vse krščene v občestvih povezuje, saj so si enaki v dostojanstvu. (HBK
2000, 19)

2.6 UKORENINJENOST V BOGU
Cerkev in njena občestva morajo biti skrivnostno ukoreninjena v Bogu. V taki
ukoreninjenosti se dogaja resnična duhovna rast, ki teži k vse bolj intimnemu odnosu z
Bogom. Ta zbliževanje z Bogom se imenuje »mistično«, ker se dogaja po zakramentih,
ki pa so svete skrivnosti. Bog nas preko le-teh, kliče v intimno edinost z njim. To mora
biti končno cilj vsake kateheze v občestvih.(HBK 2000, 21)
Za nemoten proces rasti vere v Boga pa je nujna kateheza. (Stegu 2011,45)
V župnijski skupnosti, v živih občestvih se mora videti, da je skupnost delo Svetega Duha.
Vera v kateri želi občestvo rasti – kar je prvotna naloga občestva – se mora izražati kot
pričevanje, slavljenje (liturgija), ter pričevanje po Kristusovem programu (Karitas – dela
ljubezni). Te dimenzije prikazujejo pravo vrednost živega občestva, in tudi spodbujanje
k temu mora biti eno glavnih poslanstev kateheze, katera želi ljudi pripraviti k pričevanju
za vero. Takšna občestva so poklicana, da bodo življenjski prostor prežet z Božjo
prisotnostjo, njegovo kraljestvo. Takšno občestvo mora biti pripravljeno, da je na poti, na
poti, na kateri je pripravljeno poslušati in se odzvati klicu Boga. (HBK 2000, 21)
Kateheza – delo župnijske skupnosti.
V naših občestvih se vse pogosteje postavlja vprašanje, kaj se dogaja z našo pastoralo oz.
katehezo. Prihaja do neplodne kateheze, ki se vidi predvsem v vedno manjšem številu
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otrok in mladih pri katehezi in zakramentih. Ko razmišljamo o tem problemu seveda
iščemo vzroke za ta problem, a obenem tudi rešitve. Problem, s katerim se srečujemo, ni
problem od danes, ampak Cerkev spremlja že nekaj časa. Ob danem problemu se je
potrebno zavedati, da sta nositelja kateheze predvsem družina in župnija. Kar nam govori,
da morajo biti ti dve skupnosti čim bolj sposobni živeti v veri, ljubiti in to vero tudi
izražati z življenjem. (HBK 2000, 28)
Župnijska kateheza po svoji naravi postopoma uvaja človeka v krščansko izkustvo, kar
osebo vse bolj nagovarja v vseh dimenzijah. To pomeni, da mora kateheza na prvem
mestu dajati izkustvo cerkvenega življenja, saj je skupnost in izkustvo eno izmed
pomembnejših dimenzij krščanskega odrešenja. Katehezo v župniji bi lahko imenovali
kot tisto, kar uvaja v življenje skupnosti oz. občestva. (HBK 2000, 28)
Ko se vprašamo, kaj je pomembneje – dober katehet, katekizem ali skupnost –, je odgovor
jasen. Na prvem mestu je vloga skupnosti. Skupnost je poklicana da pripravi pastoralni
načrt in načrtuje pot vere in slavljenja za celotno župnijsko skupnost/občestvo. Župnija
mora biti najpomembnejše mesto, v katerem se oblikuje krščanska skupnost. Župnija je
poklicana k temu, da je bratska in družinska hiša, kjer se lahko rojeva zavest, da so Božje
ljudstvo. Župnija mora biti področje, kjer rastemo in delujemo v veri. (HBK 2000, 29)
Skrb za ukoreninjenost v Kristusu mora imeti pred očmi tudi obiskovalce cerkva, ki se
imajo za »sakralne turiste«. Občestvo (župnija) mora vložiti napor, da te »obiskovalce»
cerkve preoblikuje v »prebivalce« Cerkve. (Perše 2011, 110)

2.7 ANALIZA ANKETE
Pred nami je analiza ankete, ki sem jo opravil v poletju 2016, natančneje med 4. julijem
in 25. avgustom (celotna anketna je objavljena v prilogi). Ciljna skupina anketirancev je
bila vsa populacija, ki se ukvarja z osnovnošolsko katehezo. Tako sem anketirance
aktiviral preko raznih družbeno socialnih mrež s pazljivostjo, da ne zaide v preširoki krog
(do tistih, ki se jih ta tema ne tako tiče). Tako sem najprej anketo posredoval med
duhovnike in pastoralne sodelavce preko elektronske pošte »rkc.si«. Prav tako sem anketo
posredoval med tiste, za katere sam osebno vem, da bi znali na to temo kaj koristnega
povedati. Anketo sem objavil tudi na facebook strani Teološke fakultete. Na anketo sem
dobil 203 odgovore različnih oseb, vendar niso vsi odgovorili na vsa vprašanja.
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Da si lažje predstavljamo profil anketirancev nam lahko pomagajo podatki, da je na
anketo odgovorilo 41% žensk in 59% moških. Od tega je bila večina starih med 21 in 40
let – 41%; medtem ko je najmanj anketirancev bilo starih pod 20 let in sicer samo 3%.
Glede na njihovo vlogo v cerkvi, poslanstvo ki ga opravljajo so največ odgovorov podali
duhovniki in sicer 42%, medtem ko je 23% odgovorov katehetov laikov. 14% jih je
redovnikov ostali pa so razni župnijski sodelavci (animatorji birmanskih skupin, člani
ŽPS, stalni diakon …).
Na področju izobrazbe na področju kateheze je odgovorilo 194 ljudi. Pri izobrazbi močno
prevladuje teološka fakulteta in sicer 62%, sledi katehetsko pastoralna šola 18% in šola
za animatorje z 11%. Potem pa sledi veliko različnih izobrazb, ki so tako ali drugače
povezane z pedagoškim delom (pedagoška fakulteta, pedagogika, taborne šole preko
skavtov …). Povprečen anketiranec je imel 16,4 leta katehetskih izkušenj, medtem bi kot
zanimivost dodal, da sta dva najbolj izkušena kateheta vpisala da se s katehezo ukvarjata
že 50 let.
Da vidimo tudi, kakšno področje pokrivajo tisti, ki odgovarjajo na vprašanja, sem postavil
vprašanje, katere oblike organizirane kateheze se na župniji izvajajo. Velika večina župnij
oz. 86% ima ministrante. Sledijo pevski zbori, biblične skupine, zakonske skupine,
mladinska skupina, ki se vsi gibljejo okoli 60%. Izstopajo še skavti z 30%, potem pa se
najde veliko raznih skupin, ki niso tako razširjenje kot že omenjene. Naštejem jih nekaj:
Frančiškovi otroci, Karitas, animatorji, molitvena skupina, prenova v duhu, katehumenat,
vera in luč.
Pri naslednjem anketnem vprašanju, so morali anketiranci razvrščati trditve glede na
stopnjo njihovega strinjanja in sicer od 1 (s trditvijo se sploh ne strinjam) pa vse do 5 (s
trditvijo se v celoti strinjam). Najbolj so se anketiranci strinjali, da bi morali otroke bolj
načrtovano vključevati v župnijske skupine in sicer je bila povprečna ocena tega odgovora
kar 4,5. Zanimivo pa je tudi to, da trditev, da kateheza otroke vključuje v aktivno življenje
župnije(župnijske skupine), dobila oceno 2,8 kar je bližje k ne strinjanju z trditvijo. Iz
tega lahko razberemo, da si anketiranci bolj želijo kateheze, ki otroke vključuje v življenje
župnije. Zanimivo je tudi, da je zelo pozitivno oceno dobila trditev, da so otroci, ki so
vključeni v župnijske skupine, bolj odprti za osebni odnos z Bogom (ocena 4,2) in tudi
trditev, da otroci, ki so vključeni v župnijske skupine ostajajo povezani z župnijo tudi po
zakramentu svete birme je dobila oceno nad 4. Tukaj je še enkrat jasno izraženo stališče,
da bi bila kateheza, pri kateri bi bili otroci bolj načrtno vključeni v župnijske skupine,
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bolj primerna za njih, saj bi lahko tako imeli vez med otroci oz. osnovnošolsko in
mladinsko katehezo. Prav tako so se anketiranci bolj odločili za trditev, da (trenutna)
kateheza v otrocih bolj poudarja teorijo kot pa osebno vero (3,5), medtem ko so trditev,
da se bolj prebuja osebna vera kot pa teorija bila označena z najnižjo oceno med vsemi
trditvami (2,6). In iz povedanega je tudi samoumevno, da se niso strinjali s trditvijo, da
je način izvajanja kateheze v Sloveniji primeren, saj je trditev dobila oceno 2,8. Najbolj
neopredeljeni so bili pri odločitvi za trditev povezanosti kateheze med tednom in
nedeljske svete maše, saj je trditev dobila oceno 3.
Ko razmišljamo o povezavi med osnovnošolsko in srednješolsko katehezo, je vprašanje
»meje« med tema dvema katehezama. Splošno sprejeto je, da je ta meja zakrament sv.
birme, saj takrat otrok vstopi v »odrasel svet vere«. Tako je bilo zanimivo videti rezultat
vprašanja koliko procentov birmancev ostane povezani z župnijo tudi po prejemu tega
zakramenta. Povprečno na župniji ostane z župnijo povezanih 17,8% birmancev, pri
čemer se moramo zavedati da so to odstotki povprečja, katerega praviloma manjše
župnije dvigujejo, večje zmanjšujejo. Najbolj pogosti so bili odstotki med 9% in 16%
(vse skupaj malo manj kot 50%) in pa odstotki med 0% in 8%, ki pa jih je odgovorilo
nekaj več kot 40%. Zanimiva je tudi ugotovitev, da nad 50% birmancev ostane povezanih
pri približno 10% župnij.
Pri naslednjem vprašanju, ki pa je bilo bolj vpisne narave, se je iskal ravno vzrok, zakaj
tako veliko mladih zapusti župnijsko skupnost oz. opustijo velik del verske prakse po
zakramentu sv. birme. Največkrat se pojavi problem vzgledov v družini, ki je
»odpovedala na celi črti«. Iz odgovorov se lahko prebere, da kjer je družina povezana z
župnijo se praviloma tudi otrok odloči za sodelovanje. Problem je tudi mišljenje staršev,
da naj otrok »opravi birmo« potem pa je prost obveznosti, kar daje otrokom celo
spodbudo za oddaljitev od aktivnega vključevanja v župnijsko občestvo. Naslednji izmed
razlogov, ki je tudi večkrat opisan je premalo osebne vere oz. premalo resnične izkušnje
Boga. Tako oz. podobno mnenje so anketiranci že izrazili pri zavračanju trditev, da
kateheza prinaša osebno odnos z Bogom. Očitno je tudi to eden izmed razlogov, da otroci
zapuščajo župnijo po prejemu zakramenta sv. birme. Med odgovori se najde tudi problem
časovne opredelitve zakramenta sv. birme. Eden od odgovor tudi govori o navdušujoči
katehezi, ki bi otroke bolj animirala k temu, da ostanejo povezani z župnijo. Gotovo pa je
eden od večjih problemov tudi okolica, ki je negativno nastrojena proti Cerkvi, in
spodbuja mladega človeka da se odloči za oddaljitev. Hkrati pa smo tudi družba v katero
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je vdrla sekularizacija, katera se gotovo danes pozna na otroku oz. mlademu človeku.
Eden izmed odgovorov pa zelo dobro predstavi problem, ki je viden v današnji katehezi,
in sicer namen s katerim otroci prihajajo, saj je v prvi vrsti namen »prejem zakramenta«
in ne rast v veri, v osebnem odnosu z Bogom.
Ko so anketiranci odgovarjali na vprašanje o pomenu župnijskih skupin za življenje
župnije so v veliki meri odgovorili da je to bistvenega pomena. Iz odgovorov lahko
razberemo, da so člani teh skupin bolj zavzeti za sodelovanje in so večkrat osebno
nagovorjeni. Skupine pomagajo vernikom odkrivati njihovo mesto v župnijo in s tem
svoje poslanstvo v cerkvi. Te skupine lahko marsikomu pomagajo pri ohranjanju vere oz.
da le-te ne izgubi. Skupine župljane med seboj dodatno povezujejo in delajo župnijsko
občestvo bolj živahno. Več kot je župnijskih skupin, bolj je tudi župnija živa je eno izmed
mnenj. Preko župnijskih skupin se snuje tudi pripadnost župniji. Zelo močna je misel, da
so župnijske skupine Cerkev v malem. To so majhna občestva v župniji, a velika po delih
in prizadevanjih. Preko župnijskih skupin se župnija razvija. Župnijske skupine gradijo
majhna občestva, vsak človek pa ima potrebo po občestvu. In majhne skupine bi naj bile
prihodnost naših župnijskih občestev.
Kakšni pa so predlogi, v povezavi z spremembami na področju osnovnošolske kateheze
je pa tudi zanimivo prebirat. Več vključevanja laikov in izobrazbe le teh, izmenjava
izkušenj. Več dela po interesnih skupinah in znotraj triad. Otroke bi morali izzvati da
postavijo vprašanja, in tako aktivno oblikujejo temo kateheze. Sistem verouka je preveč
šolski in iz tega sistema je potrebno izstopit. Eden izmed predlogov je da bi se morali
približati katehumenski katehezi. V katehezo je potrebno vključevati več molitve, ki je
primerna starosti otrok. Kateheza mora biti zastavljena bolj pričevalsko. Tudi prejem
zakramentov bi bilo potrebno povezati z osebno vero in ne z starostjo in znanjem.
Potrebna je tudi prenova učbenikov, premalo je avdio vizualnega gradiva. Katehet mora
biti človek ki je veren, pričevalski in povezan z župnijo. Katehezo bi bilo potrebno
povezati s prakso, da bi otroci v letu izvedli vsaj en projekt znotraj razreda ali manjše
skupine, prav tako bi bilo potrebno otroke vključevati v skupine. Cilj kateheze bi moral
biti otroka pripeljati do osebnega stika z Jezusom. Več poudarka mora biti na cerkvenem
letu. Katehezo in bogoslužje bi bilo potrebno bolj povezovati in kako čim več otrok
aktivno vključevati v bogoslužje. Otroke je potrebno naučiti povezovati vero in življenje.
Predlaga se tudi več vključevanja staršev v katehezo, sploh v 1. triadi. Glede kateheze bi
bilo potrebno poenotiti prakso v Cerkvi na Slovenskem.
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Na vprašanje prenove verouka v smeri izvajanja le-tega po župnijskih skupinah, se je
večina strinjala z »pozitivnimi spremembami«. Kot najbolj pozitivno je bila sprejeta
trditev, da bi se verouk bolj povezal z nedeljskim praznovanjem sv. maše in bi se otroci
bolj vključevali v življenje župnije. Prav tako bi se v otrocih bolj prebujal osebni odnos z
Bogom. Na zadnjem mestu se pa znajde odgovor (s katerim se še vedno bolj strinjajo kot
ne), ki meni da bi otroci raje hodili k verouku, posledično pa bi jih po zakramentu sv.
birme tudi več ostalo povezanih župnijo.
Žal pa večina od tistih, ki so odgovorili na vprašanja, meni, da Cerkev v Sloveniji ni
pripravljena na spremembe na področju osnovnošolske kateheze. Saj jih je kar 57%
odgovorilo da Cerkev ni pripravljena na spremembe, medtem ko jih je pa 10% odgovorilo
da je. Ostali so iskali druge odgovore kot so delno, da je glavna krivda na škofih ali
duhovnikih itd.
Na kaj je potrebno biti pozoren pri prenavljanju osnovnošolske kateheze, vidijo
anketiranci pomembno postopno uvajanje sprememb. Potrebno je imeti vizijo in cilje, ki
tej vizijo sledijo. Prenos vere bi bilo potrebno spodbujati tudi v družini in ne samo pri
katehezi. Kateheza mora biti primerna otrokovemu razvoju. Potrebno je biti pozoren na
to, da se pri katehezi ne postavi bistva preveč v ozadje. Da je osnovnošolska kateheza le
ena izmed vej kateheze in da so tudi druge potrebne pozornosti. Poslušati/odkrivati je
potrebno potrebe in tem primerno pripraviti katehezo. V samo katehezo pa je potrebno
bolj pogosto vključevati starše. Pri vsem našem delu pa moramo imeti pravega duha in se
iskreno truditi. Potrebno je tudi paziti, da se ne razvodeni redna kateheza.
Iz ankete se lahko razbere kar veliko iz področja kateheze. Vidi se, da tisti, ki se s katehezo
ukvarjajo, vidijo probleme na tem področju in pa tudi rešitve. Imajo veliko idej. Žal pa
ob premlevanju odgovorov in razmišljanju o njih dobivam občutek, da vsi ti nimajo moči,
volje oz. ne vidijo smisla v spremembi oz. izboljšavi same kateheze.
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3. POGLED NAPREJ
Ko sam osebno razmišljam o katehezi, posebej osnovnošolski se mi dozdeva, da je to
področje pastorale, kjer je potrebno biti »non stop« buden. Ko se zadnja leta srečujem z
duhovniki in ostalimi kateheti, vidim koliko energije in moči jim vzame kateheza
osnovnošolcev. Bolj kot jih spoznava, bolj jih občudujem saj leto za letom pripravljajo
otroke na prejem zakramentov, hkrati pa leto za letom opazujejo kako se ti isti otroci, ki
so jih pripravljali oddaljujejo od poti, na katero se jih vabi.
Vidimo lahko, da je področje kateheze ravno zaradi takšnih stvari eno bolj zahtevnih
področij delovanja Cerkve, saj je eno bolj dinamičnih (recimo bolj kot pogrebi, krsti oz.
»stalnice«). Je pa ravno tu nevarnost, da tudi katehezo vzamemo za »stalnico«, saj potem
zaspimo in sem nam hitro zgodi, da stvari ne prilagajamo potrebam, ki jih imajo kandidati
za katehezo.
Pri šolskem sistemu verouka je poudarek predvsem na poučevanju in učenju. Pri tem se
župnije opirajo predvsem na poučevanje verskih resnic, kar pa v današnjem uvajanju
človeka v krščanstvo več ne zadostuje. Učiti se vero je nekaj čisto drugega kakor učiti se
verovati. Včasih, ko je bila družina večji prinašalec vere, se je lahko verouk omejil le na
podajanje verskega znanja, a danes v družbi sekularizacije je vse to drugače (Škrabl 2011,
380).
Čas je tudi, da se Cerkev odkrito vpraša, kaj želi z mladinsko pastoralo. To se je že leta
1996 spraševal zdajšnji mariborski nadškof, ko je bil gost na enem izmed katehetskih
simpozijev. Malo je tistih pastoralnih delavcev, ki jim je mladinska pastorala prva skrb.
Cvikl je (bil) mnenja da se Cerkev vse preveč ukvarja samo z deljenjem zakramentov,
premalo časa pa porabi za uvajanje mladih v krščansko življenje. (Cvikl 1996, 192)
Praksa kaže, da se kot smo ugotavljali že v anketi obnese delo na skupinah, ki so t. i.
»interesne skupine« v cerkvi. Gre za razna mala občestva, ki župnijo delajo živo. In
običajno so člani teh občestev (kot se ugotavlja tudi v anketi) bolj povezani z župnijo in
tudi gradijo na bolj osebnem odnosu z Bogom. Če vzamemo na primer skupino
ministrantov, lahko iz tega sklepamo, da bo tisti veroučenec, ki je bil ob obiskovanju
verouka tudi ministrant potencialno imel večje možnosti, da začuti živost vere, da zaživi
osebni odnos z Bogom in bo tudi svoje življenje po prejemu zakramenta sv. birme gradil
na tem. In tako lahko resnično dobimo eno izmed hipotez, da bi našo osnovnošolsko
katehezo začeli graditi bolj na interesnih skupinah. Liturgija in kateheza sta kakor siamski
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dvojčici, ki sta prisiljeni, da bivata skupaj. Prostor srečevanja liturgije in kateheze more
zajemati predvsem otroke in mladino (Likar 1983, 76).
Otroci bi izbrali tisto skupino, ki bi bila njihovim željam, talentom najbližja in bi se lahko
v njej najbolje izrazili.
Potrebno bi tudi bilo najti katehete, ki to ne počnejo zgolj kot strokovnjaki, ampak
predvsem kot ljudje, ki to počnejo z osebno vero. Le preko zgleda verskega življenja se
lahko zgodi prenos vere (Zorec 2014/15, 23).
Ob vsaki spremembi se seveda postavlja vprašanje, kaj se naj zgodi s »staro prakso«.
Gotovo je ob temeljiti refleksiji dozdajšnje kateheze moč dobiti tisto, kar se je izkazalo
za dobro in tisto, kar se je izkazalo za pomanjkljivo oz. manj dobro ali celo za slabo. Zato
bi bilo smiselno graditi na tem, kar je v dozdajšnji praksi pokazalo kot dobro. Prav tako
bi tisto, kjer vidimo stvari kot možne izboljšave bilo potrebno dodelati, da bi stvar postala
boljša, bolj kvalitetna. Ob vsem tem pa moramo biti tudi pripravljeni na reze. Na reze
tistega, za kar vidimo, da ne prinaša sadov, kot bi jih moralo oz. jih pričakujemo. Ob
spremembi pa je seveda potrebno tudi skrbno pogledati, kaj smo pripravljeni in zmožni
vpeljati novega. Če vključujemo vse te vidike, mislim da se nobenega tehtnega
preudarnega načrtovanja ne da »peljati v prazno«.
Hkrati se mi zdi zelo pomembno, da vedno ne »odkrivamo tople vode«. Od drugih, naših
bližnjih, se lahko naučimo marsikaj. Tako na zanke, na katere moramo biti previdni kot
tudi novih idej.
Sam imam izkušnjo enoletnega bivanja na Hrvaškem in spoznavanja Cerkve na
Hrvaškem. Ker je področje kateheze eno izmed tistih področjih, ki je meni osebno bolj
zanimivo, sem se odločil o tem področju izvedi, kar se da veliko. Na Hrvaškem je sistem
verouka oz. kateheze razdeljen v dva sklopa. En sklop poteka v okviru šole, kjer se učenci
naučijo predvsem teorije, med tem ko je drugi sklop v okviru župnije, kjer se učenci kot
člani župnije učijo življenja v veri in krepijo odnos z Bogom. Tako imajo veliko bolj
dodelano pastoralo župnijskih skupin oz. malih občestev. V okviru župnije delujejo
skupine kot so ministranti, biblična skupina (za otroke), otroški pevski zbor in se znotraj
teh skupin izvaja kvalitetna kateheza. Hkrati poleg teh skupin, župnija otroke tudi
pripravlja na prejem zakramentov. Preko pogovorov, ki sem jih imel z duhovniki,
bogoslovci in študenti teologije na Hrvaškem sem spoznaval, da otroci, ki so vključeni v
življenje župnije ohranjajo stik z njo tudi po prejemu zakramentov uvajanja, med tem ko
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tisti, ki se zadovoljijo zgolj s šolskim veroukom in pripravo na zakramente veliko težje
ohranjajo stik.
Tako nam je lahko Hrvaški primer še eden izmed tistih, ki potrjujejo to, kar smo videli že
iz ankete, da je pomembno za rast predvsem kateheza po župnijskih skupinah, po malih
občestvih. K temu nas spodbuja tudi dokument Pridite in poglejte.
Tako bi se lahko načrt kateheze v prihodnosti začel razvijati s poudarkom na župnijskih
skupinah, s poudarkom na katehezi malih občestev, v katere bi se otroci vključevali.
Potrebno bi bilo za ta mala občestva izdelati dober, kvaliteten program, ki bi otrokom
omogočal spoznavanje »teorije« vere, a hkrati bi to teorijo nadgrajeval v praksi.
Če vzamemo za primer skupino ministrantov, ki se redno srečuje na ministrantskih vajah,
je lahko kateheza ministrantov široka in pokrije »polje današnje redne kateheze«.
Ministranti lahko preko služenja ob oltarju spoznavajo sv. mašo, cerkveno leto. Lahko se
preko sv. maše srečujejo s Svetim pismom – branjem Božje besede. Lahko se preko
ministriranja srečujejo z vsemi zakramenti. Lahko se preko ministriranja srečujejo s
svetniki, spoznavajo Cerkev.
Če vzamemo na primer otroški pevski zbor, lahko tudi ta spoznava vse zgoraj omenjene
stvari. Preko petja pesmi pri sv. maši, prepevanja psalmov, spoznavanja cerkvenega leta
(v postnem času se prepevajo drugačne pesmi kot v adventnem ali velikonočnem času)
itd. …
Hkrati pa bi skupina, ki bi bolj delovala kot občestvo, dosegala vrhunec svojih srečevanj
pri srečanju ob evharistični mizi skupaj s celotnim župnijskim občestvom.
Seveda bi bilo ob vsem tem potrebno poskrbeti za jasno določen kurikulum, ki bi dosegal
svoje cilje neglede na to, v katero od skupin bi bil vključen otrok. In naloga vsakega
voditelja malega občestva bi bila, da to snov, ki jo je potrebno predelati vključi tako, da
se bo čim bolje (kolikor je pač mogoče) zlila z naravo občestva samega.

3.1 PRIMER NOVIH OBLIK VEROUKA V SLOVENIJI
V letošnjem šolskem letu (2015/2016) sem zasledil v (vsaj) eni od župnij v Sloveniji
organizacijo verouka na drugačen način, kot je to običajno po večini Slovenskih župnij.
Gre za organizacijo verouka, ki poudarja bolj življenje po župnijskih skupinah – malih
občestvih. V prilogi prilagam program in navodila za verouk oz. veroučno šolo, kot jo
pojmujejo v župniji Slovenj Gradec.
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Navodila pravijo, da ima osnovnošolska pastorala namen otroke uvesti v življenje župnije
in jih pripraviti na prejem zakramentov. Otroke bo usposabljala za odgovorno in aktivno
družbeno vlogo kristjana. V smernicah za pastoralo je tudi pomemben poudarek, da je
vključenost otroka prostovoljna.
Prav tako je v smernicah jasno nakazana potreba po obisku sv. maše, saj je le-ta
najosnovnejša molitev vsakega kristjana in je sestavni del verouka. Podan je celi kriteriji
za obisk tistih otrok, ki se v letu pripravljajo na prejem zakramentov (sv. obhajilo in sv.
birma). Prav tako bo veroučencem na možnost obisk mesečne sobotne maše, ki bo
prilagojena posebej njihovim potrebam, željam ipd.
V župniji se tudi organizira duhovne vaje, ki so na razpolago za vse veroučence. Obvezne
pa so za tiste, ki se pripravljajo na prejem zakramentov ali obiskujejo veroučne skupine.
Starši otrok so prav tako pomemben del veroučne pastorale, zato je za njih potrebno
organizirati razna srečanja. Tako župnija staršem ponuja razna tematska srečanja za starše
in skupine odraslih, h katerim so ti povabljenim, da tam krepijo svojo vero, saj so kot
starši prvi kateheti svojih otrok.
Otrokom so na razpolago za obisk verouka ponujene različne skupine, znotraj katerih
lahko obiskujejo verouk. Prva triada ostaja pri t. i. »klasičnem verouku«, med tem ko
druga triada otrokom poleg klasičnega verouka omogoča tudi verouk v okviru
ministrantske, pevske, dramske in družinske skupine. V tretji triadi je mladim ponujen
verouk, ki jih pa že počasi povezuje z mladinsko pastoralo. V tretji triadi je poudarek na
praktičnem življenju tega, kar so se otroci naučili v prejšnjih letih kateheze in s tem svojo
vero povezuje z življenjem.
Pogoj za uspešno opravljen letnik verouka je poleg obiskov sv. maš in udeležbe na samih
urah verouka tudi udeležba na »drugih dogodkih« ki jih veroučne skupine pripravljajo,
kar otroka spodbuja k spoznavanju župnijskega občestva in vključevanju v njega.
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SKLEP
V uvodu sem pojem uglašenosti opredelil glede na sožitje oz. ne sožitje dveh tonov, od
česar je odvisna uglašenost oz. neuglašenost med njima. S pomočjo te primere sem
primerjal odnos med Cerkvijo in mladimi, srednješolci. Prišel sem do ugotovitve, da
imajo Cerkev in mladi ogromno skupnega, kar jih povezuje. Veliko je področij, kjer mladi
Cerkev potrebujejo in vidijo smisel njenega obstoja ter povezanosti z njo. Prav tako
Cerkev sama vidi in to tudi pove, da potrebuje mladega človeka, saj so ravno mladi tisti,
ki bodo v prihodnosti gradili svet, tudi Cerkev. Cerkev s tem pričuje, da »na mladih svet
stoji«. Prav tako pa sem s pomočjo ankete med srednješolci ugotovil, da Cerkev in mladi
niso ravno najbolj povezani.
Menim, da se je pomembno zavedati dejstva, da je Cerkev institucija, ki stoji že 2.000 let,
medtem ko ima mladostnik krajšo zgodovino. Smo v času, ko se stvari hitro prilagajajo
potrebam, kar vidimo na področju tehnike, tudi šolstva, glasbe … In v ves ta svet
spreminjanja vstopa tudi Cerkev ter poskuša priti naproti vsem, tudi mladim. Preko
koncilskih odlokov, nagovora papežev (Benedikta in Frančiška) vidim, da Cerkvi ni
vseeno, kaj se dogaja z mladimi in da na mlade posebej računa. Ne samo, da so mladi del
Cerkve, ampak bi po mnenju papeža Frančiška morali biti mladi gonilna sila nove
evangelizacije. Tako Cerkev vidi v mladih ogromen potencial, do katerega pa išče pravo
pot, pravi pristop.
Ko pa vidimo stanje v katehezi, je tudi takoj razvidno, da lahko naš pogled usmerimo v
dve smeri. V smer hvaljenja trenutnega stanja kateheze ali pa v smer grajanja tega stanja.
Vemo, da nobena skrajnost ni prava in je potrebno iskati neko srednjo pot, tisto, ki ohranja
dobro, slabo pa izboljšuje oz. briše. Tako je potrebno in je tudi naša (moja) naloga, da
začnemo delati korake k izboljšanju kateheze, ki nam bodo pomagali pri ustvarjanju
podobe Cerkve pri mladem človeku. Saj je osnovnošolska kateheza podlaga, s katero
mlad človek dobi svojo predstavo in odnos do Cerkve. Bolj kot nam bo uspevalo to
katehezo približevati človeku – osnovnošolcu, več bomo imeli možnosti, da bomo
kasneje lahko mlade in Cerkev uglasili.
Na vprašanje uglašenosti med Cerkvijo in mladimi zato ni enostavnega odgovora.
Vprašanje ostaja odprto in nas izziva, da iščemo tiste »tone«, ki bodo v odnosih med
Cerkvijo in mladimi lepo zveneli. Ko je zvok prijeten, ga tudi radi poslušamo, zato je
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treba poiskati čim več zvokov, tonov, ki so v sožitju, kar je tudi naloga mladinske
pastorale in osnovnošolske kateheze v prihodnosti.
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POVZETEK
V magistrskem delu sem prikazal, kakšen je odnos med Cerkvijo in mladimi v obdobju
srednje šole. Preko koncilskih odlokov in nagovorov papežev ugotavljam, da Cerkev v
mladih vidi predvsem moč za evangelizacijo drugih ljudi, zlasti njihovih sovrstnikov.
Preko krovnega dokumenta Pridite in poglejte ter dokumenta o plenarnem zboru Cerkve
na Slovenskem sem predstavil pogled Cerkve na Slovenskem na mladinsko pastoralo. S
pomočjo intervjuja sem dobil uvid v mladinsko pastoralo skozi oči laikinje, ki ima na tem
področju ogromno izkušenj, in pa tudi pogled skozi oči župnika, ki se na župniji redno
srečuje z mladimi. V nalogi sem predstavil, kdo so mladi danes, kakšne so njihove
vrednote. Preko ankete pa sem ugotovil, kakšen pogled imajo na svojo vero, na Cerkev,
duhovnike. Magistrsko delo pokaže nekaj področij uglašenosti med Cerkvijo in mladimi,
prav tako pa so področja, kjer je še prostora za izboljšanje tega odnosa. Delo hkrati podaja
oris mladinske pastorale in podobo Cerkve, ki jo ima srednješolec.
V drugem delu naloge skušam predstaviti mesto in vlogo kateheze v Cerkvi in kako lahko
ta kateheza zbližuje mlade in Cerkev. Cerkev je izzvana, da se »podanašanji« kot se je
izrazil 2. vatikanski koncil, in tudi kateheza mora odkrivati pot do podanašnjenja. Tako
se v drugem delu naloge skuša orisati smer, v katero bi se lahko razvijala kateheza in tako
bolj zbliževala Cerkev in mlade.
Ključne besede: Cerkev, mladi, mladinska pastorala, občestvo, evangelizacija

56

ABSTRACT
In this master thesis I have examined the relationship between high school-age youth and
the Church. Documents of the Second Vatican Council and papal speeches after the
Council show the Church sees in youth first and foremost the potential to evangelize other
people, particularly their peers. The Pridite in poglejte (Come and See) and the
Concluding Document of the Plenary Council of the Church in Slovenia serve as the basis
for my presentation of the view of the Church in Slovenia on youth ministry. An interview
with a lay person who has extensive experience in this area and an interview with a parish
priest who meets young people on a regular basis have given me a practical insight into
youth ministry. I present an overview of youth ministry as well as the values and views
of young people on their faith, the Church and priests, based mostly on a survey. There
are areas of resonance between the Church and youth as well as areas that need
improvement.
In the second part of the work I focus on the role of catechesis in the Church and how it
can bring the Church closer to the young. The Church faces the challenge of bringing
itself up to date, as has been perceived by the Second Vatican Council. The same is true
of catechesis. I therefore try to discern the direction for possible development of
catechesis in order to bring the Church and youth closer.

Key words: Church, youth, youth pastoral ministry, communion, evangelization,
catechesis
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PRILOGE
PRILOGA 1: INTERVJU – JOŽE ŠÖMEN
Prosim da se na kratko predstavite.
Sem Jože Šömen, duhovnik 31 let, trenutno župnik v župniji Slivnica pri Mariboru, 16 let
misijonar v Demokratični republiki Kongo. Z mladimi se srečujem, odkar sem duhovnik.
Kako doživljate odnos med Cerkvijo in mladimi?
Ne bi posploševal. V nekaterih okoliščinah so voditelji Cerkve odprti, v drugih je to manj
opazno. Predvsem se mi zdi, da nekateri hočejo, da bi mladi delovali tako, kot se je to
dogajalo pred tridesetimi ali več leti. Nekateri težko sprejemajo spremembe, kar ustvarja
nekakšno zarezo med njimi. Skrb za mlade izražajo v Cerkvi vsi, razlike pa so v pristopih.
Razliko vidim predvsem v tem, ali se jih postavi v položaj poslušajoče Cerkve ali pa
angažirane delovne, se jih poučuje ali pa se jim da možnost, da s svojimi vrstniki iščejo
poti.
Kakšen se vam zdi profil današnjega mladostnika, srednješolca?
Dezorientiran, brez pravih ciljev, v glavnem »instant« otrok.
Kaj mislite, da mladi danes pričakujejo od Cerkve (verni in neverni)?
Prvič pričakujejo sprejetost, zaupanje, možnost, da se dokažejo. Vedno je pri teh stvareh
nevarno posploševati, tudi če rečemo, da se nekateri hočejo dokazati, so vedno drugi, ki
raje ostajajo v ozadju.
Kaj lahko Cerkev pričakuje od mladih?
Cerkev od mladih pričakuje njihovo sodelovanje pri iskanju načina uresničevanja
evangelija. Gotovo je veliko takih, ki so pripravljeni aktivno sodelovati, na pastoralnem
in socialnem področju.
Kaj Cerkev mladim ponudi, kaj bi jim lahko ponudila več?
Na ravni župnije mladim lahko ponudimo možnost, da postanejo Jezusovi prijatelji in
sodelavci, kar pa bo od njih zahtevalo tudi določeno delo, napor, angažiranost.
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Kakšna se vam zdi vizija Cerkve za delo z mladimi?
Mislim, da Cerkev nima prav izdelane vizije.
Kako vas je Cerkev v pripravi na duhovniški poklic pripravila na delo z mladimi?
Takrat, ko sem se pripravljal na duhovniški poklic, ne morem reči, da ni bilo programov,
ampak jaz kot študent si takrat nisem predstavljal, da se bodo stvari med mladimi
spreminjale, in nevarnost je, da se naučiš ene oblike dela, potem pa ne iščeš druge. Da bi
nas na to posebej opozarjali, se ne spomnim. Takrat je bil model mladinske pastorale
»sobotna srečanja mladih«, v kar pa danes zelo malo verjamem.
Se vam zdi, da aktualne afere Cerkve (gospodarske, pedofilija …) vplivajo na odnos
med Cerkvijo in mladimi?
Določene kroge zajamejo, sploh tiste šibkejše, drugih pa ne. Odvisno je tudi od tega,
kakšno izkušnjo Cerkve imajo mladi. Če imajo mladi pozitivno izkušnjo Cerkve, jih to
ne vrže iz tira, nosijo pa bolečino. Jaz konkretno ne mislim, da je kdo samo zaradi
aktualnih afer prenehal s sodelovanjem z župnijo.
Kakšen bi moral biti duhovnik, ki se srečuje z mladimi?
Po moje jim mora znati pokazati, da jih ima rad, mora se pa znati v določenih trenutkih
tudi umakniti in jim prepustiti določeno svobodo. Treba je imeti čas zanje, biti z njimi.

Smo lahko glede prihodnosti mladinske pastorale naravnani pozitivno ali
negativno? Kaj je nujno treba spremeniti?
Kot župnik vidim največji problem v tem, da je premalo duhovnikov, ki temu posvečajo
čas, moči in imajo zaupanje. Ali drugače rečeno, preveč so župnije, kjer se posvečajo
mladim, osamljene. Zato se moč tega dela vidi manj oz. pojenja.
Cerkev in mladi, uglašeni ali neuglašeni?
Težko je odgovoriti z besedo da ali ne. Stvar je prepletena. Na določenih nivojih je kar
lepo sodelovanje, zaupanje. Na drugi strani pa se mi zdi, da je včasih premalo tolerance
ali razumevanja slabosti, neizkušenosti s strani mladih. Mladi nimajo izkušenj, napačno
ravnajo, in so potem obsojeni. Potem pa pride do kritiziranja.
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PRILOGA 2: INTERVJU – FANI PEČAR
Fani, prosim, da se na kratko predstaviš.
More iz Haloz priti kaj dobrega? (prim. Jn 1,46) 
No, kakorkoli že, jaz sem po rodu iz Haloz (Žetale) – sicer pa na četrt Nemka, ostalo pa
je slovensko .
Po osnovni in srednji šoli sem študirala filozofijo in teologijo. V zadnjem letniku sem
začela učiti verouk, potem sem dobila službo kot katehetinja na več župnijah v okolici
Maribora, tako da sem ostala v mestu – verouk pa brez prekinitev učim zadnjih 15 let.
Pred približno desetimi leti sem začela pomagati na ŠOM-u (škofijski odbor za mladino),
kar počnem tudi sedaj, čeprav ne več kot zaposlena (mariborska nadškofija pač ). Več
kot 15 let sem že skavtska voditeljica (tekom tega služenja v stegu Ptuj 1 in Maribor 1
sem delala v vseh vejah – razen pri bobrih, sicer pa so se v teh letih nanizale tudi različne
funkcije: regijska načelnica, stegovodkinja, članica raznoraznih tropov …). Skupaj z
delom na ŠOM sem postala tudi koordinatorka Slovenske šole za animatorje za
mariborsko metropolijo, ki se ukvarja z usposabljanjem mladih za delo v skupini. Zadnja
leta sem tudi del ekipe Združenja animatorjev oratorija tako na slovenski kot na
nadškofijski ravni – glavna naloga je skrb za animatorje, ki se dajo v poletnih mesecih na
razpolago za izpeljavo oratorijev.
Sem članica Frančiškovega svetnega reda (trenutno tudi v narodnem in pokrajinskem
svetu), pomagam pri Frančiškovih otrocih …
Sicer pa si ne predstavljam dela zunaj pastorale – v glavnem na področju otrok in mladih.
Dobro se počutim med njimi, na nek način s svojim ritmom skrbijo, da ne zaspim in se
ne polenim.
Po naravi sem optimistka, prepričana v dobro v ljudeh, všeč so mi pustolovščine, gibanje,
dogajanje, smeh …
Ne maram pa počasnosti, neodgovornosti, pravijo, da veliko govorim – učim se še
potrpežljivosti in z leti spoznavam, da modrost ne pride kar avtomatsko s starostjo.
Kako doživljaš odnos med Cerkvijo in mladimi?
Težko je to opisati tako na splošno; obstajajo mladi – posamezniki, ki se srečujejo s
predstavniki Cerkve, ki so tudi posamezniki. In odnosi so različni – odvisni od ljudi, ki
jih spletajo.
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Zdi se mi, da je izhodišče Cerkve za delo z mladimi – Jezusov zgled v evangelijih in
zgledi svetnikov, ki so delali z mladimi – neverjetno bogastvo in osnova, ki bi morala
nagovarjati mlade. In v veliko primerih je odnos lep – vidim mlade, ki jim je Jezus blizu,
ki iščejo odgovore pri duhovnikih … Letos na poletnem taboru s klanom (skavti) mi je
bilo lepo videti, da so vse skupine, ki smo jih poslali na enodnevni potep (dan, ko si
morajo sami poiskati prenočišče, hrano in služenje), najprej pozvonile na župnijskih
vratih – to kaže na določeno mero zaupanja v Cerkev, ne?
Po drugi strani pa so tudi tisti, ki so razočarani, ker niso bili slišani s strani Cerkve, ki
imajo kake težke izkušnje v zvezi s tem, pa tudi taki, ki zaradi svoje lenobe niti ne
preverijo, če vse, kar slišijo o Cerkvi, drži, in ostajajo pri predsodkih.
Oboje je – težko in lepo, odvisno, na kaj hočeš biti pozoren.
Zase vem, da sem imela srečo, da sem odraščala in sedaj živim obdana z ljudmi, ki mi
kažejo lepši obraz Cerkve.
Kakšen se ti zdi profil današnjega mladostnika, srednješolca?
Ne bi rekla, da je današnji profil kaj drugačen od tistega pred 50 leti. Jasno, okoliščine in
tehnika so v tem času naredili ogromen preskok, ampak v osnovi so stvari podobne že od
industrijske revolucije, ki je s seboj prinesla tudi mladostno dobo. Negotovost ob
prehajanju iz otroškega sveta, potreba po potrditvi, iskanje vloge in mesta v svetu odraslih
(na bojevit ali manj bojevit način), odkrivanje lastnega izraza, lastnega telesa in
vzpostavljanje odnosa z nasprotnim spolom – to ni nič novega, ne?
Imamo pa danes veliko več stvari, ki jih mlad človek lahko uporabi, da se lahko za njimi
skrije, in ki starejšim otežujejo pristne odnose z njim. In po drugi strani nas današnji čas
nikakor ne spodbuja k temu, da bi si vzeli čas za mlade. Kombinacija obojega pa ni preveč
dobra.
Kaj misliš, da mladi danes pričakujejo od Cerkve (verni in neverni)?
Po moje je za oboje (verne in neverne) pomembno, da se jih vzame zares. Da imajo
občutek, da niso le številke in da se jih ne misli »izkoristiti«. Da najprej najdejo na strani
Cerkve človeka, in šele nato institucijo.
In da se vprašamo, kakšne so potrebe mladih, kaj pričakujejo od nas – ne najprej, kaj jim
hočemo povedati, predati, ampak kje so sami, po čem sprašujejo. Nekako v stilu primera,
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ko je nekje na avtocesti proti Rimu bil na ograji velik zapis: Jezus je odgovor. Zraven pa
je nekdo pripisal: Kaj pa je bilo vprašanje?
Kaj lahko Cerkev pričakuje od mladih?
Spremembe. Ker je svet mladih tak – spremenljiv (saj drugačen ne more biti). In zaradi
sprememb prinašajo mladi v vero prožnost, svežino, gibljivost, rast, energijo. Mladi
razkrivajo podobo Boga, ki je vedno mlad in vedno nov.
In ker so taki – večina še brez izkušnje velikih življenjskih prevar –, se lahko od njih
učimo nepreračunljivosti in predanosti stvarem, ki so pomembne.
Kaj Cerkev mladim ponudi, kaj bi jim lahko ponudila več?
Mislim, da je Rafo Pinosa enkrat dejal, da je verouk v času po vojni dal novim
generacijam to, da vedo, da morajo najti mesto v njej, da morajo v Cerkvi biti aktivni.
Izkušnja, ki jo imamo, je, da ostanejo v Cerkvi tisti, ki se priključijo določeni skupini in
čutijo, da so koristni.
Od župnije do župnije pa je različno – ponuja jim skupine: še vedno se najdejo klasične
mladinske skupine, ki pa so po začetnem bumu že bolj v zatonu, zadnje čase so bolj
popularne skupine animatorjev …
Če ti je v interesu, se najde kup ponudbe za vsakršen okus – duhovne vaje, počitnikovanja,
možnost pomoči drugim, tisočineno srečanje, druženje, plesni tečaji, jezikovni tečaji,
dobrodelne akcije, pa ponudbe različnih organizacij …
Škoda je, da se stvari lotevamo precej vrtičkarsko – za veliko možnosti se ne ve, ker ne
naredimo dobre reklame ali pa le-tej ne dovolimo, da pride do mladih, iz strahu, da jih ne
bi izgubili.
Morda bi se lahko več naredilo na področju različnih umetnosti in v športu.
Katere so tiste točke, kjer ima Cerkev posebno priložnost za nagovor oz. stik z
mladimi?
Kako vzpostavljati dober odnos z drugimi, učenje medsebojne komunikacije, odnos do
spolnosti, vrednote … Zdi se mi, da teh veščin skoraj ne dajejo drugje.
In seveda področje duhovnosti.
Fino bi bilo, če bi nagovarjala tudi s sprejemanjem različnosti in spodbujala lastno
kreativno mišljenje, pa ni vedno tako.
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Kakšna se ti zdi vizija Cerkve za delo z mladimi?
Se mi zdi, da nam postavljanje vizije na pastoralnem področju na sploh malo škripa, kar
pomeni, da je potem mladinsko pastoralo (ki – po moje – ob Karitas najbolj vizionarsko
zastavlja svoje delo) težko umeščati v celoten sistem. Manjka nam skupnega pristopa –
ne more vsak del pastorale delati v svojo smer.
Sicer pa je že nekaj let pri delu z mladimi v ospredju moto »biti z« – torej ne razmišljati
le od zgoraj, vsevedno, kako mladim pomagati, ampak biti z njimi, ujeti njihov tempo, se
z njimi spraševati in iskati odgovore.
Kakšna je prihodnost slovenske mladinske pastorale?
Če pomislim na eni strani na ljudi, ki so na mladinski sceni in se trudijo, na drugi strani
pa na mlade, s katerimi imam stik, in na Jezusovo zagotovilo, da je z nami (Mt 28,20),
potem me ne skrbi … reveč.
Na dolgi rok ne more biti slaba, je pa res, da se ti pogled malo zoži, ko se stvari zalomijo
in si del »poraza«.
Se mi pa zdi, da je od mladinske pastorale v veliki meri odvisna prihodnost slovenske
pastorale na sploh.
Kako Cerkev izobražuje delavce za mladinsko pastoralo (so ti sodelavci ustrezno
izobraženi)?
Prav tako kot pri mladih je tudi za usposabljanje mladinskih delavcev ponudbe dovolj –
če se le hoče najti. Problem je v nas samih – v mišljenju, da vse že poznamo, da se nam
ni treba več učit, da ne vrednotimo izmenjave izkušenj. Ob vseh spremembah, ki se
dogajajo okrog nas, pa drži, da je vsako stanje na mestu že korak nazaj.

Je trenutno stanje mladinske pastorale dobro ali slabo?
Razmišljam, kaj bi bilo za nas dobro stanje:
- polne cerkve mladih? Tudi to se najde – letošnji SDM je tak primer, pa ne
pozabimo na Stično mladih.
- Mladi, ki jim Jezus postaja prijatelj? To je načelno v množici težko doseči, se pa
dogaja v manjših skupinah.
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- Mladi, ki so aktivni v župnijah? Kako bi drugače opredelili oratorije in ostale
počitniške programe in dejavnosti med letom, ki jih vodijo mladi?

Je pa res, da niso cerkve vsako nedeljo polne mladih, da se osebne zgodbe dogajajo na
skritem, da imajo mladi svoj ritem pri delu (in da župnija ni njihov primarni prostor
delovanja).
Odvisno spet, kako pogledaš – je pa res, da je trenutno stanje ustrezno našemu času in
ljudem, ki delamo z mladimi. Ni rožnato, ampak čisto črno pa spet ne.
Se ti zdi, da aktualne afere Cerkve (gospodarske, pedofilija …) vplivajo na odnos
med Cerkvijo in mladimi?
Če bi živeli v popolnem svetu, najbrž ne bi (ampak potem tega seveda tudi ne bi bilo).
Tako pa: jasno, da vplivajo – tiste mlade, ki jim je Cerkev blizu in imajo dobro izkušnjo
z njo, stvari žalostijo in jim nalagajo dodatno breme. Naslednji dan je v šoli treba Cerkev
zagovarjati, in še odraslim to ne gre vedno lahko od rok. Hkrati pa so priložnost za
preverjanje osebne vere – ugotavljajo, kaj je tisto res pomembno, bistveno.
Tistim, ki so že v startu skeptični, pa se dvomi samo še povečajo.
Kako je že v Svetem pismu o mlinskem kamnu in pohujšanju malih (Lk 17,2)?
Kakšen bi moral biti duhovnik, ki se srečuje z mladimi?
Poznam veliko duhovnikov in vidim, kako različni so, enim uspe to, drugim nekaj
drugega … Ni recepta, ki bi za vse držal – eden nagovarja s preprostostjo, drugi s športom,
tretji s kitaro, četrti z izzivalnimi vprašanji … Bi pa rekla, da mlade nagovarja nekdo, ki
je iskren in ima rad ljudi.
Da je človek molitve, pa najbrž nič ne škodi. 
Kakšne so tvoje izkušnje sodelovanja z duhovniki v povezavi z mladinsko pastoralo?
V veliki večini pozitivne. Vsaj v začetku se vsi strinjajo o pomembnosti mladinske
pastorale in vse »žuli«, kako delati z mladimi. So pa potem reakcije na to zelo različne
(in popolnoma neodvisne od starosti duhovnika) – od predaje in kritiziranja, vztrajanja
pri starih modelih, do potrpežljivosti, iskanja in preizkušanja novosti.
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Res je, da bi v mnogo primerih sama stvar naredila drugače, ampak se mi pa pogosto
zgodi tudi, da se izpeljejo dosti bolje, kot če bi jih delala sama.

Smo lahko glede prihodnosti mladinske pastorale naravnani pozitivno ali
negativno? Kaj je nujno treba spremeniti?
Se mi zdi, da izbira negativne naravnanosti za kristjana ne more biti izbira. Optimizem
mora biti naš način. Kaj pa nam dobrega prinese, če ostajamo v spominih na velike
skupine iz preteklih časov? Če evangelij prinaša odgovore za vse rodove, potem mora
delovati tudi v današnjem času.
Morda bi se morali hitreje odzivati na okoliščine in iskati znamenja časa. Morda nam
manjka zaupanja in poguma, da bi se za nekaj odločili in potem zasledovali cilj.
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PRILOGA 3: ANKETA (KATEHETI)
Pozdravljeni! Sem Robi Sekavčnik, študent Teološke fakultete v Ljubljani in bogoslovec
mariborske nadškofije. Pred vami je vprašalnik, ki mi bo pomagal pri izdelavi moje
magistrske naloge z naslovom Kateheza kot pot do uglašenosti med Cerkvijo in mladimi.
Mentor je doc. dr. Andrej Šegula. Vsi podatki, pridobljeni s pomočjo ankete, bodo
uporabljeni v znanstveno-raziskovalne namene.

IF (1) ( Demografija )
XSPOL - Spol:
Moški
Ženski

IF (1) ( Demografija )
XSTAR2a4 - V katero starostno skupino spadate?

do 20 let
21 - 40 let
41 - 60 let
61 let ali več

IF (1) ( Demografija )
XDS2a4 - Kakšen je vaša vloga v Cerkvi?

Duhovnik
redovnica/redovnik
Katehet laik
Drugo:

ix

IF (1) ( Demografija )
Q1 - Kakšna je vaša izobrazba za področje kateheze?
Teološka fakulteta
Katehetsko pastoralna šola
Šola za animatorje
Drugo:

IF (1) ( Demografija )
Q2 - Koliko let katehetskih izkušenj imate? (vnesite število let)

IF (1) ( Demografija )
Q3 - Velikost župnije vašega delovanja

od 100 do 2000 vernikov
do 2000 do 5000 vernikov
nad 5000 vernikov

IF (1) ( Demografija )
Q4 - Katere skupine obstajajo v vaši župniji in se v njih izvaja organizirana
kateheza?
Možnih je več odgovorov

Ministranti
Otroški pevski zbor
Odrasli pevski zbor

x

Biblična skupina
Dramska skupina
Skavti
Mladinska skupina
Zakonska skupina
Drugo:
Drugo:
Drugo:
Drugo:

IF (1) ( Demografija )
Q5 - Vprašanja iz področja osnovnošolske kateheze(Z trditvijo se sploh ne
strinjam = 1 ; z trditvijo se v celoti strinjam = 5)

1
Način izvajanja osnovnošolske kateheze v
Sloveniji je primeren
Katehetski pripomočki za izvajanje
kateheze so primerni
Izobrazba katehetov za izvajanje kateheze je
primerna
Kateheza v otrocih bolj prebuja osebno vero
kot pa teorijo
Kateheza v otrocih bolj poudarja teorijo kot
pa osebno vero
Kateheza otroke vključuje v aktivno
življenje v župniji (v župnijske skupine)
Kateheza(med tednom) in praznovanje
nedeljske sv. maše sta povezani
Otroci, ki so vključeni v razne župnijske
skupine so bolj odprti za osebni odnos z
Bogom

xi

2

3

4

5

1

2

3

4

Otroci, ki so vključeni v razne župnijske
skupine po birmi pogosteje ostanejo
povezani z župnijo
Otroke bi morali bolj načrtovano
vključevati v župnijske skupine

IF (1) ( Demografija )
Q13 - Koliko % birmancev ostane povezanih z župnijo po prejemu zakramenta sv.
birme?

IF (1) ( Demografija )
Q14 – Kaj mislite, da je vzrok temu, da po sv. birmi veliko mladih zapusti
župnijsko skupnost oz. opustijo velik del verske prakse?

IF (1) ( Demografija )
Q15 - Kakšen se vam zdi pomen župnijskih skupin za življenje župnije? (v celoti
gledano tako ministrantje, pevski zbor, animatorji itd.)

xii

5

IF (1) ( Demografija )
Q16 - Katere so spremembe, ki bi jih mogli sprejeti v Sloveniji na področju
osnovnošolske kateheze?

IF (1) ( Demografija )
Q17 - V kolikor bi se pripravil program za izvajanje osnovnošolske kateheze po
župnijskih skupinah (ministranti, otroški/veroučni pevski zbor...), in bi se kateheza
izvajala po teh skupinah namesto po t. i. metodi "klasičnega verouka"... (s trditvijo
se sploh ne strinjam = 1; s trditvijo se zelo strinjam = 5)

1 sploh se 2

3

4

ne
strinjam
Bi otroci raje hodili k verouku
V otrocih bi se bolj prebujal osebni odnos z
Bogom
Verouk bi se bolj povezal z nedeljskim
praznovanjem sv. maše
Več otrok bi ostalo povezanih z župnijo tudi
po prejemu zakramenta sv. birme
Otroci bi se bolj vključevali v življenje
župnije

IF (1) ( Demografija )
Q18 - Ali mislite da je Cerkev v Sloveniji pripravljena na spremembe na področju
osnovnošolske kateheze

xiii

5 zelo
strinjam

Da
Ne
Drugo:

IF (1) ( Demografija )
Q19 - Na kaj bi bilo biti potrebno posebej pozoren, pri prenavljanju osnovnošolske
kateheze?

IF (1) ( Demografija )
Q20 - Bi na koncu še sami kaj dodali, kar je povezano z osnovnošolsko katehezo v
Sloveniji in se vam zdi pomembno?
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PRILOGA 4: REZULTATI ANKETE (KATEHETI)

XSPOL

Spol:
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Moški)

117

58%

59%

59%

2 (Ženski)

80

39%

41%

100%

197

97%

100%

Povprečje

1.4

Std. Odklon

0.5

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (do 20 let)

5

2%

3%

3%

2 (21 - 40 let)

81

40%

41%

43%

3 (41 - 60 let)

78

38%

39%

83%

4 (61 let ali več )

34

17%

17%

100%

198

98%

100%

Povprečje

2.7

Std. Odklon

0.8

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Duhovnik )

84

41%

42%

42%

2 (redovnica/redovnik)

27

13%

14%

56%

3 (Katehet laik)

45

22%

23%

79%

4 (Drugo:)

42

21%

21%

100%

198

98%

100%

Povprečje

2.2

Std. Odklon

Veljavni Skupaj

XSTAR2
V katero starostno skupino spadate?
a4
Odgovori

Veljavni Skupaj

XDS2a4 Kakšen je vaša vloga v Cerkvi?
Odgovori

Veljavni Skupaj

xv

1.2

Q1

Kakšna je vaša izobrazba za področje kateheze?
Podvprašanja

Enote
Frekvence Veljavni

Q1a
Q1b

Teološka fakulteta
Katehetsko
šola

pastoralna

Navedbe

%Veljavni

Ustrezni

%Frekvence
Ustrezni

%

120

194

62%

203

59%

120

58%

34

194

18%

203

17%

34

17%

Q1c

Šola za animatorje

22

194

11%

203

11%

22

11%

Q1d

Drugo:

30

194

15%

203

15%

30

15%

206

100%

SKUPAJ

Q2

Q3

194

203

Koliko let katehetskih izkušenj imate? (vnesite število let)
Veljavno

Št. enot

Povprečje

187

203

16.4

Std.
Odklon
13.14

Minimum Maksimum
1

50

Velikost župnije vašega delovanja
Podvprašanja

Enote
Frekvence Veljavni

Navedbe

%Veljavni

Ustrezni

%Frekvence
Ustrezni

%

Q3a

od 100 do 2000 vernikov

69

188

37%

203

34%

69

36%

Q3b

do 2000 do 5000 vernikov

75

188

40%

203

37%

75

39%

Q3c

nad 5000 vernikov

49

188

26%

203

24%

49

25%

193

100%

SKUPAJ

188

xvi

203

Q4

Katere skupine obstajajo v vaši župniji in se v njih izvaja organizirana kateheza?
Podvprašanja

Enote
Frekvence Veljavni

Navedbe

%%Ustrezni
Frekvence
Veljavni
Ustrezni

%

Q4a

Ministranti

137

159

86%

203

67%

137

17%

Q4b

Otroški pevski zbor

92

159

58%

203

45%

92

11%

Q4c

Odrasli pevski zbor

102

159

64%

203

50%

102

13%

Q4d

Biblična skupina

94

159

59%

203

46%

94

12%

Q4e

Dramska skupina

23

159

14%

203

11%

23

3%

Q4f

Skavti

48

159

30%

203

24%

48

6%

Q4g

Mladinska skupina

91

159

57%

203

45%

91

11%

Q4h

Zakonska skupina

94

159

59%

203

46%

94

12%

Q4i

Drugo:

66

159

42%

203

33%

66

8%

Q4j

Drugo:

34

159

21%

203

17%

34

4%

Q4k

Drugo:

16

159

10%

203

8%

16

2%

Q4l

Drugo:

9

159

6%

203

4%

9

1%

806

100%

SKUPAJ

159

xvii

203

Q5

Vprašanja iz področja osnovnošolske kateheze(S trditvijo se sploh ne strinjam = 1 ; s trditvijo se v celoti
strinjam = 5)
Veljavn
Povpre Std.
Podvprašanja
Odgovori
Št. enot
i
čje Odklon
1

2

3

Način
izvajanja
18
38
Q5a osnovnošolske kateheze v
(12%) (24%)
Sloveniji je primeren
Katehetski pripomočki
22
47
Q5b za izvajanje kateheze so
(14%) (30%)
primerni
Izobrazba katehetov za
28
Q5c izvajanje kateheze je 6 (4%)
(19%)
primerna
Kateheza v otrocih bolj
28
49
Q5d prebuja osebno vero kot
(18%) (32%)
pa teorijo
Kateheza v otrocih bolj
20
Q5e poudarja teorijo kot pa 6 (4%)
(13%)
osebno vero
Kateheza
otroke
vključuje
v
aktivno 10
51
Q5f
življenje v župniji (v (6%) (33%)
župnijske skupine)
Kateheza (med tednom)
14
44
Q5g in praznovanje nedeljske
(9%) (29%)
sv. maše sta povezani
Otroci, ki so vključeni v
razne župnijske skupine,
Q5h
0 (0%) 6 (4%)
so bolj odprti za osebni
odnos z Bogom
Otroci, ki so vključeni v
razne župnijske skupine,
Q5i po
birmi
pogosteje 3 (2%) 12 (8%)
ostanejo
povezani
z
župnijo
Otroke bi morali bolj
Q5j načrtovano vključevati v 0 (0%) 2 (1%)
župnijske skupine

Q13

4

5

Skupaj

69
(44%)

27
156
4 (3%)
(17%)
(100%)

156

203

2.8

1.0

52
(34%)

31
155
3 (2%)
(20%)
(100%)

155

203

2.7

1.0

55
(37%)

53
150
8 (5%)
(35%)
(100%)

150

203

3.2

0.9

45
(29%)

24
153
7 (5%)
(16%)
(100%)

153

203

2.6

1.1

43
(28%)

59
(39%)

24
152
(16%) (100%)

152

203

3.5

1.0

58
(38%)

28
154
7 (5%)
(18%)
(100%)

154

203

2.8

1.0

43
(28%)

27
(18%)

25
153
(16%) (100%)

153

203

3.0

1.2

18
(12%)

64
(42%)

65
153
(42%) (100%)

153

203

4.2

0.8

16
(10%)

66
(43%)

57
154
(37%) (100%)

154

203

4.1

1.0

12 (8%)

45
(30%)

93
152
(61%) (100%)

152

203

4.5

0.7

Koliko % birmancev ostane povezanih z župnijo po prejemu zakramenta sv. birme?
Veljavno

Št. enot

Povprečje

Std.
Odklon

152

203

17.8

16.67

xviii

Minimum Maksimum
1

80

Q14

Kaj mislite, da je vzrok temu, da po sv. birmi veliko mladih zapusti župnijsko skupnost oz.
opustijo velik del verske prakse?
Kumulat
Odgovori
Frekvenca Odstotek Veljavni
iva
ker nimajo zgleda pri starših, ker niso vključeni v živa
1
0%
1%
1%
občestva v župniji
nimajo podpore in zgleda staršev in starejših bratov in
sester. Pomanjkanje možnosti za aktivno delovanje v
1
0%
1%
1%
kateri od skupin v župniji
ni prave = resnične izkušnje boga

1

0%

1%

2%

odraščanje, življenjski izzivi.

1

0%

1%

3%

družina oz. starši, ki so odpovedali na celi črti

1

0%

1%

3%

1

0%

1%

4%

1

0%

1%

5%

1

0%

1%

5%

1

0%

1%

6%

premalo doživetje žive vere

1

0%

1%

7%

vera v javnem življenju ne pomeni nič (sekularizacija);
povsod se poudarja življenje brez odpovedi in z veliko
slave in denarja (šport, zabava ...); osnovnošolski
verouk jim je prisila in obveznost do birme; niso aktivni
soudeleženci verouka (delavnice, vaje, duhovne vaje,
družabnost ...)

1

0%

1%

7%

neresnost družinskega življenja materializem tradicija,

1

0%

1%

8%

1

0%

1%

9%

1

0%

1%

9%

1

0%

1%

10%

1

0%

1%

11%

1

0%

1%

11%

ker v družini ne živijo tako - to jemljejo kot obveznost
oz. dodatna dejavnost
prvi vzrok je dojemanje vere kot nekaj magičnega;
dovolj je, da poskrbimo za krst, obhajilo, birmo, pogreb
in morda poroko; vmesna dejavnost (molitev, nedeljska
maša, ...) je odveč, je prenaporna, ker jo jemljejo kot
obveznost in ne kot priložnost za rast osebnega odnosa
z Bogom
sekularizirana kultura, način življenja brez Boga v
družinah in družbi.
ker imajo starši in otroci cilje prejem zakramentov, je
vera v ozadju; poleg tega je teološko sporno, da je birma
ob prvem obhajilu.

problem je že v družini; tam, kjer živi družina/starši
povezano s cerkvijo in z vero, ostanejo tudi otroci/mladi
bolj povezani; tam, kjer starši ne prakticirajo in otroke
samo pošiljajo, da opravijo birmo, večinoma mladih ne
ostane, razen če so dobili oseben stik z Jezusom, kar pa
je žal zelo redko.
niso vsega krivi mladi; vsa leta sledim, da bi mnogi
mladi prišli, če bi katehetje bili pripravljeni z njimi
kvalitetno delati. če katehet reče: se bomo malo
pogovarjali to mladih ne pritegne. hočejo konkretno
delo, aktivno vključevanje; katehetje se bojijo, da bi
mlade odbili, pa jih s tem ko niso pripravljeni z
mladimi delati. zakaj so npr. navdušeni za sodelovanje
na oratoriju ?!
nevera od krsta dalje; dokler bomo krščevali praktične
pogane, ne bo drugače.
ni ponujenih primernih programov (skupin); opustitev
verske prakse še ne pomeni izgubo vere ker ni staršev
(družin), ki bi prakticirali vero
v času osnovnošolske kateheze otroci v večini ne dobijo
osebne izkušnje Boga

xix

- nepravilno delovanje s pripravniki na birmo nezainteresiranost in nespodbuda s strani staršev –
neprimeren čas sv. birme
menim, da je potrebno ob pripravi na birmo vključiti
tudi starše, saj so največkrat tudi oni potrebni katehez;
če ni zgleda doma, je najlažje opustiti versko prakso po
birmi; ponavadi si vsi domači oddahnejo in zaspijo do
takrat, ko je potrebno potrkati na župnijska vrata in
prositi za kakšen zakrament
starši jih premalo spodbujajo, vse je bolj pomembno kot
verska praksa razne dejavnosti izven cerkve se izvajajo
ob nedeljah in sobotah (treningi ...)
vzrok je mlačna vera staršev; v veliki meri je sploh
odsotnost vere v družini; verouk je samo ena od
dejavnosti, ki pa se ne nadaljuje v življenju po osnovni
šoli; redki so, ki se vključijo v mladinsko skupino, ker
je pač veliko drugih stvari, ki so bolj interesantne in
okupirajo mlade.
niso tako vzgojeni, saj sami starši ne hodijo več k maši
in jim dajejo tak vzgled

1

0%

1%

12%

1

0%

1%

13%

1

0%

1%

13%

1

0%

1%

14%

1

0%

1%

15%

neurejene družine, verska brezbrižnost staršev

1

0%

1%

15%

miselnost, da je to treba dati skozi in takšen vzorec pri
starših

1

0%

1%

16%

prisila hoditi k verouku. šolski način mišljenja

1

0%

1%

17%

1

0%

1%

17%

1

0%

1%

18%

1

0%

1%

19%

nezanimivost osnovnošolskega verouka

1

0%

1%

19%

da niso prej uspeli doseči stopnje vere, ki bi jim bila
pomembna za življenje.

1

0%

1%

20%

151

74%

100%

ni podpore staršev, ni navdušujoče kateheze ni
ponudbe iz strani župnije pasivnost duhovnikov, še
vedno živimo preteklo katehezo in ne gre s časom in
potrebami
nekaj je vzdušje, ki vlada v okolici; drugo: slab zgled
prijateljev in domačih. mladi so pogosto uporniki do
institucij župnijsko občestvo jih ne privlači in ne
vključuje duhovniki premalo storimo za mlade, da bi
jih nagovorili in vključili
zaradi mišljenja staršev : še to naredi (birmo) potem boš
pa »frej«!!

Veljavni Skupaj

Q15

Kakšen se vam zdi pomen župnijskih skupin za življenje župnije? (v celoti gledano tako
ministrantje, pevski zbor, animatorji itd.)
Kumulat
Odgovori
Frekvenca Odstotek Veljavni
iva
te skupine imajo velik pomen, saj so njihovi člani
bolj zavzeti pri sodelovanju in je več priložnosti, da
1
0%
1%
1%
se v nekem trenutku čutijo tudi osebno nagovorjene.
zelo pomembno, saj je župnija s tem bolj živa, daje
1
0%
1%
1%
pozitivno energijo ...
šele skupine dajejo župniji življenje, saj pogovorno
uporabljamo izraz mrtva župnija, v kateri se nič ne
1
0%
1%
2%
dogaja
ključen pomen

1

xx

0%

1%

3%

so odločilnega pomena

1

0%

1%

3%

ohranjanje neke tradicije

1

0%

1%

4%

1

0%

1%

5%

1

0%

1%

5%

1

0%

1%

6%

zelo pomemben

1

0%

1%

7%

skupine so pomembne, toda delo v skupini mora biti
dobro načrtovano, da se nekaj konkretnega dogaja

1

0%

1%

7%

zelo pomemben

1

0%

1%

8%

pomemben

1

0%

1%

9%

1

0%

1%

10%

1

0%

1%

10%

1

0%

1%

11%

1

0%

1%

12%

1

0%

1%

12%

1

0%

1%

13%

1

0%

1%

14%

1

0%

1%

14%

1

0%

1%

15%

1

0%

1%

16%

1

0%

1%

16%

1

0%

1%

17%

1

0%

1%

18%

1

0%

1%

18%

1

0%

1%

19%

pripomorejo, da nekateri najdejo svoje mesto in
poslanstvo v Cerkvi.
če je v teh skupinah pravi duh (Božji), so v veliko
oporo oziroma omogočajo marsikomu, da v času
iskanja ostane povezan z župnijo in s cerkvijo
nujno potrebno, brez njih ni čuta povezanosti z
župnijo

župnija je živa in živahna - župljani pa se
povezujemo še bolj
župnijske skupine so za življenje župnije zelo
pomembne, saj so ljudje bolj dejavno vključeni v leto
več je skupin, bolj živa je župnija in več je možnosti,
da mladi no birmi ostanejo povezani z župnijo.
velik-odločilen pomen.
župnijske skupine so življenjskega pomena za
življenje in delovanje župnije
v večjih župnijah je vključevanje v skupine
pomemben; v skupini čutijo večjo medsebojno
povezanost in pripadnost ter odgovornost za
življenje župnije
neprecenljiv, občestvo malih občestev, da se
posameznik nekje najde nujno!
pomemben, ne pa edino zveličaven; nekateri se ne bi
povezali z župnijo, če ne bi bilo skupin, spet je nekaj
takih, ki so zelo zvesti pri nedeljskih mašah, a niso v
nobeni skupini; vsekakor je župnija bolj živa, bolj,
kot so skupine dejavne.
odločilen, da se otroci počutijo sprejete
to je okolje, kjer se počutiš sprejetega in
pomembnega, uporabnega;
pomen je izreden, a bolj kot o njihovem pomenu, bi
se morali vprašati, kakšni so ti zgledi - vzori
bistven, ker so župnijske skupine cerkev v malem in
pogosto gonilna sila v župniji. gre za majhna
občestva v župniji, a velika po delih in prizadevanjih.
nekaj je, še zdaleč ne vse
obvezne stvari! če tega ni, ni utripa v župniji, župnija
se ne razvija, prav tako ne posamezniki, saj dejansko
ni življenja v skupnosti, v občestvu - kristjan pa
nujno rabi občestvo, če želi rasti v veri in bolje
spoznati Kristusa;
majhne skupine, gibanja, ipd. so prihodnost naših
župnij oz. pastoralnih zvez. v skupinah se mladi in
ostali bolj povežejo med seboj, se poznajo, si začnejo
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zaupati, ipd.
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so vir za napajanje župnijskega življenja

1

0%

1%

20%

pomemben in nujno potreben.

1

0%

1%

20%
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Katere so spremembe, ki bi jih mogli sprejeti v Sloveniji na področju osnovnošolske
kateheze?
Kumulat
Odgovori
Frekvenca Odstotek Veljavni
iva
izobrazba laikov!!! več prakse, evalvacij oz. refleksije
po sami katehezi, druženje in izmenjava izkušenj med
1
0%
1%
1%
kateheti po slo.
delo po interesnih skupinah in triadah

1

0%

1%

1%

1

0%

1%

2%

1

0%

1%

3%

premik h katehumenski katehehezi

1

0%

1%

3%

vključiti več molitve, v obliki, primerni njihovi
starosti (npr. ustrezne molitvene pesmi); pričevanjsko
zastavljena kateheza

1

0%

1%

4%

1

0%

1%

5%

1

0%

1%

5%

1

0%

1%

6%

1

0%

1%

7%

1

0%

1%

8%

1

0%

1%

8%

Dobro bi bilo, da se otroke izzove, da začnejo
postavljati vprašanja in se bi pri verouku pogovarjali
o tem kar njih zanima - tako bodo dejansko rasli.
vsekakor pomemben je tudi stik z mladimi,
animatorji. otrok drugače dojema mladega človeka,
kot nekoga, ki je na delovnem mestu že 20 let.
predlagala bi pogostejše druženje, duhovne vaje,
oratorije, kjer lahko sodelujejo tako kateheti,
duhovniki kot animatorji.
izstopiti iz sistema šole! povsem šolski sistem
imamo in otroče silimo s hrano, ki je ne marajo!

ne vem
mislim, da ne bi smelo biti samoumevno, da gredo
vsi npr. osmošolci k birmi - prejem zakramentov bi
moral biti povezan z osebno rastjo v veri, ne z
letnikom rojstva.
najprej
prenova
učbenikov.
(nekateri
so
nespremenjeni vsaj dvajset let). še vedno ostajamo pri
knjigah. razmeroma malo je poučnega, spodbudnega
avdiovizualnega gradiva. tu vidim priložnost za
pastoralno službo, katehetski urad. z rednim
veroukom bi morali začeti po osnovni šoli, prej pa naj
imajo starši družinsko katehezo ...
najprej živeti bolj zares krščanstvo - že med kateheti
in duhovniki.
novi učbeniki večja pozornost kdo izvaja katehezo,
da je to človek, ki je veren, povezan z župnijo in
primerno izobražen.
povezovati teorijo s prakso letno vsaj en projekt, ki
bi ga morali otroci narediti kot razred ali pa v manjših
skupinah (ob spremljavi animatorja) zavesten trud v
vključevanju v skupine (vsak otrok bi moral
sodelovati vsaj nekje) zavestno otroke voditi pred ali
po verouku pred tabernakelj, da pozdravijo Jezusa (da
dojamejo, da je tam in da jih sliši)
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že to bi bilo veliko, če bi škofje toliko pritisnili na
državo, da bi verouk priznali kot neobvezni izbirni
predmet, ki bi bil upoštevan v šolskem spričevalu a
verouk se odvija v župnišču.
cilj kateheze bi moral biti, da otrok dobi oseben stik
z Jezusom in hrepenenje, da bi bil z Jezusom. tega pa
ne moreš narediti! če je možnost, da začne verouk z
kratkem češčenjem (adoracija), tudi z tišino pri tem,
pomaga to, da so potem pri uri (ki je potem krajša)
bolj pri stvari. učbeniki niso najbolj primerno, ker
velikokrat otroci na koncu leta še ne vedo, katero
glavno temo so imeli, ker je preveč stranskih stvari
notri.
bolj vključevanje v dejansko življenje župnije ministriranje,
pevski zbor, karitas, čaščenje,
pričevanja, ....
kateheza naj ne bo teorija. več molitve in poudarka
na cerkvenem letu. sedanji učbeniki so preveč šolski.
tudi mavrica preveč tekmuje s šolo (in še predraga je).
spremeniti nekatere učbenike. redno povezovati
katehezo in bogoslužje. najti načine, kako čim več
otrok, mladih in staršev aktivno vključiti v življenje
župnije. praktično katehizirancem pomagati povezati
vero in življenje.
bolj povezana šola in cerkev
nehomogene skupine, skupine glede na versko
stopnjo otrok in odraslih
spremeniti verouk ... imeti verouk bolj kot pogovor,
spoznanje sebe in Boga ...brez učbenikov in
nedeljskih listov sv. maš, več igre pri manjših, kjer
lahko prav tako spoznajo boga in vero ...
kvaliteta namesto kvantiteta, starše soočiti z
dejstvom, da je vera način življenja ne pa samo
zakramenti in da morajo aktivno sodelovati.
vključevanje staršev - posebej v 1.triadi
načrtno spoznavanje evangelija in življenja po njem
otrokom približati sveto mašo cerkveno leto
praznike in svetnike
1. pripraviti dobre priročnike, učbenike in
pripomočke. glede tega že vrsto let stojimo
popolnoma na mestu. 2. zelo dobro premisliti in
pripraviti pripravo na zakramente. dober itinerarij. 3.
strmeti za kvalitetno usposobljenimi kateheti. 4.
razumeti, da ni edini kriterij po katerem merimo
uspešnost o. š. verouka, koliko jih ostane po birmi. 5.
narediti pogumne in pomembne spremembe glede
načina poučevanja v 2 oziroma predvsem v 3 triadi,
med tem, ko prvo ohraniti in okrepiti. 6. temeljito
premisliti v katero obdobje postaviti sv. birmo. 7.
poenotiti prakso
izvajalci kateheze bi morali biti najprej sami bolj
navdušeni - polni duha.
od frontalnega poučevanja, več v aktivno
poučevanje. Praksa v župniji in verouk. ne pa samo
verouk. dualni sistem.
- skrbeti za dober kader/katehete - prenoviti
učbenike - duhovne vaje - vključiti starše/kateheza
odraslih - sveta birma skupaj s svetim obhajilom ali
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kakšno leto kasneje
na to temo bi pa sam moral napisati magistrsko...

1

0%

1%

19%

učbeniki?!

1
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1%
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učbenike nekoliko posodobiti in preurediti
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V kolikor bi se pripravil program za izvajanje osnovnošolske kateheze po župnijskih skupinah
(ministranti, otroški/veroučni pevski zbor...), in bi se kateheza izvajala po teh skupinah namesto po t.i
metodi "klasičnega verouka"...(s trditvijo se sploh ne strinjam = 1; s trditvijo se zelo strinjam = 5)
Velja Št. Povpr Std.
Podvprašanja
Odgovori
vni enot ečje Odklon
1 sploh
5 zelo
se ne
2
3
4
Skupaj
strinjam
strinjam
Bi otroci raje hodili k
153
18 (12%) 27 (18%) 45 (29%) 32 (21%) 31 (20%)
153 203 3.2
1.3
verouku
(100%)
V otrocih bi se bolj
152
prebujal osebni odnos 8 (5%) 20 (13%) 32 (21%) 53 (35%) 39 (26%)
152 203 3.6
1.2
(100%)
z Bogom
Verouk bi se bolj
povezal z nedeljskim
151
6 (4%) 11 (7%) 31 (21%) 57 (38%) 46 (30%)
151 203 3.8
1.1
praznovanjem
sv.
(100%)
maše
Več otrok bi ostalo
povezanih z župnijo
151
6 (4%) 19 (13%) 44 (29%) 41 (27%) 41 (27%)
151 203 3.6
1.1
tudi
po
prejemu
(100%)
zakramenta sv. birme
Otroci bi se bolj
150
vključevali v življenje 6 (4%) 14 (9%) 37 (25%) 48 (32%) 45 (30%)
150 203 3.7
1.1
(100%)
župnije

Ali mislite da je Cerkev v Sloveniji pripravljena na spremembe na področju osnovnošolske kateheze
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Da)

15

7%

10%

10%

2 (Ne)

87

43%

57%

67%

3 (Drugo:)

51

25%

33%

100%

153

75%

100%

Povprečje

2.2

Std. Odklon

Veljavni Skupaj
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Q18_4_te
Q18 (Drugo: )
xt
Odgovori

Frekvenca Odstotek Veljavni

Kumulat
iva

cerkev je, ne vem ali pa so škofje in duhovščina

1

0%

2%

2%

pripravljena ni, je pa nujna

1

0%

2%

4%

delno

1

0%

2%

6%

1

0%

2%

8%

vprašanje. če smo res pripravljeni!?

1

0%

2%

10%

upam!

1

0%

2%

12%

nisem prepričana

1

0%

2%

14%

malo prepočasi se odziva

1

0%

2%

16%

to je nemogoče vedeti, dokler se ne poizkusi vnesti
spremembe

1

0%

2%

18%

nekateri ja in komaj čakamo, nekateri pa bognedaj

1

0%

2%

20%

predvsem kleriki ne

1

0%

2%

22%

najbrž še ne dovolj

1

0%

2%

24%

spremembe rastejo počasi, predvsem pa v moči
Svetega Duha

1

0%

2%

27%

da, če se bodo zadeve uvajale postopoma

1

0%

2%

29%

odvisno od župnije

1

0%

2%

31%

mogoče

1

0%

2%

33%

cerkev da, veliko duhovnikov ne

1

0%

2%

35%

le delno, saj je premalo mladih duhovnikov

1

0%

2%

37%

1

0%

2%

39%

želi si.

1

0%

2%

41%

nimam vpogleda v to, morda bolj ne kot ja

1

0%

2%

43%

cerkev je, nekateri veljaki pa žal ne.

1

0%

2%

45%

da, vendar ne v stilu, ki ga zgoraj omenjate

1

0%

2%

47%

se pripravlja z nami vred

1

0%

2%

49%

še n! in kdo je ta cerkev??

1

0%

2%

51%

1

0%

2%

53%

1

0%

2%

55%

1

0%

2%

57%

ne, ker glede na pripravljen katehetski načrt, ki ga
škofje niso potrdili, menim, da škofje očitno niso za

še ni. pravzaprav ne vemo, kaj bi spremenili, saj je
veliko modelov - vsak si prilagodi po svoje, ker mu
drugo ni všeč.

morda nismo pripravljeni, a spremembo
potrebujemo
ker po župnijah delujejo posamezni duhovniki, ne
bo nikoli prišlo do enotne hkratne spremembe.
marsikdo pa se sprememb boji, saj nekatere niso bile
posrečene
ne, generalno gledano, z izjemami, cerkev na
slovenskem ima premalo poguma za spremembe,
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raje hodi po ustaljenih, varnih, čeprav ne prinašajo
nekega učinka
uradna cerkev, da, toda mnogi duhovniki ne

1

0%

2%

59%

1

0%

2%

61%

različno

1

0%

2%

63%

odvisno od posam. župnika

1

0%

2%

65%

1

0%

2%

67%

1

0%

2%

69%

1

0%

2%

71%

1

0%

2%

73%

delno, kolikor smo odprti duhu

1

0%

2%

76%

ne vem

4

2%

8%

84%

1

0%

2%

86%

1

0%

2%

88%

1

0%

2%

90%

1

0%

2%

92%

1

0%

2%

94%

1

0%

2%

96%

ohraniti dobro in nadgraditi

1

0%

2%

98%

ne še

1

0%

2%

100%

Skupaj

49

24%

100%

ne moremo posploševati. kvaliteta kateheze je zelo
odvisna od kateheta oz. kateheta.

mislim, da v osnovi je, vendar je težko spreminjati
rigidnost, v katero smo marsikje še kako vpeti.
potrebno je biti preprost in odprt in vse gre.
odvisno od župnije, nekateri to že zelo približano
izvajajo tudi v okviru klasičnega verouka
veliko odvisno od duhovnikov in drugih pastoralnih
delavcev

nisem ravno prepričana da je pripravljena na
spremembe, ki bi pa bile predvsem v zadnji triadi
potrebne
najprej je potrebna temeljita razprava in analiza
ni treba delati ne vem kakšnih sprememb, narediti
kvalitetno katehezo
seveda, a katehetom je treba dati v roke uporabna
gradiva (multimedijalna), ne samo prenoviti
učbenikov.
postopoma
ponekod-odvisno od entuziazma lokalnega
duhovnika in njegovih laičnih sodelavcev

Veljavni
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Na kaj bi bilo biti potrebno posebej pozoren pri prenavljanju osnovnošolske kateheze?
Odgovori

Frekvenca Odstotek Veljavni

da bi zadevo prej preizkusili npr. na treh župnijah.
da bi jo poizkusili na primer samo na birmancih v
dvoletni pripravi. samo parcialno in zelo počasno
uvajanje. metoda bi morala spodbujati sama sebe kot se je razširil oratorij.
škofovska konferenca bi morala realno pogledati na
potrebo okolja in vstopiti v sedanji čas in ne živeti 15
let nazaj.

Kumulat
iva
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1%

1
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1%

na cilje, ki si jih zastavi - vizijo

1

0%

1%

2%

vsebino in metodo

1

0%

1%

3%

1

0%

1%

4%

družbeno, socialno in družinsko okolje, iz katerega
izhajajo otroci.
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da se prenos vera zgodi v družini in ne v župniji.

1
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4%

sveto pismo prilagojeno otrokom

1

0%

1%

5%

otrokov razvoj, pojmovanje vere

1
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6%

1

0%

1%

7%

1

0%

1%

7%

1

0%

1%

8%

1

0%

1%

9%

pristop k zakramentom takrat, ko je pripravljen

1

0%

1%

10%

da bi bila malo bolj življenjska...

1

0%

1%

10%

1

0%

1%

11%

1

0%

1%

12%

1

0%

1%

13%

1

0%

1%

13%

1

0%

1%

14%

1

0%

1%

15%

1

0%

1%

16%

1

0%

1%

16%

1

0%

1%

17%

da je stvar usklajena v celotni Cerkvi na
Slovenskem in da se upoštevajo dognanja na tem
področju tudi drugih škofovskih konferenc po svetu.
na dejstvo, da se oznanilo vere ne zgodi več v
domači družini. da so otroci, ki pridejo k verouku
brez verskega predznanja.
da ne bi v želji popestriti katehezo, bistva postavili
preveč v ozadje.
upoštevati celostno situacijo tistega, komur je
namenjena. resnično voditi v skrivnost božjega
življenja, ne samo učiti! povezovati vero in življenje
- življenjska vera. ustvarjati ugodno prostorje:
skupine ...

na to, da bi bilo manj teksta, krajši učbeniki, bolj
življenjski, ne pretežki-recimo za 7.r. je preveč
umetniško zanje napisano in veliko preobsežnozadeva se preleti, na koncu nič kaj ne ostane v srcu manj stvari in tisto bolj ostane.
- na sodelovanje staršev pri katehezi. starši so zelo
odtujeni verskemu pouku, čeprav ga sami sicer
imajo, a so ga doživljali drugače -klasično
da je to le ena od vej kateheze
poslušanje samih potreb znotraj cerkve oz. na
posamezni župniji. izobrazba laikov!!
predvsem imeti jasno vizijo, namen in cilje. kaj,
kako in zakaj bi spreminjali. potem je potrebno
opolnomočiti duhovnike oz. katehete. vpeljati
primere dobre prakse, ki v Sloveniji že tečejo.
v prvih petih letih so otroci zelo dojemljivi za
spoznavanje vere, doživetja, ... še zlasti, če jim ob
tem stojijo ob strani starši. zelo pomemben je tudi
pristop kateheta, saj s svojimi metodami in načinom
dela lahko otroku vero približa ali pa ga od nje
odvrne. pri birmancih, bi morali več narediti na
področju pozitivnih izkustev in ne toliko na znanju
(mislim na vprašanja in izpite, ki jih morajo pred
birmo narediti in ... ). tako je priprava na birmo
preveč skoncentrirana na zadnje leto in potem tako
birmanci kot njihovi starši samo čakajo kdaj bo
konec. in rezultati so tu! žalostno!
na mnenje vernikov in vseh tistih, ki imajo izkušnje
oz. izobrazbo na tem področju (tudi na tiste, ki
poučujejo verouk).
govorimo samo o katehezi otrok, začne se pa pri
starših.
spremembe naj se uvajajo postopoma rešitve naj
res prihajajo iz prakse in naj ne bodo narejene za
mizo vedno naj se pusti možnost izbire: kdor želi, se
mu ponudi klasična priprava, za zahtevnejše pa naj
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bo druga možnost (tem se lahko kje drugje zato
ponudi kakšen popust (npr. obisk na 14 dni, s tem, da
ostaja reden nedeljski obisk svete maše)
ves trud lahko hitro zvodeni, če bomo mi samo
nakazali, da je to brez veze, če se ne bomo sami
trudili povečati vrednost.. ne smemo pričakovati, da
nam bo država zvišala vrednost s tem, da bi to postal
predmet v oš, ko pa mi sami pljuvamo v lastno
skledo.
sveto pismo ampak kronološko SZ, NZ ;
zakramenti; nauk cerkve etika, ....
večje vključevanje staršev veroukarjev. skupaj z
njimi večkrat (morda štirikrat na leto) oblikovati
sveto mašo, da bi bolj začutili, da je to tudi njihovo
poslanstvo. starši so večkrat zmedeni in nimajo
dovolj verskega znanja in si (vsaj velika večina) želi
takšne oblike verskega izobraževanja
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na redno zakramentalno življenje staršev.
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na učbenik, na molitev in na post za otrokove duše.
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da se ne razvrednoti redna kateheza, ki tedensko
poteka po župnijah. da se veroučence pri redni
katehezi nenehno vabi k redni molitvi, obisku in
sodelovanju pri nedeljski sv. maši.
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na odrasle
Veljavni

Skupaj
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Q20

Bi na koncu še sami kaj dodali, kar je povezano z osnovnošolsko katehezo v Sloveniji in se
vam zdi pomembno?
Kumulat
Odgovori
Frekvenca Odstotek Veljavni
iva
- ljubiti je potrebno: Boga, lastno ver in otroka
slediti je treba sodobnim trendom v vzgoji. to je kar
precejšna težava za nas starejše, ki smo v svoji
katehetski karieri poskusili že marsikaj. od
frontalnega podajanja veroučne snovi, do
raznovrstnih pripomočkov, potem zopet poudarek na
znanju itd. ... in velikokrat sem imel občutek na
raznih seminarjih, da se tudi predavatelji lovijo in ne
vedo, kaj bi pravzaprav morali storiti.
morali bi imeti katehezo za starši in ti bi imeli sami
doma katehezo za svoje otroke. duhovnik bi z
preverjanji in nedeljsko sveto mašo preverjal in
dopolnjeval njihovo vzgojo. vsekakor bi imeli
skupne duhovne vaje in dneve zbranosti.
uspeh lahko pričakujemo samo v tolikšni meri,
koliko smo pripravljeni posvetiti časa za priprave na
verouk, dobro izvajati verouk in poleg verouka
uvajati v različne skupine. letni načrt kateheze mora
zajeti: - 30 krat pri nedeljski ali praznični maši
(obveza št. 1) - 30 ur verouka - 30 ur dejavnosti v
raznih skupinah
otroci in družine naj začutijo, da jih ima Bog rad,
tudi po nas.
pomembno je, da je kateheza pogosta, tedenska.
poudarjati, da je kateheze pomembna in da je poleg
redne kateheze potrebno uvajati še nove oblike, ne
pa z novimi, nedorečenimi oblikami zmanjševati
vrednost redne kateheze.
moti me, da ni neke enotnosti med župnijami in se
v vsaki župniji zahteva kaj drugega. to se zlasti opazi
ob birmi.
če bi katehezo izvajali po župnijskih skupinah
(ministranti, otroški/veroučni pevski zbor ...), kakor
predlagate, bi se število veroučencev zelo zmanjšalo.
kateheza = katehet
predvsem, da vemo, kaj želimo in kakšne resurse
imamo za to na razpolago. pa tudi sv. duha spustit
malo zraven, da osvetli zadeve, v katero smer :).
kateheti (vključno z duhovniki) naj bodo zadosti in
primerno usposobljeni! kjer duhovniki sami ne
zmorejo, naj za to poiščejo sposobne in primerne
laike, ter poskrbijo za njihovo formacijo. kateheti
(vključno z duhovniki) naj za svoje delo nekomu
odgovarjajo - nekateri jemljejo katehezo zelo na
lahko!
znamenja časov: kakršni smo verniki, tako tudi
vzgajamo naše otroke. če nam manjka zanosa in
osebnega odnosa in tudi poznavanja cerkve in njene
skrivnosti, smo zašli v slepo ulico. težko preneseš
nekaj, česar nimaš. začeti bi morali pri prenovi naše
vere. vseeno je nad vse koristno pregledati material
za oblikovanje veroučnih ur. vseeno: dobra izvedba
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bolj temelji na dobrem katehetu. :) Robi, srečno pri
magistrski :) Jakob
ni pravih učbenikov kaj šele zaposlovanja teologov
na tem področju. katastrofa!
namesto klasičnega verouka med tednom, kateheze
ob nedeljah s starši.
morali bomo gledati na kvaliteto, ne na kvantiteto kar pa je vsem nam težko
kateheza naj ne bo tako šolska ali celo
visokošolska, ampak pogovorna in pripovedovalna
primerna starosti otroka
laike naj se spremlja pri poučevanju in tudi njihovo
duhovnost
v kolikor ne bomo skupaj katehizirali starše in
otroke, bo rodovitnost zelo majhna
prekiniti s prakso razdeljevanja kateheze na
starostna obdobja glede
na šolanje. uvesti
katehumenatski model, razdelitev vsebin glede na
prejete zakramente. vsaj v začetkih to nastavi
katehetski nacrt, zalo jasno pa o tem govori spk
splošni pravilnik o katehezi).
preveč slonimo na duhovnikih. naloga duhovnika
so zakramenti, sveta maša, oznanjanje, ne v prvi vrsti
kateheza. duhovniki v večini niti niso ustrezno
usposobljeni za didaktika, mnogim manjkajo
praktične izkušnje iz mladostnih dni.
laiki so
premalo vključeni, duhovniki se jih preveč bojijo.
vsak laik ima veliko izkušenj, na mnogih področjih
precej več kot duhovnik. vlogo duhovnika je
potrebno preusmeriti na bistvo. poleg tega je
duhovnikov vedno manj. čim več laikov,
prostovoljcev, animatorjev je potrebno čim bolj
vključevati v vse pore župnijskega življenja.
duhovnik pa ostaja vezni člen med vsemi.
mislim, da bi bilo potrebno veliko več izkušenj dati
otrokom, da je vera nekaj, kar je povezano z našim
življenjem, da je to v bistvu privilegij in ne še ena
nova zadeva, ki jih mori -kakor recimo večkrat
doživljajo. bistveno se mi zdi, da se otroci naučijo
molitve in da dobijo osebno izkušnjo boga-preko
molitev pred Najsvetejšim, preko duhovnih vaj,
kakšnega pričevanja, sodelovanja v župniji pri
zborčku ipd. ...
v samem razredu in pri starših bi lahko vzbujali
horizontalni čut solidarnosti med njimi - da bi drug
za drugega molili in se spodbujali v veri. motivirani
otroci in starši naj bi bili aktivni v sodelovanju s
katehetom za spodbudo šibkim vrstnikom.
kateheze morajo biti take, ds v otroku budijo
ljubezen do Jezusa in drugih. otrokom je potrebno
predstaviti sveto maso že v prvem razredu, verouk
naj bi v večini potekal v cerkvi, da se otroci navadijo
prostora in tišine, duhovne vaje naj bodo že od
prvega razreda naprej take da se bodo otroci radi
vračali in da jim ob besedi duhovno ne bo prišlo na
misel samo molitev temveč, da bodo Jezusa radi
odkrivali tudi na drugih svetih krajih ne samo v svoji
župniji
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sem že napisal v prvih točkah.
mislim, da je kateheza za prvo triado o. š. dobro
pripravljena, potrebno pa bi bilo zel premislit, kako
oblikovat katehezo v zadnji triadi. je smiselno
birmance mučit z vprašanji, ki os pogoj za birmo?!
ali ne znamo biti tozadevno bolj iznajdljivi in
omogočiti, da dobijo to znanje na drugačen način, ne
po klasični metodi spraševanja-zastraševanja?! kaj
pa vzgoja za etična načela, vrednote, predvsem pa za
razmišljanje s svojo glavo (tudi kritično celo do
cerkve!) in odgovornost za svoja dejanja; to se mi
zdijo teme, ki so zelo pomembne in z njihovo
vključitvijo lahko spremenimo kolesnice po katerih
že preveč časa teče kateheza in s tem življenje mlade
slovenske cerkve.
otroci naj imajo več izkušnje z bogom preko
oratorijev, romanj za otroke, pomoči potrebnim
(obisk v domu upokojencev, pomoč v župniji
(kuvertiranje na primer, izdelava jaslic ...)
spremembe bodo prišle, ko ne bo več skoraj
nikogar, ki bi še hodil k verouku :)
otroci so zmožni velikih skrivnosti in njihov odnos
z bogom je čudovito darilo tudi nam katehetom
nujno se mi zdi, da imamo kateheti ustrezno
izobrazbo, da bi v župniji dali dovolj poudarka
skupnemu načrtovanju vseh, ki katehiziramo. kar
sem že prej omenila, da ne bi pozabili na starše.
metode so predpotopne. učbeniki niso usklajeni s
trenutnim stanjem v svetu. veroučenci ne znajo
veroučne snovi najti v svojem življenju. katehet
lahko na to temo marsikaj naredi, a vodilo bi morali
biti že učbeniki.
Veljavni

Skupaj
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PRILOGA 5: ANKETA IN REZULTATI ANKETE (SREDNJEŠOLCI)
Skupno anket: 126
Moški:35

Ženske: 91

Po letnicah rojstva:
1992: 3 (vsi moški)
1993: 13 (10 žensk, 3 moški)
1994: 27 (17 žensk, 10 moških)
1995: 36 (27 žensk, 9 moških)
1996: 8 (7 žensk, 1 moški)
1997: 38 (30 žensk, 8 moških)
(+1, ki ni napisal letnice rojstva)
Kaj ti pride najprej na misel, ko slišiš za Cerkev?
27 vera
22 Bog
15 sv. maša
10 cerkev kot zgradba
8 duhovnik
8 molitev
8 negativne asociacije (pedofilija…)
4 zakramenti (krst, poroka)
8 drugi posamezni odgovori
16 jih ni podalo odgovora
Ali sam sebe opredeljuješ za vernika?

40 NE (20 žensk, 20 moških)

žensk, 15 moških)
Ali si krščen? 111 DA
Ali se čutiš člana Cerkve?

15 NE
72 NE

54 DA

Kdaj si nazadnje obiskal kakšen dogodek, povezan s Cerkvijo?
velika noč – 36
nikoli – 14
za obhajilo – 11
božič – 10
sv. birma – 9
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86 DA (71

obiskujem redno – 9
pred približno 1 mesecem – 9
2 leti in več – 8
1 leto – 8
pogreb/obisk grobov – 6
ob sv. krstu – 3
obiskujem druge verske objekte – 2
Poznaš kakega svetnika?Če da – katerega?
63 ga pozna
63 ga ne pozna
Med svetniki so bili najpogosteje našteti: Jožef – Marija (skupaj 7), sv. Janez, sv.
Nikolaj, sv. Frančišek, sv. Janez Krstnik, blaženi Slomšek (2-krat)…
Kaj bi v/pri Cerkvi spremenil?
Na to vprašanje ni odgovorilo 68 anketirancev. Med tistimi, ki so odgovor podali, pa so
bili najpogostejši odgovori:
odnos župnikov/celibat (14)
gretje (13)
bolj zanimivo (13)
finančno poslovanje Cerkve (11)
dolžina maše (9)
več petja (8)
način dela (6)
več rož (5)
Zaupaš Cerkvi?

DA – 52

Zaupaš duhovniku? DA – 61

NE – 68

ni odg.– 6

NE – 56

Kdaj si se nazadnje osebno srečal z duhovnikom (ob kateri priložnosti)?
velika noč – 8
božič – 2
birma – 21
pred 1–2 tednoma – 7
pred 1–2 mesecema – 2
krst – 7
1 leto in več – 6
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ni odg. – 9

nikoli – 9
spoved – 18
drugo – 26
ni odgovora – 20
Katere lastnosti bi po tvojem mnenju moral imeti duhovnik, ki se ukvarja z mladimi?
Na to vprašanje 37 anketirancev ni podalo odgovora, od tistih, ki so odgovor podali, pa
so bili najpogostejši odgovori naslednji:
prijazen (37), zabaven (15), zgovoren – komunikativen (12), vreden zaupanja (9), potem
pa so se pojavljali še odgovori, kot so, razumljiv, pošten, moder, poslušen, potrpežljiv,
dobrosrčen, sproščen, razgledan…

Se ti zdi, da današnji svet potrebuje Cerkev?

DA – 79

NE – 37

ni odg.

– 10
Se ti zdi, da ti potrebuješ Cerkev?
Se ti zdi, da Cerkev sliši mlade?

DA – 55
DA – 44

NE – 59

NE – 60

ni odg. – 12

ni odg. – 12

Kako bi ocenil delovanje tvojega domačega duhovnika na splošno? (1=slabo;
5=odlično)
1–10
2 – 12
3 – 34
4 – 33
5 – 22
ni odgovora – 15
Kako bi ocenil delovanje tvojega domačega duhovnika na področju mladih (odnos do
srednješolcev in študentov)?(1=slabo; 5=odlično)
1 – 11
2 – 17
3 – 36
4 – 24
5 – 24
ni odgovora – 14

xxxiv

Kakšna se ti zdi ponudba Cerkve na Slovenskem na področju mladinske pastorale?
(1=slabo; 5=odlično)
1 – 12
2 – 21
3 – 54
4 – 16
5–8
ni odgovora – 15
Kaj v današnjem svetu mladi pogrešate?
Med vsemi anketiranci na to vprašanje ni odgovorilo 58 anketirancev. Najpogostejši
odgovori so bili:
zabava (19), druženje (15), potem pa so se med pogostimi odgovori našli še: poštenost
pravičnost, spoštovanje, enakopravnost, delovna mesta, prijaznost, manj računalnika,
zaupnost, upoštevanje mnenja mladih …
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PRILOGA 6: PASTORALNA ZVEZA ŽUPNIJ SLOVENJ GRADEC (PAMEČE,
SELE, SLOVENJ GRADEC, STARI TRG)
SMERNICE PREDŠOLSKE IN OSNOVNOŠOLSKE VEROUČNE PASTORALE
1. Temeljni namen
Veroučna pastorala je učni in vzgojni proces, ki se izvaja z namenom, da se z njim
veroučenci ob sodelovanju staršev, katehetov, duhovnikov, nosilcev skupine, animatorjev
in župnije uvedejo v versko in družbeno življenje Cerkve in župnije. Usposobijo se za
prejem zakramentov ter za odgovorno in aktivno družbeno vlogo kristjana in državljana.
Veroučenec, ki je uspešno opravil tri veroučna leta, lahko prejme zakramenta svete
pokore in svetega obhajila. Veroučenec, ki je uspešno opravil šest veroučnih let, sme
pristopiti med kandidate za dvoletno pripravo na prejem zakramenta svete birme.

2. Organizacija izvajanja
Veroučno pastoralo v okviru Pastoralne zveze pod vodstvom župnika izvajajo kateheti in
nosilci skupin. Vključenost veroučenca pri izvajanju verouka je prostovoljna na podlagi
želje staršev, njihove izjave in podpisa na prijavnici. Vpis poteka tretji teden v juniju.
Veroučno pastoralno leto traja od tretje nedelje v septembru tekočega leta do druge
nedelje v juniju naslednjega leta. Ob koncu veroučnega leta dobi veroučenec potrdilo o
opravljenem ali neopravljenem veroučnem letu, odvisno od opravljenih obveznosti.
Potrdilo prejme na zadnjem srečanju v juniju ali drugo nedeljo v juniju pri nedeljski sveti
maši.
Začetek in konec veroučnega leta, začetek veroučnih počitnic in čas trajanja zapovedanih
praznikov, ko se verouk ne izvaja, se oznani v okviru župnijskih oznanil in na internetni
strani www.pastir.si.

3. Materialni pogoji
Župnija zagotavlja materialne pogoje za izvajanje veroučne pastorale. Starši pri
zagotavljanju materialnih pogojev sodelujejo s prispevki. Višina prispevka se določi na
ravni dekanije. Letni prispevek ob rednem vpisu je 35 € na družino. Izredni vpis je 40 €
na družino. Starši, ki zaradi opravičenih razlogov ne zmorejo plačati prispevka, zaprosijo
za pomoč Karitas.
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Veroučenec pri verouku potrebuje: učbenik, delovni zvezek, liturgični zvezek, šolske
copate in peresnico ter Sveto Pismo za tretjo triado. Morebitna ostala učila, pripomočke
in opremo potrebuje veroučenec v skladu z navodili kateheta ali nosilca skupine.
4. Obisk svete maše
Obhajanje svete maše je najosnovnejša molitev vernega kristjana. Obisk nedeljske svete
maše je sestavni del verouka. Veroučence z zgledom spodbujajte starši sami. Za vse
veroučence je obvezen in preverjen obisk nedeljske svete maše enkrat na mesec. Za
veroučence, ki se pripravljajo na zakramenta svetega obhajila in birme (3., 7. in 8. leto),
pa se zahteva 50% obisk nedeljskih maš. Zato imajo liturgični zvezek.
Prav tako je za otroke in mlade pripravljena sobotna mesečna sveta maša. Pri tej maši
otroci in mladi po svojih zmožnostih sodelujejo.
V mesecu maju so otroške šmarnice priporočene za vse veroučence, obvezne pa za
veroučence, ki se pripravljajo na zakrament svetega obhajila. V PA so šmarnice vsak
ponedeljek (Troblje) in četrtek, v SG so otroške šmarnice vsak torek in soboto, na SE
vsak torek in četrtek.

5. Duhovne vaje
Duhovne vaje so namenjene izkustvu vere in skupnosti. Organizirane so v strnjeno obliko
dveh ali treh dni. Veroučenci, ki se pripravljajo na zakrament svetega obhajila, in
programi veroučnih skupin imajo obvezne duhovne vaje. Veroučenci ostalih razredov pa
se bodo lahko prostovoljno udeležili duhovnih vaj.
6. Srečanja za starše
Starši ste prvi kateheti in vzor svojim otrokom. Kot podpora vam je ponujena maša,
veroučna kateheza za otroka in tematska srečanja za starše. V Pastoralni zvezi so
organizirane tudi druge skupine za odrasle, kamor se lahko vključite (zakonske skupine,
skupine odraslih, bralska skupina, pevski zbor …). Širše informacije so dosegljive na
www.pastir.si.
Za starše je od oktobra do maja vsak tretji ponedeljek v mesecu ob 17. uri v Elizabetinem
domu v Slovenj Gradcu organizirano Tematsko srečanje za starše veroučencev.
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Če se želite srečati s katehetom ali nosilcem skupine vašega otroka, se z njim osebno
dogovorite. Kontakti so objavljeni v dekanijskem napovedniku ali na internetni strani
www.pastir.si.
Za naša lažja skupna prizadevanja pri vzgoji vaših otrok je organiziran SVET STARŠEV,
v katerega je vključen po en starš iz vsakega letnika oz. veroučne skupine. Njihov mandat
traja 5 let, srečajo se najmanj dvakrat letno. Srečanje skliče župnik. Iz te skupine se
oblikujeta ODBORA STARŠEV za pripravo na zakramente.

7. Programi
l. Predšolska veroučna pastorala

SVETOPISEMSKE URICE
ll. Osnovnošolska veroučna pastorala
Prva triada
PROGRAM KLASIČNEGA VEROUKA

Druga triada
PROGRAM KLASIČNEGA VEROUKA
MINISTRANTSKA VEROUČNA SKUPINA
PEVSKA VEROUČNA SKUPINA
DRAMSKA VEROUČNA SKUPINA
DRUŽINSKA VEROUČNA SKUPINA

Tretja triada
VEROUČNA SKUPINA MLADIH

8. Osnovne obveznosti
Veroučenec je dolžan obiskovati verouk skozi vse veroučno leto in pri njem sodelovati,
delati domače naloge in se naučiti v skupini zahtevano vsebino. Za uspešno opravljeno
veroučno leto je potrebna vsaj polovična prisotnost na rednih srečanjih, obisk svete maše
vsaj enkrat mesečno in prisotnost pri ostalih dejavnostih, ki jih zahteva posamezni
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program, v katerega je veroučenec vpisan. Starši so o programu in o obveznih dejavnostih
pisno seznanjeni ob vpisu.
Izostanke od verouka pisno ali osebno opravičijo starši pri katehetu ali nosilcu skupine.
Kdor opravičeno veliko manjka, mora zamujeno nadoknaditi v dogovoru s katehetom ali
nosilcem skupine. Če veroučenec 3-krat neopravičeno manjka, katehet oz. nosilec
skupine pošlje staršem pisno obvestilo. Starš je takrat dolžan stopiti v stik s katehetom
oz. nosilcem veroučne skupine. Če se to ne zgodi, katehet oz. nosilec skupine pošlje
staršem zadnje opozorilo in o tem obvesti župnika. Brez odziva staršev (ko veroučenec
več kot 5-krat neopravičeno manjka) je veroučenec avtomatsko izključen in nima
priznanega veroučnega leta.

Simon Potnik, župnik

Slovenj Gradec, 2. junij 2015
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Priloga (k dopisu zgoraj)
OBVEZNOSTI PO PROGRAMIH
l. Predšolska veroučna pastorala
SVETOPISEMSKE URICE
Predšolski otroci imajo priložnost, da vstopijo v zgodbe Svetega pisma in jih doživijo pri
maši. Srečanja potekajo enkrat na mesec ob nedeljah. Otroci se srečujejo med dvema
mašama, zato je del srečanja tudi prisotnost skupine pri nedeljski maši. Udeležba v
predšolskem programu ni predpogoj za vpis v osnovnošolski program.
ll. Osnovnošolska veroučna pastorala
Prva triada (1., 2. in 3. leto)
V prvi triadi veroučenec vstopi v prijateljstvo z Jezusom, ki ga ob koncu prejme v
zakramentu svetega obhajila. Postopno se navaja na obisk svete maše. V tretjem letu pa
se pri pripravi na obhajilo redno udeležuje nedeljskih svetih maš.
Veroučenec se v prvo triado vpiše v prvi razred ne glede na to, kateri razred obiskuje v
šoli. Za prvo triado se izvaja program: PROGRAM KLASIČNEGA VEROUKA. Ko
obiskuje verouk tretje leto se pripravlja na zakrament svete spovedi in svetega obhajila.

Po programu mora izpolniti obvezne dejavnosti:
redna tedenska srečanja,
opravljanje domače naloge,
znanje določenih molitev in obrazcev ter
obisk svete maše vsaj enkrat na mesec.
Za veroučenca, ki se pripravlja na zakrament svete spovedi in svetega obhajila, pa so
dodane še obvezne dejavnosti:
obisk nedeljskih maš minimalno 50 % letno in
duhovne vaje.
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Druga triada (4., 5. in 6. leto)
V drugi triadi se nadgrajuje versko znanje, znanje molitev, obrazcev ter poznavanje
pomembnih zgodb Svetega pisma Stare in Nove zaveze. Ob zaključku veroučenec pokaže
svoje znanje osvojenih molitev in osnov verovanja pri preverjanju skupaj s starši.
Veroučenec se v drugi triadi lahko vpiše v različne programe. Izbira lahko glede na
interese oziroma pogoje, ki jih izpolnjuje. Pri posameznem programu mora izpolniti
dejavnosti, ki so za program predpisane.
PROGRAM KLASIČNEGA VEROUKA
Obvezne dejavnosti so:
redna tedenska srečanja,
opravljanje domače naloge,
znanje določenih molitev in obrazcev ter
obisk svete maše vsaj enkrat na mesec.
MINISTRANTSKA VEROUČNA SKUPINA
V ministrantsko veroučno skupino starši vpišejo otroka, ki želi aktivno vstopiti v
ministrantsko dejavnost. V skupini so veroučenci druge triade različnih starosti. Program
poleg osnovnih znanj veroučenca seznani z osnovnimi pristopi, simboliko, veščino
ministriranja pri bogoslužnem obredu.
Obvezne dejavnosti so:
redna srečanja,
opravljanje domače naloge,
znanje določenih molitev in obrazcev,
tedenski obisk nedeljske svete maše in ministriranje (minimalno 50 %),
duhovne vaje,
vsaj enkrat v letu prisotnost na taizejski molitvi,
ena mesečna sobotna maša in sodelovanje ter
sveto tridnevje.
PEVSKA VEROUČNA SKUPINA
V pevsko veroučno skupino starši vpišejo otroka, ki želi aktivno razvijati talent petja in z
njim moliti in slaviti Boga. V skupini so veroučenci druge triade različnih starosti.
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Program poleg osnovnih znanj veroučenca seznani s cerkvenimi pesmimi in ga navduši z
izbranimi vsebinami.

Obvezne dejavnosti so:
redna mesečna srečanja,
opravljanje domače naloge,
znanje določenih molitev in obrazcev,
nedeljska sveta maša dvakrat na mesec in sodelovanje s petjem,
duhovne vaje,
vsaj enkrat v letu prisotnost na taizejski molitvi,
ena mesečna sobotna maša in sodelovanje in
sveto tridnevje.
DRAMSKA VEROUČNA SKUPINA
V dramsko veroučno skupino starši vpišejo otroka, ki želi aktivno razvijati talent igranja
in nastopanja ter izražanja lepote življenja in veselja na igralski način. V skupini so
veroučenci druge triade različnih starosti. Program poleg osnovnih znanj veroučenca
seznani z osnovami nastopanja in vsebinami cerkvenih praznikov, odlomkov Svetega
pisma, ki jih dramatizirajo in izrazijo z besedo, igranjem in pantomimo.

Obvezne dejavnosti so:
redna srečanja vsakih 14 dni,
opravljanje domače naloge,
znanje določenih molitev in obrazcev,
duhovne vaje,
vsaj enkrat v letu prisotnost na taizejski molitvi,
mesečna sobotna maša in občasno sodelovanje z dramatizacijo svetopisemskega odlomka
in sveto tridnevje.
DRUŽINSKA VEROUČNA SKUPINA
V družinsko veroučno skupino se vpiše veroučenec, čigar družina živi nedeljsko
bogoslužje (redne nedeljske maše). V skupini ima veroučenec možnost za izkustvo vere
v skupini podobno mislečih in v lastni družini. V skupini so veroučenci druge triade
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različnih starosti. Program podpira starše v njihovi verski vzgoji in jih seznani z
osnovnimi potrebnimi znanji veroučenca.
Obvezne dejavnosti so:
1-krat mesečno po nedeljski 10. maši v Slovenj Gradcu družinska kateheza (starši in
otroci),
opravljanje domače naloge skupaj s starši,
znanje določenih molitev in obrazcev,
reden obisk nedeljske svete maše,
3-krat leto udeležba na duhovnih vajah,
1-krat letno celodnevno srečanje otrok in staršev z duhovno obnovo,
vsaj enkrat v letu prisotnost na taizejski molitvi in sveto tridnevje.

Tretja triada (7., 8. in 9. leto)
V tretji triadi veroučenec vstopi v mešano veroučno skupino 7. in 8. razreda, kjer skozi
izkustveno metodo poglobi pridobljeno znanje in ga skuša živeti. Vsebino katoliške
veroizpovedi povezuje s Svetim pismom ter se pripravlja na življenje po veri. V devetem
razredu s potrditvijo vere (sveta birma) aktivno pričuje in živi poslanstvo v družini,
Cerkvi in družbi. Veroučenec se v tretjo triado lahko vpiše z opravljenim preizkusom
znanja po drugi triadi. Kandidat za birmo (8 let) ima konec leta preverjanje znanja skupaj
s starši. Za veroučence 9. razreda je organizirana lastna veroučna skupina.
Obvezne dejavnosti so:
redna tedenska srečanja,
opravljanje domače naloge,
znanje molitev in obrazcev,
tedenski obisk nedeljske svete maše (minimalno 50 %),
duhovne vaje,
adventno in postno srečanje,
mesečna sobotna maša in sodelovanje,
sveto tridnevje,
vsaj enkrat v letu prisotnost na taizejski molitvi,
junijsko preverjanje pripravljenosti birmancev (8. leto) in
devetdnevnica za birmance.
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