Osnovna stopnja I
Predšolska stopnja

1. šolska stopnja

Osnovna stopnja II
2. šolska stopnja

3. šolska stopnja

ISKATI ZAVETJE – BOG MI ISKATI ZAVETJE – BOG PODARJA
PODARJA ZAUPANJE
ZAUPANJE

SKUPAJ ŽIVETI IN PRAZNOVATI
– SREČATI BOGA

Tematsko področje 1

Tematsko področje 1.1

Tematsko področje 2.1

JAZ SEM – BOG JE Z MANO

NE BITI SAM – DOŽIVETI BOŽJO
POZORNOST

PRIPADATI NEKOMU – ČUTITI
BOŽJO OPORO

SKUPAJ ŽIVETI – BITI
POVEZAN(A) Z BOGOM

Osnovni cilj
Zaznavati samega sebe in druge
ter zaupati sebi in drugim – Bog
je pri meni
� Jaz in moje ime
� Jaz in drugi
� Bog je pri meni

Osnovni cilj
Zaznati hrepenenje po zavetju in
zaupati, da je Bog navzoč

Osnovni cilj
Doživeti zavetje, odpreti se Božji
navzočnosti in se nanjo odzvati

Osnovni cilj
Življenje v skupnosti videti kot
dar in nalogo ter zaslutiti Boga
kot skrivnostno središče

Poklical me je po imenu
� Edinstven(a) sem – imam
ime (Iz 43,1)

Osebe, ki dajejo pečat mojemu
življenju
� Kam spadam – komu
zaupam
Doživljanje
pozornosti
in � Potrebujem nekoga, ki me
hrepenenje po zavetju
sprejme (Sir 6,14)
� Nisem sam(a) – imam svoje
mesto
Doživeti ljudi: Bog nas ljubi, je
� Približati se drugemu
naš zaveznik
� Bog skrbi za nas – Dobri
Človek doživi Božjo pozornost pastir (Ps 23; Lk 15,3–7)
� Bog blagoslovi Abrahama � Bog blagoslavlja – Jakobova
(1 Mz 15,1–7)
zgodba (1 Mz 27–33)
� Tukaj sem (2 Mz 3,1–17)
� Bog me spremlja (Jonova Odzvati se na Božjo navzočnost
knjiga); Ana (1 Sam 1,1–2,1); � Moliti: zahvaliti se, prositi,
Elija (1 Kr 19)
slaviti, molčati, tožiti, peti,
�
Znamenje blagoslova – plesati ...
znamenje križa
� Molitveni prostori, časi
molitve

SKUPAJ BITI NA POTI – BOG
NAS SPREMLJA
Tematsko področje 3.1

Skupnost krepi in izziva
� Življenje v skupnostih kot
dar in naloga
� Vera živi v skupnosti
Bog sredi ljudi
� Kaj je človek, da se ga
spominjaš (Ps 8)
� Jezusova obljuba: »Kjer sta
dva ali so trije zbrani v mojem
imenu, tam sem sredi med
njimi.« (Mt 18,20)
� Jezusova obljuba in
njegovo naročilo: »Mir z vami.«
(Jn 20,19–23)

4. šolska stopnja
SOOBLIKOVATI SVET – BOG NAS
KLIČE IN SPODBUJA
Tematsko področje 4.1
ODKRIVATI ČUDEŽE V SVETU –
STVARSTVO DOJETI KOT BOŽJI
DAR
Osnovni cilj
Odkrivati svet v vsej njegovi
raznolikosti, ga hvaležno in
odgovorno sooblikovati ter
priznati Boga kot stvarnika
Naš svet – raznolik in
skrivnosten
� Odkrivati, doumeti svet in
ga občudovati
� Ljudje se sprašujejo: Od
kod prihajamo in kam gremo?
Svet je Božja stvaritev in darilo
� Božji Duh ustvarja življenje
(1 Mz 2,4b–25)
� »Slávi, moja duša,
Gospoda« (Ps 104)
� Slavite Gospoda vsa
Gospodova dela (Dan 3,57– 82)
� Ljudje sprejemajo
odgovornost za stvarstvo
Kristjanke in kristjani priznavajo:
»Verujem v Boga Očeta,
vsemogočnega, stvarnika nebes in
zemlje.«

,

Osnovna stopnja I
Predšolska stopnja
ISKATI ZAVETJE – BOG MI
PODARJA ZAUPANJE
Tematsko področje 2
ODKRIVAM SVET – BOG JE TU
Osnovni cilj
Gledati Božje stvarstvo in
zaupati – Bog je tu
� Svet je poln čudes –
odkrivati in občudovati
� Svet je poln skrivnosti –
rasti in miniti
� Bog je tu – slaviti in hvaliti

1. šolska stopnja
ISKATI ZAVETJE – BOG PODARJA
ZAUPANJE
Tematsko področje 1.2
Z OBČUDOVANJEM ODKRIVATI
SVET – SLAVITI IN HVALITI
BOGA ZARADI STVARSTVA
Osnovni cilj
Gledati Božje stvarstvo:
občudovati – slaviti – hvaliti
Z občudovanjem odkrivati svet
� Polnost življenja: doživljati
naravo z vsemi čuti – Zahvalni
dan
� Skrivnost življenja:
nastajanje in minevanje – vsi
sveti in vernih duš dan
Videti svet kot dragocen Božji
dar
� Verujemo: Bog je ustvaril
svet in nam ga zaupal (1 Mz 1–
2,4a)
� V molitvi slaviti in hvaliti
Boga (Ps 148)

Osnovna stopnja II
2. šolska stopnja
SKUPAJ ŽIVETI IN PRAZNOVATI
– SREČATI BOGA
Tematsko področje 2.2

3. šolska stopnja
SKUPAJ BITI NA POTI – BOG
NAS SPREMLJA
Tematsko področje 3.2

4. šolska stopnja
SOOBLIKOVATI SVET – BOG NAS
KLIČE IN SPODBUJA
Tematsko področje 4.2

SKUPAJ ŽIVETI – V JEZUSU
SREČATI BOGA

SKUPAJ BITI NA POTI – BOG
NAS SPREMLJA

OBLIKOVATI ŽIVLJENJE – BITI
POZOREN NA BOŽJA NAVODILA

Osnovni cilj
Zavedati se raznolikosti srečanj
Spoznati Božjo ljubezen v
Jezusovih srečanjih z ljudmi in
odkriti nove možnosti za
delovanje

Osnovni cilj
Lastno življenje razlagati kot pot
vere ter v zgodbi Eksodusa
spoznati rešitev in osvoboditev z
Božjo pomočjo

Osnovni cilj
V Božjih zapovedih najti
orientacijo in pomoč za uspelo
življenje

Skupaj živeti
� Srečevati se na različne
načine
� Drug drugemu prinašati
blagor
V Jezusu srečati Boga
� Spregledati – Ozdravljenje
slepega v Betsajdi (Mk 8,22– 25)
� Ozdraveti – Jaírova hči (Mk
5,21–24.35–43)
� Odpraviti se na pot –
Možje in žene spremljajo Jezusa
(Lk 8,1; Mt 4,18–22)

Izkušnje na poti vere
� Sledovi vere v vsakdanjiku
� Osebne izkušnje na poti
vere
Bog spremlja – zgodba Eksodus
� Z Jahvejem tvegati nov
začetek (2 Mz 1–11)
� Jahve rešuje in osvobaja (2
Mz 12–20, 4 Mz 13, 18– 20.25–
28)
� Bog me spremlja tudi na
mojih poteh

Moje življenje – moj svet
� Živeti v različnih svetovih
� Hrepeneti po uspelem
življenju – vsi sveti, vernih duš
dan
Božje zapovedi so navodila za
svobodno in odgovorno
življenje
� Bog hoče, da je ljudem
lepo (Jn 5,1; Mk 2,23–28)
� Bog vodi v svobodo (Gal
5,1, 2 Mz 20,1–2)
� Deset zapovedi (2 Mz
20,1– 17)

Osnovna stopnja I

Osnovna stopnja II

Predšolska stopnja

1. šolska stopnja

2. šolska stopnja

3. šolska stopnja

4. šolska stopnja

ISKATI ZAVETJE – BOG MI
PODARJA ZAUPANJE

ISKATI ZAVETJE – BOG PODARJA
ZAUPANJE

SKUPAJ ŽIVETI IN PRAZNOVATI
– SREČATI BOGA

SKUPAJ BITI NA POTI – BOG
NAS SPREMLJA

SOOBLIKOVATI SVET – BOG NAS
KLIČE IN SPODBUJA

Tematsko področje 3

Tematsko področje 1.3

Tematsko področje 2.3

Tematsko področje 3.3

Tematsko področje 4.3

DOŽIVLJAM LUČ – BOG
PODARJA LUČ

DOŽIVETI LUČ IN TEMO – BOG
PODARJA LUČ

PREJEMATI IN DAJATI – BOG
NAM PODARJA SVOJEGA SINA

HREPENETI PO DOBREM SVETU
– BOG REŠUJE

ŠTEVILNI GLASOVI KLIČEJO –
SLIŠATI BOŽJI KLIC

Osnovni cilj
Pričakovati in praznovati Jezusa,
luč sveta
� Doživeti luč in temo
� Sveti ljudje prinašajo svetu
luč
� Jezus, luč sveta

Osnovni cilj
Sporočati in razlagati izkustva
luči in teme Pričakovati in
praznovati Jezusa, luč sveta

Osnovni cilj
Prejemanje in dajanje zaznavati
kot osnovno izkustvo človeka
Praznovati Jezosovo rojstvo kot
Božji dar

Osnovni cilj Zaznavati krhkost
sveta in hrepenenje po
odrešenju Jezusa praznovati kot
rešenika, ki ga je poslal Bog

Osnovni cilj
Vedeti za Božji klic in praznovati
učlovečenje Boga

Doživeti luč in temo
� Razlagati izkustva luči in
teme
� Ljudje prinašajo svetu luč
� Svetniki
Jezus je Božja luč za ljudi
� Ljudje čakajo Jezusa –
advent (Iz 9,1.5–6a)
� Jezus, obljubljena luč (Lk
1,26–38)
� Jezusovo rojstvo (Lk 2,1–
20)

Biti obdarjen in obdarovati
� Osnovno izkustvo
prejemanja in dajanja daril
� Življenje je dar
Bog podarja življenje – Zgodi se
nepričakovano
� Elizabeta in Marija (Lk 1,5–
45)
� Zdrava Marija Bog daje
samega sebe – v Jezusu nam je
čisto blizu
� Božični evangelij (Lk 2,1–
20)

Če se poti razhajajo
� Prelomna obdobja in novi
začetki
� Iskati prenočišče
Ljudje hrepenijo po odrešenju
� Predstave upanja
� Preroki obljubljajo Mesija
(Iz 7,14b; Iz 11,1–10)
Božič – Prišel je Kristus,
odrešenik
� Izpolnjena obljuba
� Veseli rožni venec
� Bog me rešuje (Mt 1,18–
25)
Ljudje iščejo Boga
� Modri z Vzhoda se
poklonijo (Mt 2,1–12)

Mnogo stvari pritegne in izziva
� Bog kliče mene osebno
� Lahko odločam in se
odzivam
Bog nagovarja ljudi – ljudje
slišijo njegovo besedo in
odgovarjajo
� Abraham, Sara, Hagára (1
Mz 12–22)
� Janez Krstnik (Lk, 3,1–20)
Bog postane človek – Božič
� Gospodov angel
� Simeon in Ana pričata o
učlovečenju Boga (Lk 2,25– 38)
� Bog postaja človek tudi
danes

Osnovna stopnja I
Predšolska stopnja
ISKATI ZAVETJE – BOG MI
PODARJA ZAUPANJE
Tematsko področje 4

1. šolska stopnja
ISKATI ZAVETJE – BOG PODARJA
ZAUPANJE
Tematsko področje 1.4

Osnovna stopnja II
2. šolska stopnja

3. šolska stopnja

4. šolska stopnja

SKUPAJ ŽIVETI IN PRAZNOVATI
– SREČATI BOGA

SKUPAJ BITI NA POTI – BOG
NAS SPREMLJA

SOOBLIKOVATI SVET – BOG NAS
KLIČE IN SPODBUJA

Tematsko področje 2.4

Tematsko področje 3.4

Tematsko področje 4.4
ISKATI ORIENTACIJO – RAVNATI
SE PO JEZUSOVEM SPOROČILU
Osnovni cilj V hoji za Jezusom
najti orientacijo za oblikovanje
lastnega življenja

ODKRIVAM SVOJO VERO – BOG
SE RAZODEVA

SLIŠATI IN PRIPOVEDOVATI –
BOG SE RAZODEVA

HREPENETI PO ODREŠENJU –
BOG OMOGOČA SPRAVO

DRUG DRUGEGA SPODBUJATI –
ŽIVETI IZ BOŽJE POLNOSTI

Osnovni cilj
Utihniti in od Jezusa slišati,
kakšen je Bog
� Utihniti in slišati
� S Svetim pismom od Jezusa
izvedeti, kakšen je Bog
� Skupaj moliti

Osnovni cilj
Utihniti, slišati in pripovedovati
ter se odpreti za izkustvo, da se
Bog razodeva ljudem v Jezusu

Osnovni cilj
Postati pozoren na učinke
lastnih dejanj Iskati nove poti in
se opirati na Božjo ljubezen

Besede se nas dotikajo
� Biti pozoren in doživeti
tišino
� Drug z drugim deliti
pomembne besede in zgodbe

Ljudje hrepenijo po dobrem
� Zaznati, kdo sem
� Kriv(a) sem
� Doživeti spravo: znaki in
geste sprave

Osnovni cilj
V svetopisemskih zgodbah
odkriti Božjo obljubo: Bog želi
življenje v polnosti za vse
Sledove Božjega kraljestva najti
v lastnem življenju

Veselo oznanilo se nas dotika
� Sveto pismo – knjiga
življenja za kristjanke in
kristjane
� Srečanja z Jezusom Jezus in
otroci (Mk 10,13– 16) Jezus
odpira oči – Bartimej (Mk
10,46–52) Kdo je ta Jezus –
Vihar na jezeru (Lk 8,22–25)

Jezus ljudem obljublja Božje
odpuščanje
� »Tvoji grehi so ti
odpuščeni« (Lk 5,17–26)
� »Tvoja vera te je rešila« (Lk
7,36–50)
� »Danes je v to hišo prišlo
odrešenje« (Lk 19,1–10)

Moliti – Biti pred Bogom
� O zaupanju pri molitvi (Mt

Doživeti Božje odpuščanje
� Poti sprave
� Usmiljeni Oče (Lk 15,11–
32)

Drug drugega spodbujati in
bodriti
� Izkusiti spodbudo in
tolažbo
� Učiti se ljubezni (Rutina
knjiga)
� Jezus bodri – sključena
žena (Lk 13,10–17)
Bog hoče življenje v polnosti
� Gorčično zrno in kvas (Mt
13,31–33)
� O zakladu na njivi in o
biseru (Mt 13,44–46)
� Blagri (Mt 5,1–12)

Stopati v življenje – iskati
orientacijo
� Tradicije nas oblikujejo
� Človek kot kažipot
� Človekove pravice –
otrokove pravice
� Zlato pravilo (Mt 7,12)
Zgledovati se po Jezusu – najti
orientacijo
� Jezus živi v judovski tradiciji
– dvanajstletni Jezus v templju
(Lk 2,41–52)
� Jezus sliši stisko (Mt 15,21–
28)
Jezusu slediti – učiti se ljubiti
� Zapoved ljubezni (Mk
12,28–34)

7,7–10)
� Oče naš (Mt 6,9–13)
� Molitvene drže

�

Zakrament sprave

� Usmiljeni Samarijan (Lk
10,25–37)
� Dela usmiljenja (Mt 25,35–
40)

Osnovna stopnja I
Predšolska stopnja
ISKATI ZAVETJE – BOG MI
PODARJA ZAUPANJE
Tematsko področje 5

1. šolska stopnja
ISKATI ZAVETJE – BOG PODARJA
ZAUPANJE
Tematsko področje 1.5

Osnovna stopnja II
2. šolska stopnja
SKUPAJ ŽIVETI IN PRAZNOVATI
– SREČATI BOGA
Tematsko področje 2.5

DOŽIVLJAM ŽALOST IN VESELJE
– BOG NOSI

HREPENETI PO BLIŽINI – BOG
NAS HOČE REŠITI

BITI NA VOLJO DRUGEMU –
JEZUS ŽIVI ZA NAS

Osnovni cilj
Govoriti o veselju in žalosti v
našem in Jezusovem življenju,
premisliti in praznovati
� Zavrnjenost in sprejetost
� Jezus gre težko pot – Bog
nosi
� Veselje velikonočnega
sporočila

Osnovni cilj
Govoriti o sprejetosti in
zavrnjenosti in praznovati
Jezusovo vstajenje kot
spodbudo k življenju

Osnovni cilj
Spoznati pomen kruha
Praznovati skrivnostno
navzočnost Jezusa v kruhu in
vinu

Hrepenenje po sprejetosti
� Izkustva zavrnitve in
sprejetosti
� Jezus ozdravi gobavca (Lk
5,12–16)

Kruh – hrana za življenje
� Kruh za telo in dušo

Postni čas
� Jezus doživi zavrnitev in
ljubi vse do smrti
� Sveti teden
Velika noč – praznovati
vstajenje
� Jezus živi (Jn 20,11–18)
� Praznik velike noči

Jezus – kruh življenja
� Kruh za vse (Jn 6,1–15)
� Jezusova navzočnost –
Zadnja večerja (Lk 22,14–20)
Jezusovo življenje za druge –
preko smrti
� Jezus, živi kruh – Emavs (Lk
24,13–35)

3. šolska stopnja
SKUPAJ BITI NA POTI – BOG
NAS SPREMLJA
Tematsko področje 3.5
ŽIVETI Z OMEJITVAMI –
ZAUPATI V ODREŠILNO BOŽJO
MOČ
Osnovni cilj
Spoznati meje in se naučiti živeti
z njimi
Iz vere v vstajenje zajemati novo
moč
Če se življenje spremeni v
križev pot
� Doživljati meje
� Boleče poti
� Jezusov križev pot
� Žalostni del rožnega venca
Jezus premaga greh in smrt
� Angelovo oznanilo:
»Gospod je vstal« (Mt 28,1–8)
� Oznanilo Vstalega: »Ne
bojte se« (Mt 28,9–10)
� Kristusov vnebohod (Apd
1,1–11)
Nastajanje novega – praznovati
življenje
� Novi začetki v vsakdanjiku

4. šolska stopnja
SOOBLIKOVATI SVET – BOG NAS
KLIČE IN SPODBUJA
Tematsko področje 4.5
SOOČATI SE S TRPLJENJEM –
VEDETI, DA ME V ŽALOSTI
SPREMLJA BOG
Osnovni cilj
Sprejeti trpljenje kot del
življenja in v sporočilu o
Jezusovem trpljenju, smrti in
vstajenju spoznati vir naše vere
in našega upanja
Trpljenje in nesreče nas izzivajo
� Izkustva slovesa, izgube in
smrti
� Ljudje si stojijo ob strani –
sočustvovati, podpirati in tolažiti
Ljudje sprašujejo – Zakaj nas
Bog pusti trpeti?
� Psalmi, ki izražajo tožbo (Ps
13; Ps 22,2)
Vstali Jezus daje upanje preko
smrti
� Praznik velike noči
� Obuditev Jezusa (1 Kor
15,1– 7)

� Srečati Vstalega – Jezus in
Tomaž (Jn 20,24–29)
� Jezus je pot, resnica in
življenje (Jn 14,1–6)
Kristjanke in kristjani izpovedujejo: »...
trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil,
umrl in bil v grob položen, tretji dan od
mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na
desnici Boga Očeta vsemogočnega;
odondod bo prišel sodit žive in mrtve.«

Osnovna stopnja I
Predšolska stopnja
ISKATI ZAVETJE – BOG MI
PODARJA ZAUPANJE
Tematsko področje 6
POKLICAN(A) SEM – BOG MI
PODARJA NOVO ŽIVLJENJE
Osnovni cilj
S krstom spadati k skupnosti
kristjank in kristjanov
� Zavračanje in sprejetost
� Jezus gre težko pot – Bog
nosi
� Veselje velikonočnega
sporočila

1. šolska stopnja
ISKATI ZAVETJE – BOG PODARJA
ZAUPANJE
Tematsko področje 1.6

Osnovna stopnja II
2. šolska stopnja
SKUPAJ ŽIVETI IN PRAZNOVATI
– SREČATI BOGA
Tematsko področje 2.6

3. šolska stopnja
SKUPAJ BITI NA POTI – BOG
NAS SPREMLJA
Tematsko področje 3.6

4. šolska stopnja
SOOBLIKOVATI SVET – BOG NAS
KLIČE IN SPODBUJA
Tematsko področje 4.6

ZAUPATI V ŽIVLJENJE – BOG PRAZNOVATI SKUPNI OBED – V BITI HVALEŽEN ZA DAROVE – BITI PREŽET(A) S SKUPNO IDEJO
PODARJA NOVO ŽIVLJENJE
EVHARISTIJI SREČATI JEZUSA
PRAZNOVATI ODREŠENJE
– S KRISTUSOM POSTATI
CERKEV
Osnovni cilj
Osnovni cilj
Osnovni cilj
Osnovni cilj
Doživljati in opazovati rast in Z izkustvom skupnih obedov Seznaniti se z zgradbo svete Odkrivati moč skupnih idej,
nastajanje
razumeti pomen praznovanja maše in jo razumeti kot izpovedati vero in odrešenjska
� Krst spoznati kot sprejetje v evharistije
praznovanje novega življenja
dela za ljudi doumeti kot nalogo
skupnost kristjank in kristjanov
Cerkve
Zbrani okoli skupne mize
Praznovati evharistijo – dar
Veselje
nad
rastjo
in �
Skupno uživanje hrane odrešenja
Vera v Jezusa Kristusa se širi in
nastajanjem
povezuje
� Slišati veselo oznanilo
živi naprej v Cerkvi
� Življenjska moč zemlje – o � Skupno praznovati
� Skrivnost vere: »Tvojo smrt �
Naročilo Vstalega (Mt
razcvetu narave
oznanjamo, Gospod, in tvoje 28,16– 20)
� Življenjska moč ljubezni – o Praznovati evharistijo z Vstalim vstajenje slavimo, dokler ne � Darovi, poklicanost, službe
preobrazbi ljudi
� Jezus nas vabi
prideš v slavi«
in položaji (1 Kor 12,4–11)
� Slišati Božjo besedo
� »To delajte v moj spomin« � Povezani druga z drugo –
S krstom Bog podarja novo � Jezusa srečamo v kruhu in (Lk 22,19b)
krajevna in vesoljna Cerkev
življenje
vinu (Apd 2,46–47)
� Simboli krsta
� Blagoslovljen(a) stopiti v Potek svete maše
Kristjanke
in
kristjani
� Bog me pokliče po imenu vsakdanjik
izpovedujejo in praznujejo
�
Sprejet(a) v skupnost
skupno vero
kristjank in kristjanov (Apd 16, Rešnje telo – praznovanje
� Molitev - zaklad Cerkve
13–15)
trajne navzočnosti Jezusa med
�
Liturgična praznovanja
Kristjanke in kristjani izpovedujejo:
nami
»Verujem v Svetega Duha, sveto
katoliško Cerkev, občestvo svetnikov,
odpuščanje grehov, naše vstajenje in
večno življenje. Amen.«

Osnovna stopnja I
Predšolska stopnja
ISKATI ZAVETJE – BOG MI
PODARJA ZAUPANJE
Tematsko področje 7

1. šolska stopnja
ISKATI ZAVETJE – BOG PODARJA
ZAUPANJE
Tematsko področje 1.7

Osnovna stopnja II
2. šolska stopnja
SKUPAJ ŽIVETI IN PRAZNOVATI
– SREČATI BOGA
Tematsko področje 2.7

ŽIVIM V SKUPNOSTI – BOŽJI
DUH POVEZUJE

POSREDOVATI VESELJE – BITI
NAPOLNJEN Z BOŽJIM DUHOM

DRUG DRUGEGA KREPITI – BOG
NAS SPREMLJA

Osnovni cilj
Doživeti veselje in navdušenje
Božji Duh združuje in oživlja
� Veselje in navdušenje se
prenašata drug na drugega
� Praznovati življenje –
nedelja
� Božji Duh deluje

Osnovni cilj
Govoriti o veselju in navdušenju
in delovanje Svetega Duha
doživeti kot prenašajočo se
moč, ki spreminja

Osnovni cilj
Zavesti se lastnih sposobnosti in
kreposti in se zavzemati za
pravično družbo

Doživeti veselje in navdušenje
� Kar me veseli – kar me
navdušuje
� Navdušenje se prenaša
Praznovati binkošti
� Bog pošlje svojega Duha
(Apd 2,1–6)
� Božji Duh napolnjuje srca
ljudi ter jih spreminja
Jezusovo sporočilo se širi
� Kristjanke in kristjani
skupaj živijo in praznujejo –
nedelja

Bog nas spremlja na vseh naših
poteh
� Jožefova zgodba (1 Mz 37–
50)
Iskati osebne kreposti
� Kaj me krepi
� Kako lahko krepimo drug
drugega
Duh kreposti
� Apostoli delujejo v
Jezusovem Duhu (Apd 5,12– 16)
� Ljudje delujejo danes v
Jezusovem Duhu

3. šolska stopnja
SKUPAJ BITI NA POTI – BOG
NAS SPREMLJA
Tematsko področje 3.7

4. šolska stopnja
SOOBLIKOVATI SVET – BOG NAS
KLIČE IN SPODBUJA
Tematsko področje 4.7

ŽIVETI V SKUPNOSTI –
ZDRUŽENI IN SPODBUJENI Z
BOŽJIM DUHOM
Osnovni cilj
Spoznavati Cerkev kot skupnost
vernikov od začetkov do njenih
trajnih nalog in slišati o njenih
nalogah, vizijah in dejanjih

BITI NA POTI Z VSEMI LJUDMI –
Z BOGOM NAJTI MIR

Živa skupnost postane vidna
� Iz česa živi skupnost
� Življenje v prvi krščanski
skupnosti: Skupnost, deljenje,
lomljenje kruha, hvaljenje (Apd
2,42– 47)

Ljudje iščejo in sprašujejo po
Bogu
� Krščanske veroizpovedi –
ekumenizem
� Abrahamska verstva
� S spoštovanjem srečevati
drug drugega

Ljudje oznanjajo Božjo besedo,
delujejo v Božjem Duhu in
postajajo občestvo
� Bog pokliče Savla (Apd 9,1–
30)
� Božji Duh združuje (Apd
13– 28)
Cerkev – Božje ljudstvo na poti
– hiša iz živih kamnov
� Iz česa živi župnijska
skupnost

Osnovni cilj
Odkrivati skupne in različne
elemente veroizpovedi in
verstev in v solidarnosti skupno
delovati za človeka in svet

Pravičnost, mir in ohranjanje
stvarstva kot skupna naloga
vseh ljudi
� Ljudje hrepenijo po
pravičnosti in miru
� Ljudje delajo za pravičen
svet in za ohranitev stvarstva
Božja obljuba
� Zgodilo se bo poslednje dni
(Mi 4,1–5)

� Novo nebo in nova zemlja
(Raz 21,1–4)

ISKATI ZAVETJE – BOG MI PODARJA
ZAUPANJE

Tematsko področje 4

Tematsko področje 1

Tematsko področje 2

Tematsko področje 3

JAZ SEM – BOG JE Z MENOJ

ODKRIVAM SVET – BOG JE TU

DOŽIVLJAM LUČ – BOG PODARJA LUČ

ODKRIVAM SVOJO VERO – BOG SE
RAZODEVA

Osnovni cilj
Zaznavati samega sebe in druge ter
zaupati sebi in drugim – Bog je pri meni
� Jaz in moje ime
� Jaz in drugi
� Bog je pri meni

Osnovni cilj Gledati Božje stvarstvo in
zaupati – Bog je tu
� Svet je poln čudes – odkrivati in
občudovati
� Svet je poln skrivnosti – rasti in
miniti
� Bog je tu – slaviti in hvaliti

Osnovni cilj
Pričakovati in praznovati Jezusa, luč sveta
� Izkusiti luč in temo
� Sveti ljudje prinašajo svetu luč
� Jezus, luč sveta

Osnovni cilj
Utihniti in od Jezusa slišati, kakšen je Bog
� Utihniti in slišati
� S Svetim pismom od Jezusa
izvedeti, kakšen je Bog
� Skupaj moliti

Tematsko področje 5

Tematsko področje 6

Tematsko področje 7

DOŽIVLJAM ŽALOST IN VESELJE – BOG
NOSI

POKLICAN(A) SEM – BOG MI PODARJA
NOVO ŽIVLJENJE

ŽIVIM V SKUPNOSTI – BOŽJI DUH
POVEZUJE

Osnovni cilj
Govoriti o veselju in žalosti v našem in
Jezusovem življenju, premisliti in
praznovati
� Zavrnjenost in sprejetost
� Jezus gre težko pot – Bog nosi
� Veselje velikonočnega sporočila

Osnovni cilj
S krstom spadati v skupnost kristjank in
kristjanov
� Zavrnjenost in sprejetost
� Jezus gre težko pot – Bog nosi
� Veselje velikonočnega sporočila

Osnovni cilj
Doživeti veselje in navdušenje Božji Duh
združuje in oživlja
� Veselje in navdušenje se prenaša z
enega na drugega
� Praznovati življenje – nedelja
� Božji Duh deluje

