LETO SPRAVE IN EVHARISTIJE: PREDSTAVITEV (za domov)
GRE ZA RAST V VERI OB (KRSTU), SPRAVI, EVHARISTIJI (BIRMI)! PRVO SVETO OBHAJILO NI CILJ V PRAVEM
POMENU BESEDE!
Itinerarij "leta sprave in evharistije" sestavljajo naslednje teme:
vključene v redni program srečanj staršev veroučencev
posebne teme le za starše prvoobhajancev
1. Pravila praznovanja (1. razred - 1. tema = 1/1)
2. Preprosta domača bogoslužja (1/2)
Odnos do hrane in hvaležnost (če se le da) (1/3)
3. Molitev odraslega in molitev z otrokom (1/4)
4. Moja podoba Boga (B. ljubezen) (2/1)
5. Cerkveno leto + kako naredimo jaslice (2/2)
6. Greh, izpraševanje vesti odraslih (2/3)
7. Obred zakramenta sprave in sprava + odgovori otrokom (2/4)
1. Pismo ob koncu 2. veroučnega leta
2. Pismo - vabilo na srečanje in kriteriji
3. Predstavitev poti in presoja, vpis ter začetek
Čut za svetost Boga in prostora (če se le da) (3/1)
8. Gospodov dan (3/2)
4. Kino: Rojstvo Jezusa + jaslice - družina
9. Evharistija: potek (3/3)
(5. Obred spovedi za otroke, če je potrebno)
6. Izpit iz spovedi + priprava slavja
10. Evharistija: daritev (3/4)
7. Slavje spovedi “dan sprave”
8. Predstavitev na veliki četrtek (delitev kruhkov)
od tega dne ima vsak v prezbiteriju svojo svečo, ki jo v nedeljo pred mašo prižge (če ne, je ugasnjena)
v cerkvi pa se v tem času s projekcijo vzgaja za dejavno sodelovanje (molitev, kretnje) pri maši

9. Vsako nedeljo prižiganje »svoje« sveče v cerkvi
(10.Razlaga maše, resnic za otroke;če je potrebno)
11. Redna hoja k šmarnicam z uvajanjem v mašo
12. Izpit iz maše + priprava slavja
13. Slavje prvega svetega obhajila
14. Zahvalno srečanje s pridigo
Zahtevalo se bo: - Poznati svojo župnijo, župnijsko cerkev
- Znanje molitev in veroučnih obrazcev (napisano je na seznamu, ki ste ga dobili pri nauku)
- Znati sodelovati pri spovedi in spovedne molitve Jezus (Glej tudi Priprava na spravo za otroke)
- Znati sodelovati pri maši in razumeti obhajilo - da je to Jezus (glej tudi Mašne molitve in kretnje)
- Poznati osnovne krščanske resnice: o Jezusu, Bogu, Cerkvi (glej list Katekizemsko in svetopisemsko znanje, ki
ste ga dobili pri nauku)
- Pogledal bom veroučne domače naloge in liturgične zvezke (tudi za pretekli dve leti)
- Pogledal bom prvoobhajančev zvezek, kamor piše/riše pisma in lepi srčke za dobra dela
- Pogledal bom razpredelnice za delo doma za prve tri razrede verouka in za leto sprave in evharistije, ki jih
izpolnjujejo starši
Za to znanje poskrbi vsak sam. Priporočilo: k mašam nositi molitvenik ali list in z njim in pomočjo odraslega, ki stoji zraven,
spremljati mašo. Pred slavjem prve spovedi in prvega svetega obhajila bo spraševanje v spremstvu vsaj enega od staršev (v zvezi s
spovedjo: del molitev in obrazcev, znati sodelovati pri spovedi, osnovne krščanske resnice, domače naloge, liturgični zvezki,
razpredelnice za delo staršev doma; v zvezi s svetim obhajilom: del molitev in obrazcev, znati sodelovati pri maši, osnovne
krščanske resnice). Prav od vsakega bom zahteval, da res zna vsaj minimalno potrebno snov.
* Kandidat(ka) mora že imeti navado redne hoje k sveti maši in praznovanja nedelje.
Potek priprave: - Vestno obiskovanje in sodelovanje pri rednem verouku.
- Skupaj jesti: ob izkušnji domače družine bo lahko dojemal veliko družino Cerkev;
- Vsako nedeljo skupaj k maši: oče, mati in otrok (otroci);
- Živeti spravo: odpuščati in prositi za odpuščanje;
- Brati Sveto pismo (posebej določene odlomke; sproti bodo napisani);
- Moliti skupaj vsaj zvečer, pa tudi ob jedi ipd.: brez osebne (s staršema) molitve ni čuta za skupno bogoslužje, ki je
molitev;
- Treniranje dobrosrčnosti: otroci (starši pa so jim zgled) zbirajo dobra dela in lepijo srčke v zvezek
- Živeti cerkveno leto: prazniki, adventni, božični, postni in velikonočni čas, godovi ipd.;
- Vestno izpolnjevati liturgični zvezek (do tretjega razreda jim po potrebi starši poveste odgovor na svetopisemsko
vprašanje na mašnem listku oziroma napišete, kar so si zapomnili).
- Pisanje (risanje) pisem Jezusu v obliki nekakšnega dnevnika: kako se živi doma vsebino predhodnega srečanja in kako
poteka leto sprave in evharistije v domači družini, dobra dela ipd.; vsak mesec eno pismo, lahko tudi več (pismo se prinese
katehetu na srečanje); oziroma delanje vaj/dejavnosti v delovnem zvezku, če bo na voljo
- Redna srečanja staršev veroučnih otrok in nekaj posebnih srečanj v okviru leta sprave in evharistije (za starše; včasih
za starše in otroke skupaj ali samo za otroke, kar bo izrecno obveščeno).

- Redno delo doma (zlasti verski pogovori) ob gradivu in vajah za delo doma. Nekaj navodil:
1. Za družinski pogovor o zakramentu in verskem življenju si izberite določena dan in uro, ki ga boste posvetili prirpavi.
Naj bo to čas, ki vam in otroku najbolj ustreza in vas v tem čsu ne bo nihče motil.
2. Kraj srečanja in pogovora naj bo prijeten, domač. Na mzi ali na tleh naj bo sveča, Sveto pismo, križ ali kakšno drugo
krščansko znamenje.
3. Pri roki imejte pripomočke (Sveto pismo, pisala, papir, otrokov (delovni) zvezek…)
4. Ta srečanja naj bodo priložnost za meddsebojno povezovanje družine, za pogoor, šola medsebojnega sprejemanja in
pozornosti, razumevanja, priložnost za rast v osebni veri v Boga
5. Pogovori naj potekajo v veselem, mirnem, molitvenem vzdušju, zato začnite in končajte s križem in molitvijo
- Aktivno sodelovanje v župniji (najprej staršev, nato šele uvajanje otrok)
Imeti:

- Prvi, drugi in tretji katekizem (pride prav za ponavljanje)
- Sveto pismo (tapravo ali za otroke?)
- Koristno je imetu tudi kakšen molitvenik (npr. Vrata k Bogu vsebuje obred spovedi, otroške maše, vseh zakramentov,
pesmi, molitve...)
- Zvezek za pisma Jezusu
- Priporočljivo: Berta Golob, Kam ljudje hitijo?, založba Viharnik (razlaga maše in slovarček), Mašno slavje (z mašno
knjižico na sredini), Salve, Ljubljana; Maša - srečanje z Jezusom (otroški priročnik za sodelovanje pri maši), založba
Ognjišče, 2001 Koper.

Seznam molitev, ki jih je potrebno znati na pamet. Vse to, razen dveh, naj bi se otroci naučili v zvezi z veroukom, a je modro
preveriti, kaj so si dejansko zapomnili.
Za ponavljanje je v razpredelnicah za delo doma napisan predlog, katero naj se otroci naučijo oziroma ponovijo kateri mesec,
vendar je bolje, da si po svoje določite, kateri mesec se bo katero molitev naučil od tistih, ki jih še ne zna - kajti v predlogu nisem
mogel upoštevati, katere molitve in obrazce vaš otrok že sedaj zna. Razpored si naredite tako, da bodo pred prvo sveto spovedjo
znali zagotovo molitve za spoved (dobro je, če že takrat znajo tudi osnovne molitve), pred prvim svetim obhajilom pa mašne
molitve in osnovne molitve. Kdor zmore, je prav, da se nauči vse molitve, ki so predvidene v katekizmih za prvi, drugi in tretji
razred. Molitve napisane z velikimi črkami morajo obvezno znati; tudi ostale je priporočljivo znati.
Osnovne molitve:
Slava
KRIŽ
NAJ SPREJME
SVETI ANGEL
SVET
OČE NAŠ
TVOJE JE KRALJESTVO
ZDRAVA MARIJA
SKRIVNOST VERE: Tvojo smrt, Kadar uživamo, Reši nas
Jutranja molitev: Tebe ljubim
JAGNJE BOŽJE
VEČERNA MOLITEV: O Jezus, blagoslovi me
GOSPOD, NISEM VREDEN
PRED IN PO JEDI
MAŠNI ODGOVORI
SLAVA OČETU
Druge predvidene molitve in obrazci v katekizmih 1.-3. r.
Molitve/obrazci za spoved
Hvaljen Jezus
KESANJE
SVETI I. - priporočilo svetniku
PET POTREBNIH REČI ZA SPOVED
JEZUS, VERUJEM V TE
SPOVEDNI OBRAZEC
Duša Kristusova
DESET BOŽJIH ZAPOVEDI
Krst v sili
Mašne molitve
Zlato pravilo
MAŠNO KESANJE: Vsemogočnemu Bogu
Hvaljeno in češčeno
GOSPOD, USMILI SE
Križev pot - odgovori pri križevem potu
Delo doma: 1) Že takoj po srečanju (ali najkasneje prihodnji teden) se pogovoriti s katehetom, povedati, če sprejemamo vsebino
priprave in če se čutimo sposobni jo izvesti in doseči zastavljene cilje (s tem vpišemo otroka)
2) Vprašati neprisotnega (so)starša, kako namerava on sodelovati pri uvajanju. Prihodnjič prinesti odgovor.
3) Družina si določi čas za redni verski pogovor v letu sprave in evharistije; skupaj določite prostor pogovora in kako ga boste
okrasili, da bo slovesen (prazničen) in prijeten hkrati
4) Nabaviti si vse potrebno (sveto pismo, molitvenik, katekizme in liturgične zvezke za 1., 2. in 3. razred pa itak imate)
5) Narediti načrt (če ga niste za redni verouk) učenja molitev/veroučnih obrazcev (najprej osnovne, nato za spoved, nato za mašo)
in ga izvajati (predlog za sistematično učenje/ponavljanje molitev vsak mesec je dan tudi pri delu za doma s poševnimi črkami)
6) Vzeti zares urejanje liturgičnega zvezka
7) Začeti (nadaljevati) s skupno molitvijo v družini
8) Pismo Jezusu oziroma vaje v delovnem zvezku: naredijo otroci sami(!) ob pomoči staršev, če je potrebno
9) Vaja v dobrosrčnosti in lepljenje srčkov v delovni zvezek na zadnjo stran
10) Vzeti zares nalogo staršev, da vsak družina začne hoditi ob nedeljah skupaj k sveti maši
11) Verski pogovor: Starša posredujeta otroku glavne, otrokovi starosti primerne, poudarke iz povzetka srečanja, ki sta ga dobila za
domov. Otroci naj zvedo, da se bodo letos še bolj pozorno uvajali v spravo in evharistijo, kaj bomo počeli pri tem in kakšne bodo
njihove dolžnosti. Starši razložite otroku, zakaj ste se odločili, da se boste kot družina na vse to pripravljali na evharistijo (prejem
obhajila) in na spravo (spoved). Nekaj svojih izkušenj in spominov o vaši pripravi na spravo in obhajilo posredujte otrokom.
Povejte jim, zakaj (ne) verujete v Boga?
- Naučiti se/ponoviti: slavaočetu, pred in po jedi
- O vsem tem drugič poročati in pokazati

