
LETO SPRAVE IN EVHARISTIJE - SREČANJA ZA STARŠE IN DELO DOMA
Kratko sveto pismo s slikami = K (sledi številka strani v knjigi) *slikice so morda lepše, besedilo neprirejeno; Zgodbe svetega pisma = Z (sledi številka zgodbe v knjigi) *slikice 
morda ne tako lepe, besedilo lepo prirejeno za otroke; Bog govori svojim otrokom = B (sledi številka zgodbe v knjižici) *besedilo lepo prirejeno za otroke, manj obširna

TEMATIKA
vpišeš datum prisotnosti

DEJAVNOSTI DOMA OPRAVIL
kljukica

1. Pismo ob koncu 2.
veroučnega leta (običajno

Verski pogovor: Prebrati pismo in se pogovoriti z otrokom o bodočem 
letu sprave in evharistije ter okvirno pretehtati, če bi se vključili

je to ob koncu 2. razreda) Starša naj opazujeta, kako otrok že sodeluje pri maši
Preveriti znanje katekizemske snovi za 2. oziroma 3. razred
Do konca junija obvestiti glavnega kateheta, če bi se želeli vključiti (to 
ni vpis - da ne bi otroku preveč obljubili - ampak najava kandidiranja!)
Naučiti se/ponoviti: križ, očenaš, (hvaljen Jezus)

2. Pismo - vabilo na prvo
predstavitveno srečanje
in kriteriji

Verski  pogovor:  Prebrati  pismo in ob  navedenih kriterijih temeljito 
pretehtati, ali je že nastopil primeren trenutek, da se otrok vključi v leto 
sprave in evharistije; dokončno se boste odločili po prvem srečanju
Naučiti se/ponoviti: zdravamarija, večerna molitev, (jutranja molitev)

3.  Cerkveni  predpisi, 
predstavitev poti in
presoja, vpis in začetek

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)
Vprašati  neprisotnega  (so)starša,  kako  namerava  on  sodelovati  pri 
uvajanju. Prihodnjič prinesti odgovor.
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
Nabaviti si vse potrebno (sveto  pismo, molitvenik, katekizem za 2.r. 
Pojdimo k Jezusu, katekizem za 3.r. Hodimo z Jezusom, (del.) zvezek)
Narediti načrt (če ga niste za redni verouk) učenja molitev/veroučnih 
obrazcev (najprej osnovne, nato za spoved, nato za mašo) in ga izvajati
Vzeti zares urejanje liturgičnega zvezka
Začeti (nadaljevati) s skupno molitvijo v družini
Pismo Jezusu oziroma vaje v delovnem zvezku: naredijo otroci(!)
Vaja v dobrosrčnosti in lepljenje srčkov v delovni zvezek: zadnja stran
Vzeti  zares  nalogo staršev,  da vsa družina začne hoditi ob nedeljah 
skupaj k sveti maši
Verski pogovor o tem, da se bomo letos v družin še bolj pozorni uvajali 
v spravo in evharistijo in kakšne bodo – posebej otrokove - dolžnosti 
(glej povzetek srečanja za domov)
Naučiti se/ponoviti: slavaočetu, pred in po jedi
O vsem tem drugič poročati in pokazati
PRIPOMBE KATEHETA

4. Kino: Rojstvo Jezusa Doma naredimo jaslice; v pripravo so vključeni vsi člani družine
+ jaslice - družina Ob jaslicah molimo (in se pogovarjamo o Jezusu in veri)
(pridejo otroci; starši le ob En prvoobhajanec nese v spremstvu Jezuščka ob spremenenju v jaslice
koncu) Pismo Jezusu oziroma vaje v delovnem zvezku: naredijo otroci(!)

Vaja v dobrosrčnosti in lepljenje srčkov v delovni zvezek: zadnja stran
Verski pogovor (glej povzetek srečanja za domov)
Naučiti se/ponoviti: sveti angel, veseli del rožnega venca
O vsem tem drugič poročati in pokazati



TEMATIKA
vpišeš datum prisotnosti

DEJAVNOSTI DOMA OPRAVIL
kljukica

5. Obred  zakramenta 
sprave  za otroke

Naučiti se/ponoviti snov o spovedi: * lahko tudi ob vprašanjih na listu
- Katekizem 2: lekcija 22: Jezusov velikonočni dar

 (če je potrebno) - Katekizem 2: lekcija 23: Jezus nam odpušča grehe in pomaga
(pridejo samo otroci) - Katekizem 2: lekcija 24: Jezus hoče, da sem srečen

- Katekizem 3: lekcija 6: Jezus obuja mrtve
- Katekizem 3: lekcija 7: Varujmo se greha
- Katekizem 3: lekcija 11: Odpuščajmo drug drugemu
- Katekizem 3: lekcija 19: Jezus nam odpušča grehe
- Katekizem 3: lekcija 20: Spovem se svojih grehov
- Katekizem 3: lekcija: Priprava na sveto spoved
Pripraviti se na izpit: osnovne + spovedne molitve in obrazci, osnovno 
znanje o Bogu, Jezusu, Cerkvi, spovedi, deset Božjih zapovedi
Pismo Jezusu oziroma vaje v delovnem zvezku: naredijo otroci(!)
Vaja v dobrosrčnosti in lepljenje srčkov v delovni zvezek: zadnja stran
Naučiti/ponoviti: deset Božjih zapovedi, kesanje, pet portebnih reči za 
spoved, spovedne molitve
O vsem tem drugič poročati in pokazati

6. Izpit iz spovedi in Izpit iz spovedi in znanja snovi uspešno opravil (vpiše katehet)
priprava slavja Družine pripravijo vse za slavje in predstavitev na veliki četrtek
(pridejo tudi otroci) Družine prvoobhajancev vodijo (če ne znajo, sodelujejo) eno nedeljo 

(petek) v župniji križev pot, pri čemer sodelujejo tudi prvoobhajanci
Udeležiti se opravila v čast Gospodovemu trpljenju na veliki petek
Branje sv.pisma in pogovor ob njem: Jezus postavi zakrament spovedi Jn 
20,19-23, Izberi življenje 5 Mz 30,15-20, K 177, Sodba ob koncu časov 
Mt 25,31-46, K 446-447, Deset zapovedi 2 Mz 20,1-17, Z 77-78, K 140
Pismo Jezusu oziroma vaje v delovnem zvezku: naredijo otroci(!)
Vaja v dobrosrčnosti in lepljenje srčkov v delovni zvezek: zadnja stran
Starša otroku razkažeta spovednico; ogledata si, v kakšnem stanju je
Če je otrok kaj poškodoval, povrne iz svojega in da še nekaj za uboge
Verski pogovor o obnašanju v cerkvi pri spovedovanju in dolžnosti, ki 
jo v tej starosti sprejme (glej povzetek srečanja za domov)
Naučiti  se/ponoviti:  mašno kesanje,  Gospod usmili  se,  naj sprejme,  
častitljivi del rožnega venca
O vsem tem drugič poročati in pokazati
PRIPOMBE KATEHETA

7. Slavje prve spovedi Slavja se udeležijo otrok, oče in mati (in bratje in sestre)
(pridejo tudi otroci) Lepo je, da tudi oče, mati, bratje in sestre obhajajo zakrament sprave

Pismo Jezusu oziroma vaje v delovnem zvezku: naredijo otroci(!)
Udeležiti se predstavitve prvoobhajancev pri maši na veliki četrtek
Odslej vsako nedeljo pred mašo prvoobhajanec sam! prižge svojo svečo
Udeležba  pri nedeljskih mašah  po  veliki  noči,  ko  se  veroučenci  s 
pomočjo projekcije navajajo na sodelovanje pri maši
Redna hoja k šmarnicam, ko je razlaga maše za otorke (ko so maše)
Vaja v dobrosrčnosti in lepljenje srčkov v delovni zvezek: zadnja stran
Branje Svetega pisma in pogovor ob njem: Blagor čistim Mt 5,8
Verski pogovor, kako je otrok doživljal prvo spoved in o nadaljnjem 
spovednem življenju (glej povzetek srečanja za domov)
Naučiti  se/ponoviti:  svet,  skrivnost vere,  tvoje je kraljestvo,  žalostni  
del rožnega venca
O vsem tem drugič poročati in pokazati



TEMATIKA
vpišeš datum prisotnosti

DEJAVNOSTI DOMA OPRAVIL
kljukica

8. Razlaga maše, resnic
za otroke (če je potrebno)

Pripraviti  se  na  izpit:  druge  predvidene  molitve/obrazci  +  mašne 
molitve, osnovno znanje o evharistiji in obhajilu

(pridejo samo otroci, Pismo Jezusu oziroma vaje v delovnem zvezku: naredijo otroci(!)
lahko je pa združeno s Vaja v dobrosrčnosti in lepljenje srčkov v delovni zvezek: zadnja stran
prejšnjim srečanjem za Hodi redno k šmarnicam; župnik te bo uvajal v sodelovanje pri maši
odrasle  –  zlasti,  če  bi 
sestavljali sveto mašo)

Naučiti  se/ponoviti:  Jagnje  božje,  Gospod  nisem  vreden,  mašni  
odgovori, Jezus verujem v te (odgovori pri križevem potu)
O vsem tem drugič poročati in pokazati

9. Izpit iz maše in Izpit iz maše in znanja snovi uspešno opravil (vpiše katehet)
priprava slavja Družine se med seboj dogovorijo in pripravijo vse potrebno za slavje
(pridejo tudi otroci) Pismo Jezusu oziroma vaje v delovnem zvezku: naredijo otroci(!)

Vaja v dobrosrčnosti in lepljenje srčkov v delovni zvezek: zadnja stran
Verski pogovor o vrednem in spoštljivem prejemanju svetega obhajila 
(glej povzetek srečanja za domov)
Naučiti se/ponoviti: O Gospa moja, (slava, hvaljeno in češčeno)
O vsem tem drugič poročati in pokazati
PRIPOMBE KATEHETA

10. Duhovna in tehnična Spoved za otroke pred slavjem pvega svetega obhajila
priprava ter slavje Spoved za (verne) starše (in brate in sestre) pred slavjem obhajila
prvega svetega obhajila Vaje za slavje prvega svetega obhajila (generalka)
(pridejo tudi otroci) Dogovoriti se za organizacijo zahvalnega romanja in razdeliti naloge

Vestno opraviti sprejeto dolžnost za pripravo slavja prvega obhajila
Vaja v dobrosrčnosti in lepljenje srčkov v delovni zvezek: zadnja stran

11. Zahvalno  romanje  s 
pridigo

Verski pogovor, kako je otrok doživljal slavje prvega svetega obhajila 
in kako naprej (glej povzetek srečanja za domov od zadnjega srečanja)

(pridejo tudi otroci) Vestno opraviti sprejeto dolžnost za pripravo zahvalnega romanja.
Vsa družina se udeleži zahvalnega romanja.
Nadaljevati  in  poglabljati  življenje  sprave  in  evharistije 
(=absolvirati) in rasti v veri naprej - iti novim obzorjem naproti.


