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Misijonska razsežnost v katehezi
Povzetek: Nov kulturni kontekst liberalizacije v Evropi kliče k novemu načinu 

življenja in oznanjevanja krščanstva. Bolj kakor po informiranju in poučevanju o re-
snicah vere, tudi bolj kot po strukturiranju oznanjevalnih načinov se kaže potreba po 
življenjskem pričevanju in ponudbi vere. To zahteva katehezo, ki je v svojem izhodi-
šču misijonska. Srečanje evropske skupine katehetov (EEC) je ob naslovu Misijonski 
preobrat kateheze iskalo odgovor na nastalo situacijo in postavilo v središče katehet-
ske dejavnosti nujnost kerigmatičnega pristopa, vključevanje katehumenskega itine-
rarija in iskanje primerne oblike kateheze glede na konkretne razmere. Konferenca 
je omogočila izmenjavo primerov »dobre prakse« različnih družbeno-verskih okolij 
Evrope, pri tem ni posredovala odgovorov, ampak odprla vprašanja, na katera mora 
odgovarjati vsaka katehetska ustanova za svoje razmere in vsak katehet za svoje ka-
tehizirance. Katehet bo Kristusovo resničnost bolj kakor z metodami in pripomočki 
oznanil s svojim življenjem. Če on ne gori za vero, kako bo mogel s svojim oznanilom 
in katehezo vneti drugega?!

Ključne besede: kateheza, prvo oznanilo, evangelizacija, misijonski pristop, pri-
čevanje.

Abstract: Missionary Dimension in Catechesis
The new cultural context of liberalization in Europe calls for a new way of living 

and preaching christianity. The most necessary thing is not so much to inform about 
and teach the doctrine of faith and to structure the ways of preaching, but to give 
testimony and offer faith by one’s life. This requires a catechesis that is missionary 
from its very beginning. The meeting of the European groups of catechists (EEC) 
entitled The Missionary Shift of Catechesis looked for an appropriate response to 
the situation and centred catechetic activity on the necessity of a kerygmatic appro-
ach, on the introduction of a catechumen itinerary and on the search for suitable 
forms of catechesis in view of the concrete conditions. The conference enabled its 
participants to exchange examples of »good practice« within various social-religious 
milieus in Europe, which did not give responses but raised questions that must be 
answered by each catechetic institution for its own conditions and by each catechist 
for his pupils. The catechist will better show Christ’s reality by his life than by his 
methods and teaching aids. If he is not burning with his faith, how will his preaching 
and catechesis be able to fire others with it?!

Key words: catechesis, first kerygma, evangelization, missionary approach, testi-
mony.

Uvod
Cerkev želi in ima nalogo, da bi vera v Boga imela občuten pomen 

za človekovo življenje in delovanje. Katehetska dejavnost je pri tem 
temeljnega pomena, saj pomaga pri spoznavanju, obhajanju, življenju 
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in premišljevanju Kristusove skrivnosti, uvajanju in vzgoji za življenje 
v skupnosti ter v oznanjevanju in dobrih delih (SPK 1997, 85–86). 
Pomemben akter pri tej dejavnosti je katehet. Vendar sta pred njim 
še človek, ki mu je kateheza namenjena, in Bog, ki ima iniciativo ter 
se želi razodeti in okrepiti tistega, ki se mu približa (Derroitte 2006, 
47–70). Večkrat se zdi, kakor da nekoliko pozabimo na to slednjo re-
snico in mislimo, da bomo mogli z različnimi metodami, pripomoč-
ki, usposabljanji narediti vero priobčljivo. V resnici pa dosežemo rav-
no obratno: naslovniki se čutijo ogrožene, prisiljene ali vsaj nenago-
vorjene. Čeprav je že drugi vatikanski koncil postavil v središče ozna-
njevanja človeka, imamo s tem v praksi nemalo težav. 

Kateheti težko dopuščamo, da bi oznanjali brez sistema, brez struktu-
re, brez načrta. Težko sprejemamo, da bi bilo nekaj prostovoljno, prepu-
ščeno lastni izbiri, različni intenzivnosti. Dejstvo pa je, da mora za resnič-
no osebno vero skrivnost sama stopiti v človeka, posameznik pa mora z 
njo sodelovati. Nobena organizirana oblika dejavnosti ne more zagoto-
viti tega, kar se mora zgoditi na osebni ravni in je v bistvu milost.

Vsa Evropa postaja misijonska
Središčna tema katehetskega razmišljanja znotraj evropske skupi-

ne katehetov na letošnjem srečanju v Lizboni je bila »prvo oznanilo«.1 
Že nekaj let se na katehetskem področju kaže potreba po spremem-
bi, ki bi omogočila bolj učinkovit pristop k oznanjevanju vere. Pot k 
»prvemu oznanilu« se kaže kakor nova paradigma v katehezi zahodne 
kulture, ki nikakor ni več krščanska v smislu, da pomeni biti dober 
državljan tudi dober kristjan. 

Enzo Biemi, koordinator srečanja EEC v Lizboni, je za izbiro teme 
srečanja navedel razlog, da smo se znašli znotraj večetnične in večre-
ligiozne evropske kulture, ki upošteva svobodo in nesporno pravico 
določanja osebnih vrednot. Vera v takem kontekstu ni več nekaj na-
tančno določenega, ampak postane nekaj svobodnega in stvar izbire. 
Tradicionalna kateheza se je specializirala za oblikovanje in poživlja-
nje vere, ki je že bila nesporno prisotna. Zdi se, da v novi situaciji ni 
sposobna vere predlagati, zanjo navdušiti, jo oznaniti. 

Na ravni univerzalne Cerkve je tema nove evangelizacije po inici-
ativi papeža Janeza Pavla II. postala »magna charta« pastoralnega de-
lovanja in je dobila svojo določno obliko v apostolskem pismu Novo 

1 Od leta 1950, ko je bila ustanovljena EEC (Equipa Europeia de Chatequese) je 
vsako drugo leto srečanje, posvečeno eni od katehetskih tem. Letos je bilo srečanje 
v Lizboni od 28. maja do 2. junija in se ga je udeležilo več kot 70 udeležencev, med 
njimi tudi štirje iz Slovenije. 
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millennio ineunte,2 v katerem papež spodbuja k inkulturaciji vere v 
sodobnih razmerah. 

Tudi na ravni evropskih krajevnih Cerkva je bilo vloženega veliko 
napora v iskanje oznanjevalnega načina, ki bi bil primeren sodobnim 
razmeram. Francoska škofovska konferenca je v pismu Lettre aux 
Catholiques de France (1997) in smernicah Texte National pour 
l'orientation de la catéchèse en France (2006), ki spodbujajo k usta-
navljanju misijonskih občestev, postavila v središče oznanilo veliko-
nočne skrivnosti in predstavila krščansko iniciacijo kot oznanilo 
osnovnih verskih resnic. V istem letu so belgijski škofje objavili po-
memben dokument za prenovo kateheze Devenir adulte dans la foi; 
La catéchèse dans la vie de l'Eglise, ki prvo oznanilo predlaga kot 
osnovo za vsako katehetsko dejavnost, začenši s povabilom k veri in 
dialogom z obstoječo kulturo. Tudi italijanska škofovska konferenca 
je izdala dokument Comunicare il vangelo in un mondo che cambia 
(2001) ter konkretizirala katehetske orientacije glede uvajanja v vero 
z dokumentom L'iniziazione cristiana3 in z dokumentom o misijon-
ski podobi župnije Il volto missionario delle parrochie in un mondo 
che cambia (2004) ter dokončna določila v pastoralnih določilih 
glede prvega oznanila Questa è la nostra fede (2005). Tudi španski 
škofje v pastoralnem načrtu Plan pastoral de la Conferencia Episco-
pal Española (2002–2005) in nemški škofje v dokumentu Katechese 
in veränderter Zeit (2004) poudarjajo potrebno razlikovanje med 
katehezo in prvim oznanilom ter potrebo po preseganju klasičnih 
oblik kateheze, ki v sodobnih razmerah ne nagovarjajo. 

Navedeni dokumenti nekaterih škofovskih konferenc v Evropi so-
glasno govorijo o jasni usmeritvi in prepoznani potrebi razvoja kate-
heze v smeri misijonskega pristopa, ki ga poimenujejo »predlog vere«, 
»prvo oznanilo«, »misijonska pridiga«, »kerigmatični pristop« ali »nova 
paradigma v katehezi«. 

Teoretične osnove nove paradigme
Splošni pravilnik za katehezo (SPK 1997) razlikuje tri vloge in obli-

ke službe Božje besede: sklicevanje in povabilo (klic) k veri, uvajanje 

2 V slovenskem prevodu je apostolsko pismo izšlo 2001 v CD 91 z naslovom V 
zarji novega tisočletja.
3 Dokument določa tri področja in jih opredeli z naslovi: 1. Orientamenti per il 
catecumenato degli adulti, 30 marzo 1997; 2. Orientamenti per L'iniziazione cri-
stiana dei fanciulli e dei ragazzi dai 7 ai 14 anni, 23 maggio 1999; 3. Orientamen-
ti per il risveglio della fede e il completamento dell'iniziazione cristiana adulta, 8 
giugnio 2003. 
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(iniciacija) in trajna vzgoja v veri (51). Prva oblika se po SPK uresniču-
je preko prvega oznanila. Kateheza naj bi bila torej na začetku kot prvo 
oznanilo, ki vodi k začetnemu spreobrnjenju. To se lahko uresničuje 
na različne načine: kot misijonska pridiga, kateheza pred krstom in po 
njem, liturgična ali teološka oblika. Vendar dokument takoj dodaja, da 
morajo te oblike iz pastoralnih razlogov velikokrat prevzeti več kot eno 
funkcijo. Tako mora npr. kateheza poleg lastnega opravila poglabljanja 
v veri in sistematičnega pouka verskih resnic izpolniti tudi misijonske 
naloge uvajanja v vero (52). Dokument v drugem poglavju predstavi 
katehezo v procesu evangelizacije kot »kerigmatično katehezo«, ki pa 
se razlikuje od prvega oznanila, saj je prvo oznanilo »namenjeno neve-
rujočim in tistim, ki živijo v verski brezbrižnosti, […] kateheza pa vodi 
k zrelosti začetno spreobrnjenje, ko spreobrnjenca vzgaja za vero in 
ga vključuje v krščansko skupnost« (61). Dokument hkrati navaja, da 
sta ti dve obliki sicer različni, vendar se dopolnjujeta. 

O tem terminološkem razlikovanju belgijski škofje v dokumentu 
Devenir adulte dans la foi izjavljajo, da je, natančno gledano, prvo 
oznanilo nekaj drugega kot kateheza, vendar nekoliko naprej prizna-
jo, da bi »to, kar v naši pastorali pogosto imenujemo kateheza, mora-
lo biti bližje prvemu oznanilu« (Les Évêques de Belgique 2006, 14). 
V svojem pastoralnem pismu Grandir dans la foi naredijo belgijski 
škofje še korak naprej, saj pravijo: »Prvo oznanilo ni pomembno samo 
na začetku verskega življenja, ampak ves čas, saj naj bi evangelij ves 
čas nagovarjal s svojo radikalno novostjo. Zato morata kateheza in 
prvo oznanilo ostati medsebojno povezana in se dopolnjevati« (Les 
Évêques de Belgique 2007, 8).

Izzivi misijonarjenja v Evropi danes
Znotraj kulturnega okvirja sodobne Evrope krščanstvo nima več 

središčnega mesta. Postavlja se vprašanje, kako v tej razkristjanjeni 
družbi oznaniti krščanske vrednote in veselo oznanilo. Kako naredi-
ti »aggiornamento« prve krščanske Cerkve, da bi, kot pravi koncilski 
dokument, »s to Kristusovo svetlobo, ki odseva na obrazu Cerkve, 
razsvetlili vse ljudi in da bi v ta namen oznanili evangelij vsemu stvar-
stvu« (C 1). Od prve Cerkve se lahko učimo, da se vse začne v trenut-
ku, ko Jezus postane živo prisoten in ko mu učenci želijo slediti. Tako 
se je zgodilo tudi Pavlu in številnim, ki jih imenujemo spreobrnjenci. 
Misijonsko oznanjevanje apostola Pavla je bilo oznanilo Jezusa Kri-
stusa, ki je resnično živ, ki ga je resnično srečal, ki je resnično sredi-
šče njegovega življenja (Flp 1,18). Kateheza torej ne more biti nabor 
znanja o veri, ampak pot učenja vere, ki se preizkuša v skupnosti in 
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vedno globlje spoznava resnično vrednost in dar živega odnosa s Kri-
stusom in življenja po njegovih blagrih.

Lizbonski patriarh Policarpo je na konferenci v Lizboni v svojem 
predavanju označil sekularizacijo kot proces, ki ustvarja »novo vero«, 
ki uvaja popolno avtonomijo človeka in novo lestvico etičnih vrednot, 
ki je precej različna od krščanske (Policarpo 2008). Zdi se, kakor da 
se je zgodil prelom med razumskostjo in razumevanjem vere, kar ima 
zelo negativen vpliv na človeka, družine in mlade ter otežuje osebno 
verovanje in posredovanje vere. Vera v Boga in njegovega Sina Jezusa 
Kristusa ne dobiva več racionalne podpore, čeprav se na drugi stra-
ni kaže, da ljudje verujejo in dajejo velik pomen mnogim neracional-
nim stvarem, kot so ljubezen, simboli, lepota, in estetskim občutkom. 
To je lahko pot, ki pelje k razumevanju in priznavanju resničnosti, ki 
nima realne materialne osnove, vendar vanjo človek verjame, jo pri-
znava in sprejema. To je lahko pot k veri v Boga, kjer si krščansko 
učenje vendarle mora prizadevati, da naredi vero razumljivo, kljub 
temu da ni razložljiva. 

Ena izmed glavnih idej sodobnega mišljenja je odločujoča in ab-
solutna vrednota individualne svobode. Čeprav je sveti Pavel učil, da 
nas je Kristus osvobodil za svobodo, vendarle svoboda v Kristusu ne 
pomeni »delati, kar bi hotel«, ampak nas osvobaja za izvrševanje splo-
šnega dobrega, ki ne koristi le nam osebno, ampak drugemu. 

Kateheza v sodobnem evropskem kulturnem okviru 
Zdi se, da so podedovane oblike kateheze, ne glede na metodo in 

ritem, na vsebine in smernice, zastarele in izpete. Kakor izpostavlja 
André Fossion z inštituta Lumen Vitae iz Belgije, »so vsi tradicionalni 
procesi komunikacije vere, vsaj v zahodni družbi, omajani in priza-
devanja sodobne kateheze kljub svoji inovativnosti izgledajo z mno-
gih vidikov nezadostna in pogosto ne ustrezajo novim razmeram« 
(Fossion 2004, 6). 

Kriza prenosa ni najprej kriza sredstev prenosa, temveč radikalno 
in globoko izpostavlja plodnost in legitimnost tega, kar je preneseno. 
Torej med drugim postaja ta svet v hitrem in množičnem spreminja-
nju vedno bolj hladen, gluh in brezbrižen do življenjskih temeljev, ki 
mu jih je zapustilo krščanstvo. To ni zavrnitev, niti ne nasprotovanje, 
temveč resnična nezainteresiranost. Zdi se, kakor da krščanstvo nič 
več ne odgovarja na aktualna in temeljna vprašanja sodobnega člo-
veka. 

»V Franciji doživljamo neverjetno krizo prenosa, ki se dotika vseh 
institucij družbe, ki imajo vlogo vzgoje. Tako je v družinah, šolah, 
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mladinskih gibanjih in celo v športnih klubih avtoriteta v krizi. Ta 
kriza tudi katoliški Cerkvi ne prizanaša,« je zapisal direktor pastoral-
nega inštituta v Parizu Denis Villepet in nadaljuje, da so na takšno 
stanje francoski škofje opozorili že leta 1996 v škofovskem pismu, 
kjer pravijo: »Konec dvajsetega stoletja se francoski katoličani zave-
dajo, da se morajo soočiti s krizno situacijo, katere simptomi so šte-
vilni. […] Ne moremo mimo zaskrbljujočih podatkov o zmanjšanju 
religiozne prakse, znakov, ki govorijo o izgubi krščanske zavesti in 
na težave pri posredovanju vere« (Villepet 2003, 174). Čeprav so ugo-
tovili, da je posredovanje vere v današnji družbi vprašljivo, poudar-
jajo, da ta kriza ni specifično religiozna in da je v veliki meri posledi-
ca več socialnih in kulturnih hitrih in poglobljenih sprememb, ki 
imajo svetovno razsežnost.

Vzhodnonemška podoba kateheze in vernosti, kakor jo je v svojem 
referatu predstavil Guido Erbrich, je še bolj kot v ostalih evropskih 
državah zaznamovana s sekularizmom. Tu namreč velja rek, da ljudje 
na vprašanje, ali si veren, odgovorijo: »Ne, sem čisto normalen.« Po-
dobna nevernost je samo še na Češkem in Švedskem. Po besedah du-
najskega teologa Zulehnerja je »položaj katoliške Cerkve v Vzhodni 
Nemčiji, statistično gledano, tako brezupen, da ni moč nič več zgu-
biti, ampak s tveganjem lahko samo pridobijo« (Zulehner 2001). 

Nekoliko drugačen je položaj na Poljskem. Anna Królikowska je v 
svojem predavanju Vera in kateheza na Poljskem označila razmere 
z dvema citatoma, ki sta sicer že stara, vendar pravi, da zelo aktualno 
predstavljata razmere na Poljskem: »Danes Evropa (in tudi Poljska) 
ne more več računati na svojo krščansko tradicijo, ampak se mora v 
različnih oblikah dogajati nova evangelizacija. […] Predvsem je po-
trebno tudi že krščenim ponovno oznanilo vere. Krščanstva v resni-
ci več ne poznajo. Mnogi krščeni živijo, kot bi Kristus ne obstajal« 
(Janez Pavel II. 2003, 46–47). Takšno stanje krščanstva z vso nujno-
stjo kliče na pot nove evangelizacije, še posebej v Cerkvah stare kr-
ščanske tradicije, kjer se je sekularizem najgloblje ukoreninil. »V no-
vem položaju, ko potrebujemo novo evangelizacijo, sta čisto jasno na 
prvem mestu misijonsko oznanilo in kateheza, predvsem za mlade 
in odrasle« (SPK 26). 

Na poljskem župnijske kateheze skorajda ni. Po padcu komunizma 
se je preselila iz župnij na šole in dobila obliko in status religijskega 
pouka. Močna krščanska tradicija, različne religiozne prakse in za-
kramentalno dobro razvita kateheza v resnici več ne obstajajo oziro-
ma so neučinkovite. Velikokrat se zdi, da za vsemi temi obredi ni več 
nikakršne vere, saj verski pouk v šoli težko posreduje versko oznani-
lo, ki bi resnično nagovorilo. Težava je tudi zaradi skupin, ki so veza-
ne na razrede in so versko zelo heterogene. V njih so na eni strani 
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mladi, ki so zelo aktivni v verskem življenju, na drugi strani pa taki, 
ki se razglašajo za ateiste. 

Zdi se, kakor da je kateheza na Poljskem zaznamovana s tremi po-
javi, ki bi jih lahko imenovali: kateheza kot boj, kateheza kot trnova 
pot in kateheza kot evangelizacija. 

O katehezi kot boju govorimo, če gre za militantnega katehista, ki 
skuša s poznavanjem in posredovanjem verskih resnic spreobrniti 
svoje učence ter se čudi verski brezbrižnosti in oddaljenosti od vre-
dnot in prakticiranja krščanstva. Kateheza je soočenje različnih pred-
stav in idej, kjer je vedno eden zmagovalec in drugi poraženec. Pri 
taki katehezi se učenci vedno obrnejo proti katehetu in posledično 
katehet proti učencem. 

Takemu izhodišču sledi kateheza kot križev pot. Katehet je zgubil 
stik z učenci in ne uspe več slediti njihovemu razvoju in potrebam 
ter jih ne uspe nagovoriti. Kateheza tako postane zanj težka in je izvir 
bolečine. Učenci se še bolj postavijo proti katehetu in vsebini, ki jo 
posreduje. Katehet skuša položaj razumeti, vendar si ne zna poma-
gati in včasih se zgodi, da tudi obupa in se vda. Naslednja možnost 
je, da sklenejo učenci in katehet premirje. To pomeni kompromis, da 
se obe strani pogovarjata, vendar ostajata vsaka na svoji strani, ne da 
bi druga drugi povzročali neprijetnosti. Tako je ustvarjeno dobro iz-
hodišče za normaliziranje kateheze, ki pa ne sme ostati na tej točki. 
Potrebno je iti korak naprej, kjer kateheza poteka kot človeško sreča-
nje, kjer se medsebojno spoštujejo in se veselijo življenja. Katehet je 
za njih najprej človek, ki jih razume v njihovih vsakdanjih težavah in 
jim jih pomaga reševati. Na tej stopnji še ne moremo govoriti o pravi 
katehezi, je pa dober predpogoj za oznanilo kerigme in postavljanje 
osnove za krščansko življenje. 

Po besedah Anne Królikowske, ki opisuje razmere na Poljskem, to 
pomeni, da je potrebno tudi v šolsko katehezo vnesti več evangeliza-
cije, ki bi bila podkrepljena z življenjskim pričevanjem kateheta. Kaj-
ti biti katehet ni enako kot biti učitelj religijskega ali katerega druge-
ga pouka. Apostol Pavel piše: »On (Kristus) je dal, da so nekateri apo-
stoli, drugi preroki, spet drugi oznanjevalci evangelija, spet drugi 
pastirji in učitelji« (Ef 4,11). Vsak poklic predpostavlja določeno de-
lovanje, usposabljanje in tudi določene talente. Če želimo postaviti 
težišče kateheze, ki je ujeta v okvir šolskega programa, na evangeli-
zacijo, jo je potrebno jasno in natančno usmeriti. Evangelizacija je 
namreč individualen proces, ki zahteva veliko časa, spremenljivosti 
in prilagodljivosti. Ni mogoče evangelizirati, če katera od vzgojnih 
faz manjka ali je pomanjkljiva. Tako je v šoli velikokrat potrebno, da 
katehet svoj program postavi na stran in se začne z učenci pogovar-
jati, razpravljati, pojasnjevati. V tej točki se pokaže pomembnost žu-
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pnijske kateheze, ki to veliko lažje omogoča; temeljila naj bi prav na 
tej metodi. 

Na Poljskem se zavedajo, da niti z novimi pripomočki niti z novimi 
programi ni moč odgovoriti na evangelizacijsko potrebo v šolski in 
župnijski katehezi. Do evangelizacijske kateheze bodo lahko prišli 
samo z drugačnim pristopom katehetov, kar pomeni tudi z novim 
načinom njihove formacije. Katehet bi moral biti veliko bolj in naj-
prej evangelizator, šele nato učitelj religije. Ker na Poljskem župnijske 
kateheze skorajda ni več, mora priti do evangelizacije med šolsko 
katehezo, ki bi jo bilo potrebno prilagoditi tej potrebi. Nekaj župnij-
skih srečanj in priprave na zakramente bi bilo potrebno izvesti zno-
traj šole. Vseh točk te priprave pa ni mogoče narediti znotraj šole. 
Tudi za verska doživetja in ustvarjanje življenja v župnijski skupnosti 
bi takšen pristop ne nudil ugodnih pogojev. Zato je še vedno potreb-
na župnijska kateheza, ki pa potrebuje dobro prilagoditev potrebam, 
situaciji in možnostim sodelovanja s šolsko katehezo in seveda z raz-
položljivimi močmi za župnijsko katehezo. 

Za mnoge otroke in mlade je stik s katehetom edini stik, ki ga ima-
jo s Cerkvijo. Na osnovi tega stika in odnosa si ustvarijo sliko o Cerkvi 
in o krščanstvu, ki je na podlagi te izkušnje lahko zelo zanimiva ali 
pa dolgočasna, človeška ali strogo institucionalna, odvisno pač od 
katehetovega pristopa do otrok. Za spreminjanje podobe, ki so si jo 
ustvarili o Cerkvi, ima katehet v okviru pouka samo dve uri časa na 
teden. Na Poljskem se je zato oblikovala ideja, da bi v šolah imeli tudi 
šolske kaplane. Ti bi poleg šolske kateheze organizirali tudi različne 
oblike duhovne ponudbe na šoli v obliki svetopisemskih in duhovnih 
skupin, še bolj pa v obliki programov, ki bi se izvajali na posebnih 
krajih oziroma domovih za duhovnost. Tako bi omogočili pogloblje-
no duhovnost tistim, ki si tega želijo. Ti bi postajali »kvas evangeliza-
cije« tudi za svoje sošolce. 

Katehumenski značaj kateheze
Teološko-pastoralna refleksija kaže na dejstvo, da je v Cerkvi prišel 

čas ponovne uvedbe katehumenata kot nujnega elementa nove evan-
gelizacije, saj se med ljudmi pojavlja želja in potreba na eni strani po 
odkrivanju, po drugi strani pa po poglobitvi vere. Da bi človek mogel 
osebno sprejeti vero in v tej veri prejeti zakramente, mora prehoditi 
določeno vzgojno pot. To mu omogoča katehumenat, saj zagotavlja 
postopno, poglobljeno in zavestno odločanje za vero in njeno spre-
jemanje. Kdor se odloči za pot katehumenata, je sprejet v občestvo 
»iskalcev« ter skupaj z ostalimi spodbujen, da napreduje v krščanski 
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izkušnji, v poslušanju in poglabljanju Božje besede, v liturgičnem 
obhajanju in molitvi, v občestvenem življenju, v karitativni dejavno-
sti in v krščanskem pričevanju. Kateheza kot pouk o resnicah vere je 
v procesu katehumenata sicer bistvena sestavina, vendar sama zase, 
brez vseh ostalih elementov uvajanja v vero, ne nagovarja dovolj za 
celostno in življenjsko sprejetje vere (Alberich, Binz 2001, 12–16). 

V Evropi so znane različne oblike katehumenata, ki se opirajo na 
Rimski obrednik. Najbolj znan je francoski vzorec, ki rast v veri gradi 
na skupini, ki spremlja katehumene v času priprave na prejem zakra-
mentov. Podoben model imajo tudi v anglosaksonskem svetu, med-
tem ko imajo v azijskih in afriških Cerkvah velik poudarek na inkul-
turaciji in dialogu z verstvi.

Težko je določiti, katere oblike katehetske in katehumenske pra-
kse bi bile najboljše in bi pripeljale človeka najbližje k Bogu. Jordi 
d'Arquer iz Barcelone je naštel nekaj možnosti, ki bi lahko bile pasto-
ralni cilji za uresničenje katehumenskega pristopa v katehezi, ki naj 
bi bila misijonska. Med drugim je spodbudil k premiku od katehu-
menske kateheze h katehetskemu katehumenatu, ki naj bi bil resni-
čen proces uvajanja v vero (Arquer 2008). Ob tem je spomnil tudi na 
možnost družinske kateheze, kateheze »močnih časov« v adventu in 
postu za odrasle, priprave staršev ob krstu njihovega otroka, katehe-
ze za botre, kateheze ob pripravi na zakon, kateheze za spremljevalce 
katehumenov, pisanje pastoralnih pisem, vzpostavljanje stikov s kul-
turnim okoljem in še druge priložnostne oblike misijonskega delo-
vanja. 

Družinska kateheza – primer dobre prakse
Zanimiv vzorec premika katehetske prakse od klerikalne k laiški 

katehezi, kjer imajo straši svojo evangelizacijsko in vzgojno vlogo ter 
jih za to sproti pripravljajo, je primer čilske družinske kateheze, ki 
jo je, kot uresničeno v veronski škofiji, predstavil Mauricio Viviani. 
Projekt se je začel z vključitvijo mam katehistinj pri pripravi otrok 
na prvo sveto obhajilo. Z leti se je projekt nadgrajeval in spreminjal. 
Pomemben korak naprej je oblikovanje skupin staršev, ki se skupaj 
usposabljajo in zavestno prevzemajo odgovornosti pri evangelizira-
nju in katehiziranju svojih otrok. Te skupine vodijo voditelji, ki so v 
glavnem zakonski pari, pomagajo pa jim mlajši pomočniki. Ti vodijo 
skupine otrok in se vsak teden dobijo na srečanju, kjer skupaj obha-
jajo tisto, kar so med tednom doživeli in odkrili doma.

Projekt si je zadal nalogo evangelizirati starše v času priprave nji-
hovih otrok na prvo sveto obhajilo, usmerjati družino v dejavno vklju-
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čenost v župnijo ter spodbujati družbeno prizadevanje odraslih in 
mladine, kar naj bi bilo sad njihove zveze s Kristusom. V prvem letu 
želi projekt izboljšati družinsko jedro in izzvati povezanost s Kristu-
som, ki bi ga starši sprejeli kot Odrešenika. Poteka v treh stopnjah. 
Najprej pripravlja teren, kar pomeni, da želi izboljšati odnose med 
zakoncema, med starši in otroki ter prebuditi zanimanje za krščansko 
sporočilo. Druga stopnja je spoznavanje Kristusa, njegovega dela in 
pomena za naše življenje. V tretjem delu pa gre za odgovor na ozna-
nilo, ki naj bi se pokazalo v svobodni izpovedi pripadnosti Kristusu. 
Drugo leto skuša starše oblikovati v kristjane, ki bodo dejavni v druž-
bi in Cerkvi. Želi jim omogočiti izkušnjo občestvene razsežnosti kr-
ščanskega življenja. To se dogaja preko poslušanja Božje besede, mo-
litve ter obhajanja sprave in evharistije. S tem je povezano razvijanje 
čuta za drugega in uresničevanje bratske ljubezni najprej znotraj sku-
pine, potem pa tudi za odkrivanje dejavnosti in služb, ki služijo kr-
ščanski skupnosti. 

Za ta projekt so potrebni voditelji skupin odraslih, za kar so naj-
primernejši zakonski pari ali posamezniki, ki so vključeni v animaci-
jo staršev, in animatorji otrok, ki so navadno iz vrst mladincev. Po-
trebni so tudi koordinatorji, ki skrbijo za koordinacijo voditeljev in 
pomagajo spremljati potek projekta. Nepogrešljivi so seveda tudi star-
ši, ki so pripravljeni postati pričevalci in kateheti za svoje otroke v 
družinskem življenju. 

Treba je preskrbeti nekaj sredstev: tekste za starše, zvezke za otro-
ke, didaktične vodnike za voditelje, knjige za otroške voditelje, tekste 
za izobraževanje in tečaje ter drugo priročno gradivo. 

Za izvedbo tega projekta je potrebna izhodiščna želja ali vsaj pri-
pravljenost staršev za evangelizacijo in katehezo, ki jo morajo pre-
vzeti. Drugi korak je oblikovanje skupin po približno dvajset oseb, 
ki na srečanjih skupaj vrednotijo delo z otroki, si predstavijo temo in 
razpravljajo v zvezi z življenjskimi dogodki, ki so povezani z izbrano 
Božjo besedo. Sledijo napotki za delo z otroki, praktična obveznost 
za delo med tednom, molitev in zaključno vrednotenje. Med tednom 
se morajo straši skupaj z otroki pogovarjati o določeni temi, ne toli-
ko, da bi jih učili, ampak bolj za pričevanje in družinsko izkušnjo. 
Enkrat tedensko, navadno ob nedeljah, se otroci zberejo pod vod-
stvom mlajšega animatorja na srečanju, kjer z aktivnimi metodami 
molijo in delajo v skupini ter povedo, kako so se s starši pogovarjali 
o temi. Nekajkrat na leto je tudi evharistično praznovanje za vso dru-
žino ali samo za starše ter skupno vrednotenje takšne kateheze. Dru-
žinska kateheza pomeni resnični katehumenat odraslih krščenih, ki 
niso bili evangelizirani, vendar želijo oziroma so pripravljeni vstopi-
ti v proces in delovati evangelizacijsko. 
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Vsebina prvega oznanila
Glede »prvega oznanila« se mora Cerkev ozreti v svoje začetke, kjer 

se je dejansko dogajalo prvo oznanjevanje. Apostoli so za svoje ozna-
njevanje uporabljali neposredno izkušnjo ali izkušnjo tistih, ki so jih 
slišali. Zaznali so potrebo, da svoje oznanilo tudi zapišejo. Tako so 
nastale knjige Nove zaveze. Središčno oznanilo apostolov je bilo ozna-
nilo smrti in vstajenja Jezusa Kristusa, vendar ne moremo reči, da je 
to vse, kar spada k prvemu oznanilu (Bissoli 2008). Prvo oznanilo ali 
kerigma vsebuje tri časovne opredelitve, ki predstavljajo trojno obli-
ko spominjanja. Najprej je to spominjanje Jezusovega zemeljskega 
življenja, temu sledi dogodek Jezusovega vstajenja in nato oznanje-
vanje velikonočnega dogajanja. Ta tretja oblika kerigmatičnega ozna-
nila – »Jezus Kristus je vstal od mrtvih« – je zapisana in izražena v 
nekaterih ključnih stavkih Svetega pisma (prim. Mt 28,6; Mr 16,6; Lk 
24,6.34; Apd 2,24; 3,15; 13,34; 17,31; 1 Kor 15,4; 1 Tes 4,14). 

Vendar to oznanilo ni dovolj. Manjka mu eklezialna in soteriološka 
razsežnost, ki sta nujni za celoto oznanila in življenje po veri. Kerigma 
je lahko samo seme, iz katerega se razvije ves odrešenjski načrt troe-
dinega Boga, ki deluje v zgodovini Izraela in vabi k spreobrnjenju 
človeka v vsakem času ter mu po Kristusu in Svetem Duhu daje za-
kramente, ki ga vodijo in mu dajejo moči na tej poti. Uvajanje in ozna-
njanje teh skrivnosti pa lahko že imenujemo kateheza. Vendar brez 
kerigme ali prvega oznanila zgradbi vere manjka temelj, ključ za ra-
zumevanje razloga verovanja. 

Prvo oznanilo se je dogajalo preko Jezusovega osebnega odnosa 
z apostoli in potem odnosa med apostoli in prvimi kristjani. Zato je 
potrebno poudariti, da prvo oznanilo ni posredovanje informacij, 
ampak živ odnos, v katerem se prepoznava uresničeno to, kar se 
oznanja. Kateheza, ki izhaja iz te zakonitosti, ne more biti hierarhič-
no in birokratsko urejen sistem. Tudi katehetski priročniki ne more-
jo biti »magične formule«, po katerih bi se uresničevali kerigma in 
kateheza, ampak je potrebno osebno pričevanje. 

»Katekizmi niso zvezki, ki bi jih razlagal, ampak so steze, ki ozna-
čujejo pot za graditev Cerkve, upoštevajoč in vključujoč razpoložljive 
vire: skupnost, katehete, otroke. So prisotni materiali na gradbišču, 
ki spodbujajo procese prenašanja vere od začetkov do danes« (Mo-
rante 2006, 140).

Kateheza po poti »prvega oznanila«
Kateheti in pastoralni delavci se velikokrat sprašujemo, kaj bomo 

oznanjali drugim. Malokdaj pa se vprašamo, kaj oni nam oznanjajo. 
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Čeprav je velikonočna skrivnost horizont našega oznanila, je vendar 
tudi vse drugo, npr. moje življenje, vrednote, pripadnost, njegovo 
življenje, skrbi, vprašanja … znotraj tega horizonta. Evropski horizont, 
zaznamovan z različnimi modeli vernosti, od postkomunistične, ver-
sko nestrpne ali brezbrižne do še zelo krščanske družbe, kliče k mi-
sijonsko-katehetskemu načinu oznanjevanja, ki ni posredovanje dok-
trinalnih resnic, ampak odpiranje oči za življenjska pričevanja iz ne-
posredne okolice. Za udeležence katehetskega kongresa v Lizboni je 
bila taka priložnost ob romanju v Fatimo. To je kraj, ki Portugalcem 
in marsikateremu romarju predstavlja prostor vere. Kaj vse tam na-
govarja in oznanja kerigmo? To je množica romarjev, ki molijo pred 
kapelo Marijinega prikazanja trem fatimskim pastirčkom. Še bolj kot 
množica nagovarja žena, ki se po kolenih z rožnim vencem v roki po-
mika po dolgi ploščadi proti kraju prikazanja. Pred to ploščadjo je 
postavljeno mogočno svetišče z mozaikom Svete Trojice, ki skozi 
umetniški vtis in ikonografsko razlago govori o velikem usmiljenju, 
sočutju in ljubezni Boga do ljudi. »Vodilni motiv mozaične poslikave 
je začetek 22. poglavja Janezovega Razodetja, kjer je v zlatu, sredi uli-
ce, prestol Boga in Jagnjeta. Vse mesto je zlato. […] Zlati tokovi raz-
žarjajo posamezna območja v ritmu, ki steno izgrajuje v pravilni na-
petosti, tako vertikalni kot horizontalni. To sijočo dinamiko stene 
podpirajo trije rdeči poudarki, da bi tako prišlo bolj do izraza doje-
manje skrivnosti in svetosti. Že od pradavnine je namreč človek z 
rdečo in zlato barvo izražal sveto, duhovno, božje. Ta dinamika pra-
vilnih napetosti naj bi v srcu tistih, ki vstopijo v cerkev, prebudila 
željo po sprejemanju lepote, se pravi sveta, ki je prežet z lučjo in lju-
beznijo, kajti teološko gledano lepota pomeni uresničenje ljubezni« 
(Centro Aletti 2007).

Na dvorišču fatimskega svetišča je tako moč srečati dvojno ozna-
nilo: kulturološko in osebnopričevanjsko. Za današnjega človeka ve-
lja, da ni kristjan zaradi tradicije, zaradi tega, ker so to tudi drugi, 
ampak se želi in se mora sam osebno odločiti »za« verovanje. Potre-
buje spodbude, zgled, oznanilo, nikakor pa noče biti voden ali v kar-
koli prisiljen. Naloga oznanjevalcev je torej iskati in posredovati na-
čine, ki bodo sodobnemu človeku pomagali k osebni odločitvi za 
Kristusa. Najboljši priročnik za to dejavnost je naše osebno verova-
nje.
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de la mission aujourd'hui en Europe. Lizbona, predavanje na konferenci EEC (raz-
množenina).

Villepet, Denis. 2003. Les défis actuels de la tâche catéchétique en France. V: Catéchèse 
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