
VLOGA KATEHETA V VERSKEM ŽIVLJENJU OTROKA 

»Ko se odrasli spominjajo otroštva, se nekateri spomnijo, da so poznali 

Boga še preden jim je kdo kaj o Njem povedal. V otrocih je zavedanje 

Boga najverjetneje prirojeno, prisotno ob rojstvu ali še prej. Otroci v 

predšolskem obdobju čutijo Boga kot tistega, ki jih ima rad, ki je ljubezen. 

Odnos med Bogom in bitji, ki jih je ustvaril je velika skrivnost.« (Sofia 

Cavaletti) 

»Pred vsemi imajo starši dolžnost, da otroke z besedo in zgledom vzgajajo 

v veri in praktičnem krščanskem življenju; enako dolžnost imajo tudi 

namestniki staršev in botri« (Zakonik cerkvenega prava, kan. 774 § 2). 

Kateheza otrok, ki jo izvajate starši po družinah ima torej velik pomen. In 

ta »družinska kateheza« mora prehitevati, spremljati in bogatiti vsako 

drugo obliko kateheze, ki se začne z vstopom otroka v osnovno šolo. 

Takrat ste verni starši vabljeni, da svojega otroka vpišete v veroučno šolo.  

Veroučno leto pričnemo v začetku septembra in ga končamo v prvi 

polovici meseca junija. Kateheza otrok se odvija v Slomškovem domu za 

vsak razred enkrat tedensko po 45 minut. V celotnem letu je verouka 

za malo več kot 1 dan (27 ur). Izmed 365 dni je torej verouku 

skupaj namenjeno malo več kot 1 dan!  Iz tega izračuna se lahko 

samo vprašamo je to veliko, je premalo? Presodimo! Dejstvo pa je, da je 

toliko verouka verski vzgoji le v pomoč. Ima podobno mesto, kot ga ima v 

glasbeni šoli glasbena teorija. Daje znanje, ki je v pomoč pri igranju na 

določeno glasbilo, a je sama na sebi, brez igranja oz. prakse, brez kakšne 

posebne vrednosti. Tako tudi verouk brez verskega življenja in verske 

prakse nima smisla. 

Le z medsebojnim sodelovanjem in dopolnjevanjem »družinske kateheze« 

in verouka bomo vašim otrokom omogočili, da se bodo kot odrasli ljudje 

lahko svobodno odločali za Kristusa; kajti zares svobodno se lahko 

odločimo le za tisto, kar poznamo! 

 


