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Zakaj sem se odločil za kateheze kot korak voditelja?
V veji VV sem že 4. leto. Odtlej sem v veji vseskozi pogrešal katehezo. Zato sem pomislil, da
bi bilo to potrebno uvesti. Skupaj s sovoditeljicami smo se dogovorili, da jih bom letos izvajal
jaz.
Poleg tega imam kateheze rad, a menim, da lahko na tem področju še napredujem. Zato sem
se odločil, da bom to izvajal.
Cilji:
VV bodo na novo spoznali pomen nekaterih pomembnejših dni v katoliškem letu in
skavtskem letu,
VV bodo postali občutljivi za sočloveka,
VV bodo vedeli, kako poiskati kak odlomek iz SP.

KATEHEZA - MISIJONARJENJE
10.00 – 10.10
Krog, pozdrav, vidim te, molitev
10.10 – 10.30
Pripravimo pot, s katero bodo VV spoznali bistvo misijonarjenja in dejstvo, da so tudi oni na
nek način misijonarji.
VV bodo hodili po gručah (če katere gruče ne bi bilo dovolj, jih prerazporedimo). Na poti
bodo 4. točke.
1. točka: Poligon, kjer bodo morali enega SV zgolj z besedami levo, desno, gor, dol
usmerjati, da bo narisal križ.
2. točka: Vsaka gruča bo imela 3 minute časa, da prenese kar se da največ drv izpod
kozolca pred župnišče.
3. točka: Pripravil bom 10 vprašanj o misijonih, oni pa bodo poskušali odgovoriti
čimvečkrat prav.
4. točka: Našteti bodo morali vsaj 5 držav, kjer se odvijajo misijoni.
10.35 – 11.00
Zatem bi prebral zgodbo iz Sv. Pisma o tem, kako je Jezus poslal aposotole, da širijo vero.
Po odlomku sledi pogovor o celotnem srečanju.
Kaj smo danes počeli na srečanju?
Kdo vse je lahko misijonar?
Kaj počne misijonar?
Na kakšne načine misijonarimo mi?
Smo lahko tudi mi kot apostoli? Kako?
Ker imamo v letnem načrtu zapisano tudi služenje drugim oz. dobra dela, spodbudimo vse, da
so pozorni na okolico. Če vidijo kje pomoči potrebne osebe, nas lahko obvestijo in mi bomo
poskrbeli, da jim poskušamo kar najbolje pomagati.
11.00 – 11.25
Izdelovanje knjižic lova.
11.25 – 11.30
Info, molitev, konec

Preverba:
VV so dosegli vse tri cilje. Izvedeli so za misijonsko nedeljo, zelo so se ogreli za pomoč
bližnjemu, s čimer smo dosegli cilj o čutu za sočloveka. Prav tako pa smo pred branjem
poiskali nekaj odlomkov v SP, tako da so osvojili tudi to znanje. Kateheza je zelo dobro
uspela. Izvajana je bila praktično čez več kot polovico srečanja.

KATEHEZA – 11. 2. 2012
SSVV zaigrajo igro rdeča roža. Po njihovi odigrani igri, se posedejo med ostale VV. Začnem
s pogovorom o ognju. Za kaj vse lahko uporabimo ogenj?
Nato jih opomnim na letošnjo poslanico LMB, še posebej izpostavim odebeljeni del:
Odkar sem, želim svetiti vsem ljudem, tudi tebi.
Moja svetloba te objema, toplota greje.
Ti je lepo ob meni? Se počutiš domače? Da?
Ne smeš me ohranjati le zase; ne morem in nočem biti dragocena samo tebi.
Če ti je z menoj prijetno, navduši zame še koga; kakor sem pokazala pot tebi, jo želim
pokazati mnogim.
Kakor si me sprejel ti, želim, da me sprejme vsak človek.
Naredi korak naprej, podaj me še komu.
Potrudi se.
Na svetu sem, da SVETim ZA VSE.
Predvsem tisti, ki ste že dlje pri skavtih, veste, da smo pri skavtih ob večerih včasih tudi ob
ognju.
Kdo je postavljal ogenj? Eden sam ali skupina?
Koliko ljudi je ponavadi ob ognju? Eden ali več?
Kaj je bolje, bolj zabavno?
Ko smo decembra delili plamen LMB, ali je bolje, da ga zadržimo zase ali je bolje, da ga
podelimo?
Kakšne so funkcije plamena/ognja?
Za kaj so torej v zgodbi uporabili rdečo rožo?
Jih je to oddaljilo ali povezalo?
Plamen nas povezuje. Zato je simbolno pomemben za našo povezanost. Vsem VV razdelimo
po eno vžigalico. Nato jim jih prižgemo. Zatem vsi skupaj simbolično prižgemo svečo in
zmolimo molitev VV.

Preverba:
VV so v tej katehezi dosegli dva cilja, in sicer spoznanje pomembne zgodbe iz knjige o
džungli (rdeča roža) v povezavi z LMB ter čut za sočloveka. VV so bili zelo aktivni, povedali
so marsikatero zanimivo izkušnjo s katero so začutili pomembnost sočloveka.

ZIMOVANJE 2012
Kateheza na zimovanju – priprava na sveto mašo:
Preberem odlomek iz sv. Pisma (2. berilo nedeljske svete maše) – 2 Kor 1, 18 – 22:
Odlomek je precej zahteven, zato ga najprej obrazložim.
Veste, kaj pomeni beseda »amen«?
Zakaj govori Bog »da« ali »ne«?
Kaj je čudež? (Zanimiv odgovor enega volčiča: »Moja mama mi je enkrat povedala, da je
čudež, da se vsak dan znova zbudimo.«)
Kaj bo najpomembnejši dogodek letošnjega zimovanja? (Imamo izredne obljube 3 volkuljic)
Volčičem in volkuljicam povem, da je zelo pomembno, da se trudimo kar najbolje
izpolnjevati zakona krdela. Da se trudimo približati Baden Powellu (na zimovanju smo ga
spoznavali). Da se trudimo držati obljube. Da rečemu Bogu »DA«! Prav tako jim povem, da
sem ponosen na njih.
Nato izpostavim tudi problem, ki sem ga opazil na zimovanju, in sicer to, da so se precej
obtoževali in drug drugega obtoževali. Zato smo se še enkrat pogovorili o tem in se spomnili
enega izmed volčjih zakonov: Volčič misli na drugega kakor na samega sebe. Ugotovili smo,
da je bolje, da poskušajo sami razrešiti kakšno težavo, preden pridejo do voditeljev.

Preverba:
VV so bili zelo pozorni. Še bolj so začutili pomen obljub, ki smo jih izvajali. S tem smo
izpolnili cilj o pomembnih dogodkih v veji VV. Prav tako so začutili pomen do sočloveka,
kako pomembno je, da držimo skupaj. Pravzaprav smo to spoznavali celotno zimovanje. Tudi
to težavo smo po mojem mnenju dobro rešili, bomo pa videli to še bolje na prihodnjih
srečanjih.

Analiza koraka voditelja:
Korak voditelja sem začel izvajati z veliko zagnanostjo. S sovoditeljicami sem se posvetoval,
kdaj bi lahko izpeljal kakšne večje kateheze. Dogovorili smo se za nekaj glavnih katehez, ki
sem jih predstavil v koraku. Poleg tega sem sproti izvedel še nekaj krajših.
Menim, da so mi kateheze dobro uspevale. Glede na odziv VV, sem prepričan, da so od
katehez veliko odnesli. Prav tako sem izpolnil cilj, da so VV spoznali nekaj novih praznikov
oz. pomembnih dni v katoliškem svetu (misijonska nedelja).
Zagotovo bi lahko pri katehezah kaj izboljšal. Tukaj lahko izpostavim predvsem to, da bi
predvidel več vprašanj vnaprej. A sam sem vseeno zagovornik dejstva, da je pogovor treba
voditi predvsem glede na odgovore in misli sogovornikov. Zato sem v zgoraj predstavljenih
katehezah izpostavil zgolj osnovna vprašanja.
Tudi v prihodnje bom kateheze še izvajal. Nekaj idej že imam, moram pa jih še uskladiti s
sovoditeljicami. Naštel bom mogoče kateheze:
Gospodovo oznanjenje / tiha nedelja,
cvetna nedelja.
Sicer je možnost tudi 40 mučencev, a zaradi moje udeležbe na svetu združenja tega zagotovo
ne bom izvajal.

