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8.
I. Pozvani u život – Moj život u Božjoj blizini - 8. Kateheza70

Stvoreni Smo za zajedništvo

Nitko nije otok

CILJEVI

§  Kognitivni cilj: Krizmanik prepoznaje sebe kao vrhunac Božjeg stvarateljskog djela i 
shvaća da je čovjek društveno i odgovorno biće.

§  Afektivni cilj: Krizmanik uočava da je svaki čovjek društveno biće i nužno upućen na 
druge ljude.

§  Operativni cilj: Krizmanik je osjetljiv za potrebe drugoga i uči graditi mostove među 
ljudima.

KLJUČNI POJMOVI:
Čovjek - vrhunac stvaranja, jedinstvena osoba, društveno biće.

MJESTO ODRŽAVANJA SUSRETA:
Katehetski susret prvenstveno je planiran za održavanje u katehetskoj dvorani.

POTREBNA SREDSTVA

KATEHETA BI TREBAO IMATI KRIZMANICIMA ĆE TREBATI

ü	Biblija
ü	računalo (+ internet veza), projektor
ü	zvučnike
ü	bijeli i papir u boji
ü	radni listići

ü	osnovni pribor za rad
ü	hamer papir

70 Vjeroučiteljica Anica Galešić, prof.
Slika – iz privatnog albuma.
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TIJEK KATEHETSKOG SUSRETA

1. Uvodni dio susreta
Ø Nakon pozdrava kateheta poziva krizmanike da svoj susret započnu zajedničkom molitvom.
Ø Potom uz meditativnu glazbu71 čita sljedeći tekst:

MOSTOVI LJUBAVI
Usamljenost je otok. Osjećam se sam.

Bez ljudskih kontakata, bez povezanosti s kopnom.
Nema mostova prema ljudima. Nema brodova

Koji redovito prometuju, s dobrim prijateljima na palubi.
Imaš doduše pekara da ne pregladniš. Imaš i pismonošu

Koji ti donose račune za vodu, struju i smeće.
Ali nemaš dobrih znanaca, nemaš istinski povjerljivih ljudi.

Uza sve to: možeš biti sam, ali ne smiješ biti usamljen.
Usamljenost bi bila smrtonosna rana u tvojem srcu.

Moraš učiniti nešto protiv toga. Moraš ljubavlju
Uspostaviti nove kontakte, nove veze.

Moraš sam graditi mostove prema drugim ljudima.
Mostovi ljubavi zahtijevaju mnogo strpljenja

I mnogo založenosti.

Nemoj se povlačiti. Nemoj se pomiriti sa svojim otokom.
Nitko nije otok, svatko je dio kontinenta, dio cjeline.

Zato se nikada ne daj obeshrabriti.
Živi danas, ne od onoga jučer ni za ono sutra.

Danas živjeti! Trud se isplati. Imaš još mnogo šansi
Da budeš sretan. Ne daj da se one izgube.72

Phil Bosmans

Ø Nakon molitvenog početka koji je ujedno i uvod u temu kateheta započinje razgovor s kriz-
manicima.

o Što mislite o čemu će biti riječi, o čemu ćemo danas razgovarati?

Čovjek je Božje stvorenje. On je jedinstvena osoba, muškarac i žena, bijele, crne i žute puti. 
Različiti smo, ali zajedno živimo kao stanovnici našega planeta Zemlje.

o Po čemu se ljudi međusobno razlikuju?
o Po čemu su slični?
o Može li čovjek živjeti sam?
o Što nam kaže Biblija?

71 Muzika za opuštanje i smirenje, u: https://youtu.be/H72ephqgvw4?list=RDH72ephqgvw4 (31.7.2020.)
72 P. BOSMANS, Živjeti svaki dan, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2000.
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Čitanje biblijskog teksta

„I reče Bog: ‘Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, 
pticama nebeskim i stoci – svoj zemlji – i svim gmizavcima što puze po zemlji!’ Na svoju sliku 
stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih“ (Post 1, 26-27).

2. Središnji dio susreta

Nitko ne može živjeti sam. Bez povezanosti s drugima ne možemo živjeti niti razvijati svoje 
sposobnosti. Bog stvara čovjeka kao jedinstveno biće ali ga ne stvara kao osamljeno biće. Bog 
stvara zajednicu odnosno čovjeka kao društveno biće. Upućeni smo jedni na druge, jer nam je 
drugi potreban i mi smo potrebni drugima. Svaka osoba, bila vjernik ili ne, u dubini svoga bića 
čezne za zajedništvom. Ova čežnja je potvrda da smo stvoreni na sliku Božju jer je Bog zajed-
ništvo osoba – Oca, Sina i Duha Svetoga. Mi smo pozvani biti dio tog zajedništva, stoga je 
čežnja za Bogom upisana čovjeku u srce, jer je od Boga i za Boga stvoren.73 Svatko od nas je 
stvoren kao posebno biće. I u Starom i u Novom zavjetu Biblija nam kaže da smo mi stvoreni 
radi drugoga. Svaki čovjek treba biti naš bližnji, u zajednici se ostvarujemo kao društvena bića 
te razvijamo svoje sposobnosti. Najvažnija stvar koju nam Isus govori jest da nas Bog voli. Kako 
bi nam pomogao da tu ljubav uzvratimo, dao nam je dvije zapovijedi: “Ljubi Gospodina Boga 
svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. Ljubi svoga bližnjega 
kao sebe samoga“ (Mt 22, 37 – 39).

Dvije zapovijedi ljubavi djeluju u dva smjera: živimo boljim životima time što pomažemo 
drugima da žive boljim životima. Dati hranu beskućniku, posjetiti osamljenu stariju osobu, 
pomoći svom susjedu koji je invalid - to su samo neki od primjera. Kao kršćani dužni smo 
brinuti se za svoje bližnje. Ne smijemo odbijati ljude koji trebaju našu pomoć. Isus nam nije 
dao Djela milosrđa slučajno. Naravno, nemoguće je pomoći svakoj pojedinoj osobi koja treba 
pomoć. Budući da nismo dužni činiti nemoguće, Bogu je više stalo do ljubavi koju dajemo 
nego do broja ljudi kojima pomažemo.

Nasreću, dio smo veće cjeline, Crkve, u kojoj svatko ima svoj vlastiti posao koji treba obavljati. 
Ne trebamo se brinuti zbog toga što nismo sposobni učiniti sve ili pomoći svima. Svatko od nas 
treba ispuniti svoj vlastiti poziv unutar Crkve kao cjeline. Prema tome, svatko pridonosi veli-
čanstvenoj strukturi svih ljudi koji čine Isusovu Crkvu. Skupa se svi posvećujemo njemu po 
našoj vjeri i našim djelima.74

3. Katehetske zadaće

Bog nas je stvorio kao društvena bića. Isus nam poručuje da smo potrebni jedni drugima. 
Važno je biti odgovoran kršćanin i u Crkvi i u društvenoj zajednici. Danas ćemo istražiti 
možemo li djelovati kao odgovorni članovi Crkve i društva i dali smo spremni biti „bližnji“ 
drugome u potrebi.

73 KKC, br. 27.
74 M. REMERY, Tvitanje s Bogom, str. 334.
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Rad u skupinama

Ø Krizmanike dijelimo u tri skupine. Svaka skupina dobiva svoj zadatak (Prilog 2). Za rad je 
potrebno umnožiti radne listiće.

Ø Svaka skupina dobiva jedan list iz likovne mape ili manji hamer papir.
Ø Slijedi izlaganje o radu u skupinama.

4. Završetak susreta

Bog stvara zajednicu odnosno čovjeka kao društveno biće. Mi se kao društvena bića možemo 
ostvariti samo u zajednici. Svatko od nas treba biti odgovoran kršćanin u društvu u kojem živi. 
Isus nam poručuje da trebamo biti susretljivi i otvoreni za drugoga koji je u potrebi. Zajedniš-
tvo s ljudima izgrađuje nas za zajedništvo s Bogom. Prepoznaj ljepotu u tome! Ti odnosi obli-
kuju naša srca. Dok živimo u zemaljskim zajedništvima, uvijek trebamo znati da je naša duša 
stvorena za nebo. Svim srcem borimo se da nas u to zajedništvo dovede. Imajmo povjerenja u 
njega.

Za kraj našeg katehetskog susreta molit ćemo Isusovu velikosvećeničku molitvu. Isus je molio 
da živimo u zajedništvu s Bogom i da se ispuni ono za što smo stvoreni.

Čitanje biblijskog teksta

„Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu
koje si mi dao:

da budu jedno kao i mi.
Dok sam ja bio s njima,

ja sam ih čuvao u tvom imenu,
njih koje si mi dao;

i štitio ih te nijedan od njih ne propade
osim sina propasti, da se Pismo ispuni.

A sada k tebi idem
i ovo govorim u svijetu

da imaju puninu moje radosti u sebi.
Ja sam im predao tvoju riječ,

a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta
kao što ni ja nisam od svijeta.

Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta,
nego da ih očuvaš od Zloga.

Oni nisu od svijeta
kao što ni ja nisam od svijeta.

Posveti ih u istini:
tvoja je riječ istina.

Kao što ti mene posla u svijet
tako i ja poslah njih u svijet.
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I za njih posvećujem samog sebe
da i oni budu posvećeni u istini.

Ne molim samo za ove
nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene:

da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi,
neka i oni u nama budu

da svijet uzvjeruje da si me ti poslao.
I slavu koju si ti dao meni ja dadoh njima:

da budu jedno kao što smo mi jedno
– ja u njima i ti u meni,

da tako budu savršeno jedno
da svijet upozna da si me ti poslao
i ljubio njih kao što si mene ljubio.

Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja,
da i oni budu sa mnom:

da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao
jer si me ljubio prije postanka svijeta.“ (Iv 17, 11-24)

SAŽETCI

1. Trebali bi znati...

ü	Čovjek je vrhunac Božjeg stvaranja – čovjek je iznad svega stvorenog, kruna stvore-
nja. Gospodar svega što je prije njega stvoreno.

ü	Čovjek je jedinstvena osoba – svatko od nas jedinstven je i neponovljiv u cjelini svoje 
osobe.

ü	Čovjek je društveno biće – upućen je na drugoga, bez drugih ne može biti, niti živjeti.

2. Više o temi u …

 YOUCAT, Biblija za mlade, Verbum, 2016., 20-21.
 YOUCAT, Katekizam Katoličke Crkve za mlade, Verbum, Split, 2011., br. 64; 280; 436.
 DOCAT, Što činiti?, Verbum, Split, 2016., br. 47-49.
 REMERY M., Tvitanje s Bogom, Salesiana, 2018., 16-33.

OSTALA LITERATURA I IZVORI

 ZAJEDNO U LJUBAVI, Udžbenik za katolički vjeronauk sedmog razreda, Kršćanska 
sadašnjost, Zagreb, 2007.

 LIBURIĆ Radovan – Martina RAŠPOLIĆ (ur.), S tobom želim poći s tobom. Kateheza 
za mlade, Glas Koncila, Zagreb, 2005.
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PRILOZI

Prilog 1.

Muzika za opuštanje i smirenje, u:  
https://youtu.be/H72ephqgvw4?list=RDH72ephqgvw4

Prilog 2.

TEKSTOVI ZA RAD U SKUPINAMA
I. SKUPINA - NEOSTVARENI SNOVI

Ivan je odličan učenik prvog razreda srednje škole. Uzoran je učenik i veliki ljubitelj nogometa. 
Svakodnevno je odlazio na treninge u svoj nogometni klub i naporno trenirao. Jedne nedjelje 
dok se sa svojim roditeljima vraćao od bake i djeda, obitelj je doživjela nesreću. Svi članovi 
obitelji, osim Ivana zadobili su lakše tjelesne ozljede. Ivan je zadobio teže ozlijede i teško hoda. 
Liječnici su rekli da više neće moći profesionalno trenirati nogomet. Ivan se povukao i ne želi 
razgovarati s prijateljima, ni sa članovima svoje obitelji. Ivanova majka zamolila je prijatelje iz 
razreda za pomoć.

1) Osmislite naziv skupine koja će pomoći Ivanu.
2) Nacrtajte simbol vaše skupine.
3) Na koji način možete pomoći Ivanu?
4) Napišite slogan pod kojim će djelovati vaša skupina.

II. SKUPINA - NA RUBU OPSTANKA

Peteročlana obitelj živi na rubu siromaštva. Djeci je potrebna hrana, odjeća i obuća i ostale 
potrepštine za školu. Otac obitelji se teško razbolio. Ne može izvršavati niti najmanje obiteljske 
poslove. Župnik vas je na župnom vjeronauku zamolio da u župi organizirate pomoć za ovu 
obitelj. Također vas je zamolio da osnujete udrugu koja će karitativno djelovati na razini župe 
i pomagati drugima u potrebi.

1) Osmislite naziv udruge.
2) Nacrtajte simbol udruge.
3) Osmislite način kako ćete prikupiti pomoć.
4) Napišite slogan pod kojim će djelovati vaša udruga.

III. SKUPINA - NAŠ HRABRI ANĐEO

Petar ima petnaest godina. Pohađa prvi razred srednje škole. Boluje od leukemije. Petrovi rodi-
telji nemaju dovoljno novca za liječenje i boravak uz Petra. Liječnici su rekli da je Petru potrebno 
liječenje u inozemstvu. Petrovi roditelji su očajni. Imaju još dvoje malodobne djece o kojima se 
trebaju brinuti. Vaša razrednica vas je zamolila da prikupite pomoć za Petra i pomognete Petro-
voj obitelji na bilo koji način.

1) Osmislite naziv skupine koja će pomoći Petru.
2) Nacrtajte simbol vaše skupine.
3) Osmislite način kako ćete prikupiti pomoć.
4) Napiši slogan pod kojim će djelovati vaša skupina.
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PROSINAC – PRVA POLOVICA SIJEČNJA

UVOĐENJE U ŽIVOT ŽUPNE ZAJEDNICE  
I UTVRĐIVANJE U VJERI

Ø Poticanje na angažman u životu župne zajednice.
Ø Konkretni zadaci oko svjedočenja kršćanskog života.
Ø Jednodnevna/vikend duhovna obnova s krizmanicima.
Ø Rad na zadacima s prethodnih tematskih susreta (osobni, grupni, u parovima).

SLAVLJENJE VJERE

Ø Iskustvo zajedničke pripreme za sv. Ispovijed.
Ø Slavljenje sakramenta pomirenja.

Korisni predlošci:

 Youcat. Update! Ispovijedi se!, Verbum, Split, 2014.
 W. HOFFSÜMMER, Pokorničko bogoslužje, Župni ured Luka, Zagreb, 1989.
 Lectio brevis, u: https://www.youtube.com/watch?v=e1MBomGpU58 (1.6.2020.)
 Ispit savjesti, u: https://www.bitno.net/izvori-vjere/ispit-savjesti/ (1.6.2020.)
 ...

SUSRET U KUĆNOJ CRKVI

Ø Susret sa župnikom prilikom blagoslova obitelji.

DRUGA POLOVICA SIJEČNJA

PROVJERA KATEHETSKOG HODA

Ø Provjera znanja o prethodnim katehetskim sadržajima (pismeno/usmeno).
Ø Provjera životnih stavova kroz rješavanje životnih situacija/dilema.
Ø Susreti sa svjedocima vjere.

SUSRET S RODITELJIMA KRIZMANIKA

Ø Komuniciranje o radu s krizmanicima i obrada neke obiteljske teme.
Ø Paralelno ili istovremeno se može organizirati i susret s krizmanicima.
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OBRED PREDAJE OČENAŠA

Ø Predaja molitve Očenaša koje se na simboličan način uručuje kandidatima kao znak 
prijelaza kroz prvu provjeru. Za tu prigodu može se izraditi svitak s tekstom molitve 
Očenaša.

Ø Ili neki drugi simboličan prijelaz sa 1. na 2. tematski krug katehetske priprave (npr. 
predaja „svitka“ kršćanskih molitava ili sl.).75

Ø Obred se može se upriličiti nakon homilije ili nakon popričesne molitve.

VELJAČA – OŽUJAK

DRUGI KATEHETSKI CIKLUS:  
POZVANI NA ZAJEDNIŠTVO

Ø Osam katehetskih susreta.

75 Npr. Mali put u život. Molitveni priručnik, Split, 2010.


