
Spoštovane in drage katehistinje, katehisti in kateheti, 
 
prisrčen pozdrav in hvaležen spomin na vse, kar ste v tako posebnem lanskem 
»koronskem« katehetskem letu storili za svoje varovance pri katehezi. 
 

Kljub tihemu upanju, da bo morda septembra bolje, se katehiziranje tudi v novem 
katehetskem letu nadaljuje v »izrednih« razmerah. Vendar imamo tokrat eno prednost: 
koronavirus in ukrepi ob njegovem pojavljanju nas ne morejo več presenetiti, saj imamo že 
izkušnjo enega polletja. Naj bo to eden izmed »kamnov« 
upanja in optimizma na začetku novega pastoralnega leta. 
Temeljni vogelni »kamen« pa ostaja Kristus. Sveti Duh, ki nam 
ga pošilja, ima vedno prave rešitve. Skupaj z njim jih bomo 
iskali: škofje skupaj z SKU, župniki skupaj s škofi, katehistinje 
in katehisti skupaj z župniki, vsi pa skupaj s pristojnimi 
državnimi službami in seveda s starši ter ne nazadnje z 
udeleženci kateheze. Če si vse te odnose predstavljamo kot 
veliko »jadro« katehetske »jadrnice«, lahko verjamemo, da 
bo vanj vel veter Svetega Duha, ki bo nadgrajeval vsa 
strokovna spoznanja, odločanja in prizadevanja ter omogočal, 
da bo jadrnica kateheze kljub viharnemu morju, ki ga lahko 
predvidevamo, varno priplula v pristan letošnjega 
katehetskega leta. Tako nas uči tudi papež Frančišek: 
»Potrebujemo spodbudo Duha, da nas ne bosta zadržala ne 
strah ne preračunljivost, da se ne bomo navadili hoditi samo znotraj gotovih meja. Spomnimo 
se, da vse, kar je zaprto, dobi pridih vlažnosti in prinaša bolezen.« (VR 133) 
 
Morda je letos na začetku katehetskega leta res navzoča večja negotovost, celo strah. Vztrajno 
prinašajmo to situacijo v »molitveni verigi« pred Boga, samo on lahko strah razblini, kajti v 
»ljubezni ni strahu« in »Bog je ljubezen« (1 Jn 4,18.8.16). V tem je naša moč. Če nas strah ne 
bo hromil, bomo tudi lažje odkrivali in se učili novih poti v katehezi. »Bog je vedno novost, ki 
nas nenehno spodbuja, naj gremo na pot, onstran znanega, naproti obrobju in mejam …« (VR 
135) S tega vidika lahko trenutno situacijo prepoznavamo tudi kot priložnost za rast in 
odkrivanje novih poti, ki jih ima Bog, da pride do ljudi. 
 
K tej spodbudi naj dodam vabilo k sodelovanju. SKU vam želi biti v tem letu še bolj na 
razpolago. Ne samo, da vam bo sam pripravljal raznovrstno pomoč, ampak smo njegovi člani 
vedno odprti tudi za vaša konkretna vprašanja in potrebe, na katere bomo poiskali odgovore. 
Veseli pa bomo tudi vaših inovativnih rešitev, ki jih bomo z veseljem posredovali kot primere 
dobre prakse ostalim nosilcem kateheze. 
 
V tem katehetskem letu še posebej prosim obilje blagoslova na vsa skupna prizadevanja in na 
vse udeležence katehetskega dogajanja ter prosim za zdravje v naših katehetskih učilnicah! 
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