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(Ivan Pavao II., NMI, br. 40.)

O radu s odraslima u župnoj zajednici
Danas u 21. stoljeću kateheza odraslima u jednakoj je mjeri važna 
kao i djeci. Glavna svrha jest formacija dobrog kršćanina koji već 

poznaje nauk i svoje obveze i koji je praktični vjernik.

Razdoblja u životu 
odrasle osobe:

odrasla mlada osoba zrela osoba treća dob

Središnji problem u katehezi odraslih je 

M O T I V A C I J A 
Zašto motivacija? 

Ona je odlučujući element u pokretanju kateheze odraslih. 
Snaga koja pokreće osobu i usmjerava je prema cilju koji 

se želi postići.

Osobe koje nisu 
motivirane
•  razjasniti njihov stav, 

njihova očekivanja, ali 
i potrebe te razloge 
njihova neprihvaćanja 
– potreban razgovor i 
poticaj

Osobe koje su slabo 
motivirane
•  njihova motivacija nije 

primjerena ciljevima 
i oblicima zamišljene 
kateheze odraslih – 
potrebno je objasniti i 
protumačiti

Osobe koje su 
motivirane
•  važnost same ponude 

kateheze koja mora 
biti primjerena 
očekivanjima odraslih 
– pripaziti na djetinjasti 
stil u katehezi

USPJEŠNOST KATEHEZE 
ODRASLIH
1.  Motivacija i želja svećenika okupljati zajednicu – »Jao meni ako 

evanđelja ne navješćujem!« (1Kor 9,16)
2.  Tko je uistinu susreo Krista, ne može ga držati za sebe, nego ga 

mora naviještati.
3.  Traženje primjerenog govora, stila komuniciranja, dobrog odnosa 

koji ujedno znači i dobar utjecaj – kvalitetu.
4.  Voditi računa ne nastupati moralizatorskim stilom koji ne dopušta 

zauzimanje stavova i izgradnju odgovora, distanciranim govorom 
koji djeluje nepoticajno i neuvjerljivo.

•  Krist je primjer katehete: njegov govor se odlikuje jednostavnošću, 
dubinom, konkretnošću i otvorenošću za dijalog. 

•  Veliku važnost daje razgovoru i osobnom susretu. 
•  Jednostavan jezik, jasna poruka, ne nameće odgovore i rješenja.
•  Pomoću pitanja navodi sugovornika da sam dođe do rješenja.



Caritas
•  upoznati korisnike 
•  za vrijeme podjele mjesečnih paketa pomoći porazgovarati 

sa svakim korisnikom
•  motivirati korisnika za uključivanje u župnu zajednicu
•  volonteri caritasa redovito posjećuju korisnike u njihovom 

domu
•  godišnji susret korisnika i volontera uz mogućnost 

pristupanja sakramentima

Marijina legija
•  tjedni susreti
•  molitveni susret članova
•  kateheza župnika
•  posjećivanje starijih i bolesnih župljana u 

obitelji – molitva krunice s obitelji
•  priprema za ispovijed i bolesničko 

pomazanje
•  molitva krunice prije svakog ukopa - sprovoda

Obiteljska zajednica
•  mjesečni susret obitelji 

•  kateheza na unaprijed dogovorene teme 
(svakidašnji bračni život, odgoj djece, 
sakramentalni život)
•  mogućnost osobnog razgovora 
•  priprema susreta bračnih parova o 

godišnjicama
•  organizirano čuvanje djece

Pučke pobožnost
•  svakodnevna molitva krunice prije sv. mise
•  svibanjska i listopadska pobožnost 
•  okupljanje, molitva i prigodna kateheza 

kod raspela i pilova po župi
•  pobožnost Križnog puta
•  kateheze na temu litanijskih zaziva

Sakramentalna inicijacija
•  priprema roditelja za krštenje 

djeteta 
•  prigodna kateheza za roditelje 

prvopričesnika i krizmanika
•  ispovijed na početku i kraju školske 

godine

Udruge – pokreti na župi
•  godišnji susret sa svim udrugama 

(vatrogasci, lovci, branitelji, udruga 
žena)

•  prigodna kateheza prilikom susreta
•  motivacija članova za uključivanje u druge 

zajednice koje djeluju u župi

KATEHEZA ODRASLIH U ŽIVIM VJERNIČKIM KRUGOVIMA


