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NATJEČAJ: „Književno i likovno stvaralaštvo iz područja vjeronauka za učenike u osnovnim školama 
na teritoriju Varaždinske biskupije 2014.“ - tema: „SVETOST“ 

 
 

Vjeroučiteljima u osnovnim školama Varaždinske biskupije 
 
 
Poštovani,  
 

pozivamo Vas da prijavite svoje vjeroučenike na natječaj „Književnog i likovnog stvaralaštva iz 
područja vjeronauka za učenike u osnovnim školama na teritoriju Varaždinske biskupije 2014.“ te 
sudjelujete u natječaju koji se na razini naše biskupije održava po drugi puta. 
 

Želja nam je spomenutim natječajem potaknuti učenike na izražavanje vjerskih sadržaja kroz 
stvaralačko izražavanje na području likovnog i književnog izričaja s ciljem poticanja kreativnosti i 
njegovanja estetske dimenzije u vjerskom odgoju i obrazovanju. Također, kroz ovaj natječaj daje se 
mogućnost proširenja sudjelovanja u natjecanju iz vjeronauka koje se tako ne iscrpljuje samo na 
području znanja (Vjeronaučna olimpijada), već prelazi i u područje stvaralačkog izražavanja. 
 

Tema ovogodišnjeg natječaja: „Svetost“ vezana je uz proglašenje svetim bl. Ivana Pavla II. i bl. 
Ivana XXIII. 27. travnja 2014. godine. Poznata je rečenica – poziv Ivana Pavla II. : „Ne bojte se biti 
sveci novog tisućljeća!“, koja je i glavni motiv teme ovog natječaja. Zanimljivo je kako je sam Ivan 
Pavao II. vlastitim primjerom, na najjasniji način zakoračio tim putem. 

Ne mislimo tu ponajprije na kanonizirane svece, već su nam glavne misli usmjerene na 
svetost u svakodnevnici, svetost u javnosti nepoznatih ljudi koji svakodnevnim kršćanskim životom 
mijenjaju lice zemlje u ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Tu se usmjeravamo na svakodnevno življenje 
ljubavi prema Bogu i bližnjemu. 

„Svetost“ je iskustvo biblijskih osoba, te niza poznatih i nepoznatih ljudi u hodu za Isusom 
Kristom, kako kroz povijest Crkve, tako i u naše vrijeme. Tema izražena u prvom licu jednine daje 
mogućnost iznošenja i vrlo osobnih doživljaja i stavova, iako daje mogućnost i šireg promatranja. 
 
Od strane Ureda, kao voditelji projekta imenovani su vjeroučitelji Rahela Klobučarić i Silvio Benč. 
 

Detaljne upute o natječaju nalaze se u prilogu. 
 

 
Srdačno Vas pozdravljam te želim obilje Božjeg blagoslova u radu! 
 
 

 
 

 
Damjan Koren, 

predstojnik Katehetskog ureda 
 


