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KATEHETSKA MAŠA  
ob začetku veroučnega leta bo 23. 
septembra. K maši vabljeni 
veroučenci in starši. Posebej vabljen 
ves učiteljski zbor in vsi, ki delate v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah 
(vrtec, šola). Skupaj bomo prosili 
Božjega blagoslova za novo šolsko in 
veroučno leto. 
Verouk se začne že teden prej (od 
17. naprej). 
 
VEROUČNA SPOVED 
Redna spoved za veroučence bo:  

- ob začetku šolskega leta,   
- pred božičnimi prazniki,  
- pred velikonočnimi prazniki;  
- ob koncu veroučnega leta.  

Vedno bo veroučna spoved med rednimi veroučnimi urami, razen če bo 
drugače določeno. Starši poskrbite, da bodo otroci za spoved primerno 
pripravljeni. Spodbudite jih, da bodo šli k spovedi tudi kdaj vmes, »če 
bo potreba«. Najlažje boste to storili s svojim zgledom.   
 
PRVA SVETA SPOVED IN PRVO SVETO OBHAJILO 
Na prvo sveto spoved in obhajilo se tudi letos pripravlja 3. razred. 
Delovni zvezek, ki ga sedaj uporabljamo, je sicer nekoliko dražji, 
ampak se mi zdi, da je zelo primeren za otroke. Tudi odzivi staršev so 
dobri.  
SVETA BIRMA 
Vsaki dve leti se »spusti« k birmi veroučence 8. in 9. razreda. Za 
birmo se pričakuje vera in prostovoljna odločitev, da bo nekdo po 
veri živel in spolnjeval božje in cerkvene zapovedi. Za birmo torej ni 
najbolj potrebno, da učenci pokažejo znanje, temveč navdušenje za 
Jezusa. Prosim, da se doma odkrito pogovorite o smiselnosti birme za 
vašega otroka glede na njegovo »dosedanje« versko življenje.  
Ponavljam tudi dejstvo, da za poroko ni potrebno imeti birme, je pa 
smiselno. Birmo potrebuješ, če hočeš biti boter.   
 
ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA IN PODELITEV SPRIČEVAL 
Spričevala bomo podelili po zaključni sveti maši konec maja. Pri tej 
sveti maši se zberete vsi veroučenci. Tam prejmete spričevala, ki jih 
potem naslednje veroučno leto (jeseni '13) prinesete s seboj k vpisu.  
 
Letošnja spričevala še lahko dvignete v župnišču, seveda če imate vse 
urejeno.   

 
Dragi veroučenci in starši! 
Kaplan je skrbno pripravljal starše na krst njihovega otroka. Na slovesni dan, 

po maši, ko naj bi bil krst, pa v cerkvi ni nikogar. Kaplan čaka pet, deset, 

dvajset minut, pol ure ... Zaman. Niti glasu od družine krščenca. Po polurnem 

čakanju se mu vse skupaj zdi neumno in zaklene cerkev, prepričan, da mu 

bodo že sporočili, kaj jih je zadržalo. 

Naslednji teden med nakupovanjem v mestu naleti na mamo te družine: 

»Kaj pa krst?« jo pobara. 

»Gospod kaplan, bilo je čudovito: zelo smo se zabavali, kosilo je bilo izredno 

okusno, nasploh je praznik uspel!« 

Kar naenkrat pa se zdrzne in na široko razpre oči: 

»Ojoj, pozabili smo iti v cerkev!« 

Lahko se zgodi, dragi starši, da tudi naš verouk postane nekaj podobnega. Da 

bi bil le kraj, kjer otrok dobi določene informacije o veri in nič drugega. 

Takšen bi bil lahko verouk v šoli, verouk v župnišču pa mora nudit več in to 

je, da zaznamo odnos z Bogom tudi bolj konkretno.  Lahko nekdo še tako 

pozna ves bonton lepega obnašanja, če ga ne zna živeti, mu nič ne koristi. 

Lahko poznaš vse zapovedi, če jih ne živiš, ni vredno dosti. Podobno torej je 

tudi pri verouku, če zraven ni maše in sodelovanja. 

Večkrat sem že poudaril, da je maša pomembnejša od samega verouka. Celo 

sodelovanje pri ministriranju in pevskih vajah ter petje pri maši se mi zdi, da 

bolj odpirajo vrata k skupnosti, k življenju župnijske družine in s tem tudi k 

Bogu. Tukaj je tudi opravljanje Slomškovega bralnega priznanja, ki je 

vsebovalo zelo lepe izdelke, ki so jih otroci naredili ob dobrih knjigah.  

Novo šolsko leto je tukaj in dragi starši, povabim vas, da meni in 

katehistinjam pomagate do širše vzgoje, ki ne bo potrjena samo z znanjem, 

temveč tudi z dejanji.  

Bog daj, da bi z vašo dobro vzgojo otrok pri verouku še dopolnili. Bog 

blagoslovi vaše, naše in skupno delo.  
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- PRISPEVEK ZA DELNO KRITJE STROŠKOV OGREVANJA 
znaša 25 evrov na družino, ne glede na število otrok.  
BIRMANCI – Vsak birmanec mora imeti celotno SVETO PISMO. 
Krška vas 

Tudi v Krški vasi bodo otroci potrebovali iste učbenike za 

posamezne razrede. Veroučenci se bodo delili na skupine: 

1. in 2. razred skupaj  

4. in 5. razred skupaj  

6. in 7. razred skupaj.  

Priprava na zakramente (birma in obhajilo) bo potekala skupaj s 

Cerkljami v enotni skupini in zavzeli se bomo, da bo termin 

priprave na zakramente vsem po volji. Zakramenti nas učijo 

edinosti in ljubezni. 
KAJ POTREBUJETE ZA VPIS? 

- Izpolnjeno prijavnico, denar za knjige in ogrevanje, podpisano veroučno 

spričevalo - brez spričevala ni vpisa. 

- K vpisu pride skupaj z otrokom vsaj eden od staršev (ne pošiljajte 

otroka samega, ker ne bo nič opravil!!). Rad bi se namreč srečal z 

vami.  Pri vpisu imate priložnost, da duhovniku – katehetu poveste, na 

kaj naj bo pri vašem otroku posebej pozoren. 

MAVRICA – Gotovo sodi med najbolj kakovostne in koristne revije za 
otroke. Za krščansko vzgojo otrok in spodbujanje zdrave ustvarjalnosti 
skoraj nepogrešljiva. Povabljeni ste, da jo naročite na številki 01/360 28 
51 ali po e-pošti: mavrica@druzina.si. Za letošnje leto je naročnina 32 €.  

 
VPIS K VEROUKU 

Vpis k verouku je obvezen za vse razrede! Kdaj je vpis, je razvidno iz koledarja.  
Izven teh ur, prosimo, ne prihajajte. 

dan    vpis za razred 

PON, 3. 9. 9h – 12h  16h – 18h 1. – 3. 

TOR, 4. 9.  9h – 12h 16h – 18h 4. – 6. 

SRE, 5. 9. 9h – 12h  16h – 18h 7. – 9. 

 

Če ne morete priti k vpisu na dan, ko je na vrsti razred, v katerega hodi 
vaš otrok, pridite kakšen drug dan, vendar se ne jezite, če bo takrat 
gneča … Starši, ki imate dva ali več otrok v različnih razredih, pridete k 
vpisu enkrat in vpišete oba oziroma vse hkrati. 

 

10. ZAPOVEDI ZA VEROUČNO ŠOLO 

 prosimo, zares si jih preberite in jih upoštevajte! 
1. Otroka starši vsako leto vpišejo k verouku in s tem sprejmejo pravila veroučne šole.  

2. Maša je osnova za verouk. Večji greh je, če manjkaš pri maši, kot pri verouku. Družinska in osebna 

molitev, obhajanje nedelj in praznikov, redno prejemanje zakramentov, življenje po božjih zapovedih 

in nauku Cerkve dela verouk smiseln.  

3. Za odsotnost od veroučnih ur je v štirinajstih dneh potrebno prinesti pisno opravičilo, ki ga 

lastnoročno napišejo starši; namesto pisnega opravičila se lahko starši osebno oglasijo pri 

otrokovem katehetu. 

4. K vsaki uri so otroci dolžni prinesti urejen Vodnik duhovnega življenja (liturgični zvezek), delovni 

zvezek z narejeno domačo nalogo (v primeru odsotnosti se mora otrok pozanimati o nalogi in jo 

narediti), učbenik in pisalo – brez navedenih stvari ga katehet ni dolžan poučevati in zanj med 

veroučno uro ne odgovarja. Delovni zvezek mora biti ob koncu leta urejen. 

5. Od 3. razreda dalje mora imeti otrok poleg nalepljenega listka v Vodniku duhovnega življenja 

tudi pripisan odgovor na zastavljeno vprašanje; starši mu pri tem pomagajo. 

6. Če ste bili pri maši v župniji, kjer ne delijo listkov, starši v okvirček napišete, kje ste bili pri sveti 

maši in se podpišete.  

7. Veroučna ura se začne ob določeni uri in ne šele, ko smo vsi zbrani. Zamujanje se kaznuje z 

neopravičeno uro. Veroučna ura se konča ob uri, ki je določena. 

8. V veroučne učilnice ni dovoljeno prinašati hrane in pijače, žvečiti žvečilni ali jesti bombone.  

9. Mobilni telefoni naj bodo med veroučno uro ugasnjeni. Katehet ima pravico zapleniti vse, kar bi motilo 

pouk. Po zaplenjene stvari pridejo lahko samo starši osebno. 

10. Za uspešno končan letnik se zahteva: reden obisk verouka (vsaj 70 % ur), redno in sproti narejene 

domače naloge, ocena iz znanja in pregledan ter ocenjen liturgični zvezek. Otroci in starši poskrbijo, 

da otrok zadosti navedenim zahtevam pravočasno. 

razred Potrebuje učbenik Cena Cena del. zv. Lit. zv. Skupaj 

1. 
Praznujmo in se 

veselimo / 6 € 4 € 10 € 

2. Praznujmo z Jezusom / 8 € 4 € 12 € 

3. 
Kristjani praznujemo 

skupaj / 10 € 4 € 14 € 

4. Pot v srečno življenje 7 € 4 € 4 € 15 € 

5. 
Znamenja 

na poti k Bogu 7 € 4 € 4 € 15 € 

6. Skupaj v novi svet 7 € 4 € 4 € 15 € 

7. 
 Birmanci 

Pridi Sveti Duh 
Priprava na birmo  7 € 

Delovni listi 
4 € 4 € 15 € 

8. 
Birmanci 

Pridi Sveti Duh 
Priprava na birmo 7 € 

Delovni listi 
4 € 4 € 15 € 

9. Gradimo prihodnost 8 € 4 € / 12 € 

PRIJAVNICA ZA _____RAZRED 
VEROUČNO LETO 2008/09 

ZA VEROUČENCA / VEROUČENKO 
 

Priimek: ____________________ ime: ________________ 

Rojen: ___________ v/na: __________________;  

mailto:mavrica@druzina.si
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SESTANKI ZA STARŠE: 

Datumi posameznih sestankov za starše (zlasti v pripravi na 
zakramente) bodo objavljeni tekom leta v župnijskem listu. Če se vam 
zdi, da imate predloge, ki bi pripomogli k boljši vzgoji in veri vašega 
otroka, povejte in se pogovorimo.   

DRUGE ŽUPNIJSKE DEJAVNOSTI ZA ODRASLE IN VEROUČENCE  
Vsak od nas pride na svet obdarovan z mnogimi talenti, za katere se ni trudil. Bili so mu 
preprosto darovani. Prav je, da vse te talente v sebi odkrijemo, jih razvijamo in z njimi delamo 
ta svet lepši. Lepo povabljeni, da svoje talente razvijate in delite z drugimi tudi preko župnije. 
Lahko sodelujete v cerkvenem pevskem zboru ali biblični skupini. Ob četrtkih je molitev pred 
najsvetejšim. Pripravi se lahko kak program, npr. za miklavževanje ali materinski dan ali 
trikraljevska akcija. Mnogi pomagajo tudi pri krašenju ali kako drugače. Vsak, ki ima voljo 
sodelovati z župnijo, lahko pripomore k še boljšemu medsebojnemu občestvu, če je interes. Tudi 
otroke navajamo k temu, da bi imeli interes za skupno dobro, za vero, da bi imeli interes za 
živeti življenje, ki bi jih pripeljalo do nebes. Tako lahko vsaj nekatere svoje talente otroci 
razvijajo tudi znotraj župnije. Vsem želim pri tem vztrajnosti! 

Ministranti 
Letošnje leto se bom sam nekoliko 
bolj posvetil ministrantom, ker je 
opaziti kar precejšen vpad 
predvsem tedenskega 

ministriranja. Mi prihajajo na misel besede mojega 
prvega župnika v Starem trgu pri Ložu, ki je rekel, da 
je lažje zgraditi cerkev, kot pa zagotoviti, da boš pri 
maši imel vsak dan ministranta. Nekaj resnice gotovo 
je v njegovih besedah.  

Otroški pevski zbor  
Lansko leto je otroški 
zbor poživil skoraj vsako 
nedeljsko bogoslužje. Janu in Petri se za 
ves njun trud res zahvaljujem. V 
letošnjem letu nameravamo ustanoviti 
dve skupini. Mlajša: 1. – 6. razred in 
starejša - birmanci in srednješolci. 
Mislim, da glede na dosedanje delo lahko 
zagotovimo visoko kvaliteto petja.  

Slomškovo bralno priznanje 
Lansko leto je nekoliko zamrlo, vendar pa 
bo letošnje leto to nekoliko lažje zaradi 
urejene knjižnice. Tri knjige prebrati v 
celem letu res ni težko. Poskusi tudi ti …  

ORATORIJSKI DNEVI 
Potekali bi ob sobotah in sicer ločeno za 
mlajše in za starejše. Gre za podoben 
program kot v času oratorija: igre, 
delavnice, kateheze. Vabljeni k sodelovanju.  

Trikraljevska akcija 
Lansko leto smo že izvedli to akcijo in je bila zelo lepo 
sprejeta. Tudi letos bomo v okviru trikraljevske akcije 
zbirali darove za lačne otroke v deželah tretjega 
sveta. Iz vsake vasi bom tako v decembru potegnili 
vsaj tri otroke in kakšnega odraslega, ki bo v njihovem 
spremstvu, da boste kot trije kralji naznanili radost 
Kristusovega rojstva in ljudi spodbudili k dobremu 
delu.  

Dramska skupina 
Tudi ta skupina je takšna, da 
se lahko pridružiš ob priliki 
sam, tudi če ne boš povabljen. 
Vedno se najde mesto 
predvsem za igrico ob 
Miklavžu ali materinskem 
dnevi ter seveda še kaj 
drugega.   

BI POČEL ŠE KAJ DRUGEGA? SPODBUDI ŠE KOGA. MARSIKAJ SE LAHKO 
DOGOVORIMO, ČE VAM JE V INTERESU.  
- Pripravljene so tudi birmanske skupine. Manjkajo še kakšni animatorji. Vabljeni k 
sodelovanju.  
Vsem želim obilo razumevanja in Božjega blagoslova.  
 

PRIJAVNICA ZA  _____ RAZRED  

Svojega otroka vpisujeva k verouku (obkrožite) 

                v  Cerkljah                        v Krški vasi  
 

Priimek: ____________________ ime: ____________god: ______ 

Rojen: ___________ v/na: __________________;  

krščen: ___ddaattuumm ____v župniji:_________________ . 

Oče: ___________; mati: ___________, dekl. priimek: _______________. 

Datum poroke: __________. Število otrok v družini: _____ 

Bivališče: _______________________, župnija: ______________  

Starši ste dosegljivi na telefon: _______________, GSM: _______________.  

Otrokove izven šolske dejavnosti, hobiji: _______________ ____________ 

_____________________________________________________________. 

Otrokove posebnosti (bolezen, posebne sposobnosti) __________________ 

_____________________________________________________________. 

Svojega otroka prijavljava tudi v naslednje obveroučne dejavnosti: 

Ministranti  Slomškovo  bralno priznanje  

Otroški pevski zbor  Oratorijski dnevi  

S podpisom potrjujeva, da sva seznanjena s pravili veroučne šole in jih 

v celoti sprejemava.  (Prosim, da jih zares prebereta.) 

 

podpis očeta: ______________  podpis matere:  ________________ 

 

Liturgični zvezek: ocena za obisk nedeljskih maš med počitnicam:___________: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Izpolni duhovnik ob vpisu: 

Delovni zvezek, učbenik, liturgični zvezek  

Prispevek za ogrevanje  

Plačano skupaj  

Spričevalo oddano             DA.       NE. 

 


