URNIK IN CENE UČBENIKOV
Kratice: DZ – delovni zvezek, LZ – lit. zvezek in liturgični listki

Ponedeljek:
1155. – 1240 h: 5. r.: knjiga (2,50 €) + DZ (4,00 €) in LZ (3,00 €) = 9,50 €
1245 - 1330 h: 6. r.: knjiga (2,50 €) + DZ (4,00 €) in LZ (3,00 €) = 9,50 €
1440 – 1525 h: 3. r: DZ (10,00 €) in LZ (3,00 €) = 13,00 €

Starši skupaj z veroučencem pridite k vpisu v dneh od 5.-16. septembra, v
ponedeljek in sredo po jutranji maši do 10-ih, v torek, četrtek in petek
pa od 15h-18h. Če v tem času nikakor ne morete priti, se lahko napoveste k
vpisu tudi po telefonu 01/3645-124 ali 041/578-505. Pri vpisu boste poravnali tudi
stroške za knjige in zvezke ter prispevek za verouk; skupaj pa se bomo pogovorili
tudi o možnostih spremembe urnika in sodelovanja v župniji za veroučence.

PRVI RAZRED DEVETLETKE:

Torek:
45

VPIS OTROK K VEROUKU:

30

12 -.13 h: 8. r.: Sveto pismo (5,00 €) in LZ (3,00 €) = 8,00 €
1350 – 1435 h: 9. r.: Sveto pismo (5,00 €) in LZ (3,00 €) = 8,00 €
1440 – 1525 h: 2. r.: DZ (8,00 €) in LZ (3,00 €) = 11,00 €

Sreda:

Prva ura verouka za prvi razred devetletke je povezana s sestankom za starše. Ta
bo predvidoma v sredo, 21. septembra ob 16.30h v župnišču. Starši
pripeljite s seboj otroke. Na sestanku se bomo pogovorili o poteku verouka in
drugih podrobnostih.

14.40 – 15.25 h: 1. r.: DZ (8,00 €) in LZ (3,00 €) = 11,00 €

PRVOOBHAJANCI:

Četrtek:

Otroci iz tretjega razreda devetletke se bodo pripravljali na zakrament sprave in na
prvo sveto obhajilo. Primerna priprava na prvo sveto obhajilo je molitev rožnega
venca v oktobru, božična devetdnevnica, križev pot v postnem času. Šmarnice v
maju pa bodo redna priprava na praznik prvega obhajila. Predvsem je pomemben
tudi reden obisk nedeljske maše in vključevanje v sodelovanje v župniji. Starši,
bodite spodbuda in opora otrokom na tem pomembnem koraku.

45

30

12 – 13 h: 7. r.: knjiga (2,50 €) + zvezek (4,00) in LZ (3,00 € ) = 9,50 €
1440 – 1525 h: 4. r.: knjiga (2,50 €) + DZ (4,00 €) in LZ (3,00 €) = 9,50 €

KOMU JE NAMENJEN VEROUK?
Verouk ni pouk o verstvih, pač pa oznanilo evangelija in priprava na zakramente.
Zelo pomembno je, da starši sami najprej otroke vzgajate v veri, z njimi molite in
obiskujete sveto mašo. Potem ima tudi obiskovanje verouka smisel. Starši ste
povabljeni, da otroke najprej sami vzgajate v veri in ste jim zgled s svojo molitvijo,
obiskom svete maše in predvsem s svojim življenjem. Kateheti se bomo po svojih
močeh trudili, da bomo otrokom približali lepoto vere, a brez sodelovanja s starši
to nikakor ne bo šlo.

UČBENIKI:
Vemo, da so stroški nakupa učbenikov visoki, zato ponujamo možnost IZPOSOJE
učbenikov. Izposoja knjige za eno leto stane približno 1/3 celotne cene. V zgoraj
zapisanih cenah so torej upoštevani izposojeni učbeniki. Če bi kdo želel učbenik
kupiti, so seveda na voljo. Poleg učbenikov in delovnih zvezkov je pomemben tudi
liturgični zvezek. Pomaga otrokom globlje doživeti mašo in božjo besedo. Vanj
bodo otroci lepili listke in pisali odgovore nedeljskih svetih maš. Starši pomagajte
otrokom pri tem in se pogovorite o božji besedi. Naj bo liturgični zvezek vodnik
duhovnega življenja v tem letu. Liturgični zvezki pri prvoobhajancih in
birmancih bodo še posebej ocenjevani. Če bo manjkalo več kot pol nedeljskih
listkov in odgovorov, pogoj za prvo obhajilo ali birmo ni izpolnjen.
Otroci naj k veroučnim uram s seboj prinašajo vse zvezke in tudi COPATE!

BIRMANCI
Birma bo predvidoma spomladi 2017. Kandidati za birmo so iz osmega in devetega
razreda. Vsi kandidati za birmo sodelujejo vsaj v eni izmed župnijskih dejavnosti
(ministranti, pevci, pritrkovalci, misijonsko karitativna skupina). Ob vpisu se
prijavijo v eno izmed skupin. Kandidati se skupaj s starši in botri trudijo za rast v
veri. Birma je lahko potrditev v veri le, če se z molitvijo, pogovorom in skupnimi
srečanji nanjo pripravimo. Trudimo se, da bo zakrament svete birme postal korak
v veri, ne pa slovo od Boga in vsega, kar je povezanega z vero.

SESTANKI ZA STARŠE:
Naša odgovornost in delo za otroke bodo obrodili sadove, če si bomo skupaj
prizadevali za dobro otrok. Tudi v letošnjem letu vas vabimo k zavzetemu
medsebojnemu sodelovanju. Sestanki za starše bodo za vsak razred dvakrat letno.
V tednu, ko je sestanek, imajo otroci redno veroučno uro v torek eno uro pred
sveto mašo skupaj z uro sestanka za starše. Pripravili bodo sodelovanje pri maši in
se potem skupaj s starši zbrali pri sveti maši. Predvideni datumu so naslednji:
1.
2.
3.
4.
5.

razred:
razred:
razred:
razred:
razred:

20. december in 4. april
13. december in 28 .marec
6. december in 21. marec
29. november in 14. marec
22. november in 7. marec

6.
7.
8.
9.

razred:
razred:
razred:
razred:

15. november in 7 .februar
8. november in 31. januar
25. oktober in 24. januar
25. oktober in 24. januar

MAVRICA:
V uredništvu Mavrice se trudijo, da vsako stran napolnijo z zanimivo in bogato
vsebino. Je odlična revija in bogati otrokov duhovni svet in ustvarjalnost. Dobro
branje, ki spodbuda v prizadevanju za plemenito in lepo, je cilj vsake številke
Mavrice. Celoletna naročnina za šolsko leto je 37,00 €.

PRISPEVEK
Tako kot pretekla leta, smo se tudi letos odločili, da poberemo prispevek za
obiskovanje verouka. Prispevek za enega otroka je 20 €, za dva ali več 25,00 € za
celoletno dejavnost v enem šolskem letu, ki jo otrokom v župniji omogočamo.
Prispevek je namenjen za kritje stroškov elektrike, ogrevanja, kateheze, … in ga
boste ob vpisu poravnali skupaj s plačilom zvezkov.

VEROUČNI PROGRAM
IN DEJAVNOSTI
V LETU 2016/2017

DEJAVNOSTI:
Pevski zbor:
Otroški zbor ima vaje predvidoma vsako soboto ob 17h. Lepo vabimo nove pevke
in pevce. Otroški zbor poje pri svetih mašah, sodeluje pri praznikih in drugih
prireditvah v našem kraju. V otrocih zbuja veselje do petja in sodelovanja pri
bogoslužju in v življenju našega kraja. Kandidati za birmo se lahko prijavijo tudi v
mladinski zbor. Iščemo nove pevce in pevke!!!

Misijonsko – karitativna skupina:
Otroci se bodo srečevali enkrat mesečno, predvidoma vsako tretjo soboto v
mesecu ob 10h. Ta skupina bo otrokom dala možnost osebne rasti in odgovornosti
za stiske in potrebe sočloveka. Povezani bodo z našimi misijonarji. Tudi sami bodo
skušali biti misijonarji v našem kraju, ko bodo odkrivali ljudi, ki jim lahko
pomagajo. Iščemo nove sodelavce misijonsko – karitativne skupine!!!

Ministranti:
Ministranti se srečujejo enkrat mesečno, predvidoma drugo soboto v mesecu, na
ministrantskih vajah. Služiti pri božjem oltarju je odgovorna in izredno lepa služba.
Predvsem za fante je to lepa priložnost za vzgojo srca in lep odnos do Boga.
Služba ministranta je pomembno in dragoceno delo. Iščemo ministrante!!!

Pritrkovalska skupina:
Lepoto večjih praznikov pomagajo zaslišati tudi zvonovi. Zato je pritrkavanje ena
izmed lepih nalog v življenju župnije. Vsako zadnjo soboto v mesecu se ob 9h
srečuje pritrkovalska skupina. Spoznavajo cerkveno leto in pomagajo oblikovati
bogoslužje. Spoznavajo zgodovino zvonov in liturgični pomen pritrkavanja. Večino
časa pa namenijo vadbi številnih pritrkovalskih melodij. Dobrodošli novi mladi
pritrkovalci!

»Pustite otroke in ne branite jim priti k meni, kajti

takšnih je nebeško kraljestvo.« (Mt 19,14)

