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Zgled staršev pri molitvi
Molitev je za starše bistvenega pomena.
Lahko moli sam ali v skupnosti. In prav
ljubezenska zveza zakoncev, ki je osnova
družine, predstavlja otroku prvo tako
skupnost. Zato pa ima molitev zakoncev še posebno sporočilo. Z molitvijo se
obnavlja duhovno srečanje med možem in ženo, tako se krepi ljubezenska
zveza, ki ima za kristjane svoje počelo v Božji ljubezni. Zgled staršev potegne
za seboj nedvomno tudi otroka, molitev mu postane nekaj domačega, sprejme jo
kot nekaj pozitivnega brez posebnega, dodatnega pregovarjanja.
Otroci bolj sledijo tistemu, kar odrasli delajo, kot pa tistemu, kar priporočajo.
Za razvoj duhovnega življenja je nujna molitev kot tudi sprejemanje
zakramentov, še posebej spovedi in obhajila. Kot se otrok obrne na očeta ali na
mamo za pomoč, nasvet ali pojasnilo, tako se obrne na Boga. V tem smislu je
popolnoma razumljivo, da vključimo med mašo v molitve tudi lastne otroke,
denimo ob posebnih priložnostnih, pri boleznih, pri operacijah, smrti … Pa tudi
ko gre za pozitivne doživljaje: uspešno opravljen nastop, izpit, delo,
praznovanje.
Maša − otrokova in naša dolžnost?
Za kristjane pomeni posvetitev nedelje v prvi vrsti obisk pri nedeljski maši, po
možnosti v svoji fari. Kadar se vsi skupaj odpravimo k maši, kjer aktivno in
pozorno sodelujemo pri obredu, se nam ponuja izredna priložnost podoživljanja
skupne vere. Vendar pa se nemalokrat pripeti, da starši pošljejo otroka samega k
maši, sami pa ostanejo doma. Nič ni bolj škodljivega kot to, da postane maša
dolžnost, ki jo izpolnjuje samo otrok. Ne samo, da je otrok prikrajšan za skupno
duhovno soudeležbo družine, pač pa se mu maša predstavi v napačni luči kot
neprijetna obveznost, kar ima pogostokrat za posledico odklonilen odnos do
obreda.
Dvojna škoda nastane, če ne hodimo skupaj z otroki k maši: ravnodušnost do
pomembne notranje dimenzije in v nekem smislu tudi sporočilo, da maša za
odrasle ni potrebna. Ubranost in zgled ostajata temelja za ploden vzgojni odnos.
(Iz knjige Giannija in Antonelle Astrei Starševske zmote)
Spoštovani starši!
Kot vsako leto vam želimo tudi letos v Veroučni prilogi posredovati nekaj pomembnih informacij
o poteku verouka.
Župnija in kateheti smo vam pri krščanskem poslanstvu v pomoč, zato smo vaši sopotniki in
vas prosimo, da z nami sodelujete, se pogovarjate o vzgoji in skupaj z nami rešujete morebitna
vprašanja.

NEKAJ OSNOVNIH PRAVIL PRI VEROUKU
ź OBNAŠANJE
Veroučenci župnika in katehistinje vikajo. Ob prihodu in odhodu se prijazno
pozdravljamo. V veroučnih prostorih se veroučenci sezuvajo, zato prinašajo s
seboj copate. Oblačila in obutev v garderobi skrbno zlagajo. Lepo govorimo,
starši in kateheti opozarjamo na neprimerne besede oziroma kletvice.
ź SODELOVANJE PRI URAH
Otroci prinašajo na ure veroučne in bogoslužne zvezke ter peresnice. Redno
delajo domače naloge, saj tako utrjujejo versko vsebino in delovne navade.
Kateheti veroučence spodbujamo, da aktivno sodelujejo pri urah in tudi drugih
dejavnostih.
ź VERSKO ZNANJE
Pri verouku zahtevamo minimalna verska znanja, ki jih med letom preverjamo.
Sem sodijo osnovni molitveni obrazci in glavne vsebine katekizma. Ta znanja
mora pokazati vsak veroučenec, da lahko uspešno zaključi veroučno leto.
ź NEDELJSKA SVETA MAŠA
Pomemben del krščanske vzgoje je obhajanje nedeljskih in prazničnih bogoslužij,
zato pričakujemo reden obisk sv. maše ter redno skrb za osebno in družinsko
molitev. Pri tem bo veroučencem v pomoč bogoslužni zvezek, v katerega lepijo
listke in pišejo odgovore. Listki, ki jih veroučenci dobijo pri sv. maši, so
spodbuda, da bi zavzeto sodelovali, prisluhnili Božji besedi in razlagi. Listke
prejemajo samo otroci. Če so bolni ali odsotni, starši zapišejo v bogoslužni
zvezek. To storijo tudi, če so bili pri maši v drugi župniji in niso dobili listka.
ź OPRAVIČENI IZOSTANKI OD VEROUKA
Ob bolezni ali drugem opravičenem izostanku od verouka naj otroci k naslednji
uri prinesejo opravičilo, če jih niso starši že prej ustno ali pisno opravičili. Z
opravičilom damo otrokom vedeti, da je verouk pomemben, da se ga redno
udeležujejo, da ga brez vednosti staršev ne izpuščajo.
ź ELEKTRONSKE NAPRAVE
Uporaba mobilnih telefonov in vseh drugih avdio-video naprav med veroučno uro
ni dovoljena. Če kdo tega ne upošteva, mu napravo lahko vzamemo in jo vrnemo
na uri staršev.
Prosimo, da se starši skupaj z otroki pogovorite o pravilih obnašanja pri
verouku in jih večkrat spomnite na ta pravila.

Katehetska nedelja je 30. septembra 2018.

Veroučenci in starši, vabljeni ob 10. uri k sv. maši, pri kateri bomo prosili za
blagoslov v novem šolskem in veroučnem letu. Skupaj bomo prosili za Božjo
pomoč, Božje varstvo otrok in njihovih družin ter vseh, ki učimo in vzgajamo.
Vabljene družine veroučencev!

PREJEM ZAKRAMENTOV
PRVO SV. OBHAJILO IN SV. SPOVED.
K prvemu obhajilu gredo otroci tretjega razreda, če so
redno obiskovali verouk od prvega do tretjega
razreda ter se udeležujejo sv. maše in drugih priprav.
K pripravi na prvo obhajilo sodi tudi DAN
PRVOOBHAJANCEV, ki ga bomo organizirali na eno od
sobot v spomladanskem času. V pripravo se morate
dejavno vključiti tudi starši z udeležbo pri sv. mašah
in z obiskom vam namenjenih srečanj.
SV. BIRMA. Birma je v župniji vsako drugo leto. K njej pristopajo veroučenci 8. in
9. razreda. Bližnja priprava traja dve leti. Bodoči birmanci so se preteklo leto že
pripravljali na ta zakrament, letos se dveletna priprava nadaljuje. Birmanci se v
tem letu udeležijo duhovnih vaj, srečanja z nadškofom v Mariboru, sodelujejo
pri birmanskih dejavnostih. V pripravo na birmo, ki bo spomladi 2019, se
dejavno vključite tudi starši in botri.
VEROUK NA OSNOVNI ŠOLI JURIČEVEGA DREJČKA
Od lanskega šolskega leta imajo otroci, ki obiskujejo osnovno šolo Juričevega
Drejčka in se vozijo iz različnih krajev, verouk na šoli. Otrokom s posebnimi
potrebami je tako še bolj približana možnost sprejemanja vere. Straši, izrabite to
priložnost in omogočite svojim otrokom duhovno izpopolnjevanje.
KATEHETI, KI BODO POUČEVALI VEROUK
Na Ravnah:
v Kotljah:
ź Marija Prikeržnik, univ. dipl. teologinja
ź Sonja Mlakar Kreft, univ. dipl. teologinja
(GSM 041 830 657);
(GSM 040 830 738);
ź župnik Edi Vajda, univ. dipl. teolog
ź župnik Edi Vajda.
(GSM 041 388 268);
Na osnovni šoli Juričevega Drejčka bo verouk tudi letos poučeval g. Vajda.
VEROUČNI PRISPEVEK IN KNJIGE
S poučevanjem verouka so povezani tudi stroški (pripomočki, ogrevanje, redno
vzdrževanje veroučnih prostorov, nagrada ali plača katehistinjama …).
Zato je letni prispevek na družino veroučenca 35 €.
Starši, ki ste morda v finančni stiski in bi težko kupili veroučne knjige ali
poravnali veroučni prispevek, se o tem osebno pogovorite s kateheti pri vpisu ali
pri g. župniku v pisarni. Družinam v stiski bo tudi letos priskočila na pomoč
župnijska Karitas.

URE ZA STARŠE
Staršem so med veroučnim letom na voljo ure za starše, na katerih se
individualno pogovorite s katehetom, ki poučuje vašega otroka, ali župnikom, ki
je odgovoren za katehezo. Enkrat letno pa pripravljamo za posamezne razrede
skupni sestanek za starše, kjer vas seznanjamo z delom in vsebino, s katero se
srečujejo vaši otroci in v kateri lahko sami poglobite vero.
Lepa beseda lepo mesto najde! Ne dovolite, da zaradi nejasnosti ali
nesporazumov vaš otrok ostane brez krščanske vzgoje! Probleme rešujmo
sproti, izrecimo si tudi pohvale in priznanja!
SKUPINA ZA STARŠE
S srečanji nadaljuje skupina za starše, ki je namenjena sproščenemu klepetu in
druženju staršev, ki si želite podporo in potrditev pri izpolnjevanju starševskega
poslanstva. Srečanja bodo enkrat mesečno ob ponedeljkih v Župnijskem domu
na Ravnah. Vabljeni!
INTERESNE DEJAVNOSTI ZA VEROUČENCE IN MLADE
Župnija ponuja interesne dejavnosti, da
bi otroci in mladi lahko razvijali svoje
sposobnosti, poglabljali vero in se
družili z vernimi vrstniki. Te
dejavnosti so: MINISTRANTI,
PEVSKI ZBOR, SKAVTI. Starši,
pomagajte, da bodo vaši otroci dejavni
tudi v župniji, da bodo prosti čas
koristno in prijetno izrabili!
Dejavnosti, ki jih ponuja župnija, so
dodatna spodbuda za duhovno rast.
Upamo, da bodo otroci z dejavnostmi,
ki so jih začeli pretekla leta,
nadaljevali in da se jim na novo
pridruži še kdo.
ZA MLADE po birmi ponuja župnija
MLADINSKA SREČANJA in ANIMATORSKO SKUPINO.
Zopet je leto naokoli in čas je za ponoven začetek – na intelektualnem področju,
ki ga krepite v šolskih klopeh, in tudi na duhovnem. Da bi utrjevali svojo pot z
Jezusom, da bi skupaj iskali smisel življenja, prijateljevali med podobno
mislečimi, se družili in veselili, vas vabimo, da se mladi naše župnije pridružite
mladinskim srečanjem.
V soboto, 15. septembra, je Stična mladih. Vabljeni!
MAVRICA − otroška revija
V njej najdete zanimive, poučne zgodbe, stripe, uganke, kvize, kuharske
recepte … Revija bo pomagala otroku odkrivati prave vrednote, zato jo
priporočamo.
Letna naročnina je 39,90 €.

