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Spoštovani starši in stari 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. V pričujoči prilogi vam želimo podati tudi
nekaj spodbud, da bi skupaj z otroki vztrajali na poti krščanskega
življenja.
Krst in krščanska vzgoja
Spoštovani starši,
ko morda kdaj niste povsem prepričani, če so za
vašega otroka verouk ter obhajanje nedelj in praznikov
v cerkvi pomembni, se spomnite papeževih besed:
»Krščanska vzgoja je pravica otrok. Kristusova živa
navzočnost, ki naj bi jo ohranjali, branili in večali v nas,
je luč, ki razsvetljuje naše korake, usmerja naše
odločitve in greje srca na poti do Gospoda; dela nas
sposobne pomagati tistim, ki so na poti z nami vse do
neločljive povezanosti z Njim. Otroci, ki so prejeli
zakrament svetega krsta, bodo namreč po prejemu
svete birme in evharistije lahko v polnosti dojeli, kaj
pomeni klicati Boga za Očeta. Dovolite, da milost krsta
obrodi sadove na poti svetosti. Pustite, da bo vse
odprto Bogu in zato izberite Njega, izberite Boga
vedno znova.«
Veroučenci, starši, družine!
Na katehetsko nedeljo, 22. septembra, vabljeni
ob 10.00 k sv. maši, pri kateri bomo prosili
blagoslova za novo šolsko in veroučno leto.
Skupaj bomo prosili za Božjo pomoč, Božje
varstvo otrok in družin ter vseh, ki učijo in
vzgajajo.

Spoštovani stari starši!
»Stari starši so zelo pomembni kot sovzgojitelji, včasih pa so, na žalost, celo
edini vzgojitelji vnukov in prenašalci mnogih spominov in družinskih vrednot.
Starši se najbolj bojijo, da bosta babici in dedka vzgajala otroke po svoje, jim
privzgojila svoja pravila in jih ne nazadnje tudi razvajala. Bojazen je upravičena,
vse to se začne s kljubovanjem staršem oziroma tekmovanjem z drugo babico in
dedkom, ki imata morda več časa in denarja. Starim staršem je zato treba reči,
naj vnukov ne razvajajo …
Biti dober stari starš je dar, nekako nam je podarjeno, je pa tudi naučena in
pridobljena lastnost s pomočjo življenjskih izkušenj in spoznanj. Marsičesa se je
mogoče tudi prav načrtno naučiti« (Bogdan Žorž: Stari starši in njihovo vzgojno
poslanstvo).
Ker stari starši prispevate dragocen kamenček h krščanski vzgoji vnukov, vas
vabimo:
ź naj vnuki pri vas vidijo, kako se sklepajo roke in se učijo prve molitvice;
ź naj vnuki pri vas vidijo, da se pred kosilom moli, da se ljudje pri obedih
zahvaljujemo Bogu za hrano;
ź naj vnuki pri vas vidijo, da na steni visijo križ in druge svete podobe, ki nas
spominjajo na Božjo prisotnost;
ź naj vnuki pri vas vidijo, da imate blagoslovljeno vodo, s katero poškropite dom
ob praznikih;
ź naj vnuki pri vas vidijo, da molite zanje, da molite drug za drugega, da družino
in sebe nenehno izročate Božjemu varstvu;
ź naj vnuki pri vas vidijo utelešeno Božjo ljubezen.
PREJEM ZAKRAMENTOV
PRVO SV. OBHAJILO IN SV. SPOVED
K prvemu obhajilu gredo otroci 3. razreda, če so redno obiskovali verouk od 1.
do 3. razreda ter se udeležujejo sv. maše in drugih priprav. K pripravi na prvo
obhajilo sodita tudi DAN PRVOOBHAJANCEV, ki ga bomo organizirali na eno od
sobot v spomladanskem času, in obisk šmarnic v
mesecu maju.
SV. BIRMA
Birma je v župniji vsako drugo leto. K njej pristopajo
veroučenci 8. in 9. razreda. Bližnja priprava na ta
zakrament traja dve leti.
Prvo leto priprave zajema:
ź reden obisk verouka, nedeljskih in prazničnih svetih
maš;
ź udeležbo na dveh oratorijskih dnevih za birmance;
ź udeležbo pri molitvi križeva pota v postnem času;
ź udeležbo pri molitvi pred Najsvetejšim na prvi
četrtek ali petek v mesecu;
ź obisk šmarnic v mesecu maju.

Drugo leto priprave zajema:
ź reden obisk verouka, nedeljskih in prazničnih svetih maš;
ź udeležbo na duhovnih vajah;
ź udeležbo na srečanju birmancev z nadškofom v Mariboru;
ź udeležbo pri molitvi križeva pota v postnem času;
ź udeležbo pri molitvi pred Najsvetejšim na prvi četrtek ali petek v mesecu;
ź obisk šmarnic v mesecu maju.
Straši, sodelujte v pripravi svojih otrok na zakramente in se vanjo dejavno
vključite!
VEROUK NA OSNOVNI ŠOLI JURIČEVEGA DREJČKA
Otroci, ki obiskujejo osnovno šolo Juričevega Drejčka in se vozijo iz različnih
krajev, imajo možnost, da obiskujejo 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.

SESTANKI IN URA ZA STARŠE
Starši, med veroučnim letom so vam na voljo ure za starše, na katerih se
individualno pogovorite s katehetom. Obveščamo vas tudi o skupnih sestankih,
ki se jih radi udeležite.
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!
Za vse informacije o verouku se obrnite na župnika ali katehistinjo:
ź Edi Vajda, univ. dipl. teolog, GSM 041 388 268;
ź Marija Prikeržnik, univ. dipl. teologinja, GSM 041 830 657.
SKUPINA ZA STARŠE
S srečanji nadaljuje skupina za starše, ki je namenjena sproščenemu klepetu in
druženju staršev, ki si želijo podporo in potrditev pri izpolnjevanju starševskega
poslanstva. Srečanja bodo enkrat mesečno ob ponedeljkih v Župnijskem domu
na Ravnah. Vabljeni!

PROSTOVOLJNE DEJAVNOSTI ZA VEOUČENCE
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, ORATORIJ.
Starši, pomagajte, da bo vaš otrok dejaven tudi v župniji, da bo svoj prosti čas
koristno in prijetno izrabil! Te dejavnosti so dodatna spodbuda za duhovno
rast.
Skavti Koroška 2
Otroci, stari 8 let in več, vabljeni k skavtom. Začetek skavtskega leta bo
12. oktobra ob 15.00 na PREVALJAH pri cerkvi. Več informacij na:
http://koroska2.skavt.net
Za mlade po birmi ponuja župnija ANIMATORSKO SKUPINO. Srečanja bodo
po dogovoru. Vabljeni!
Vsi mladi po birmi, vabljeni na festival mladih v STIČNI, ki bo v soboto, 21.
septembra.
VEROUČNI PRISPEVEK IN KNJIGE
S poučevanjem verouka so povezani tudi stroški (pripomočki, ogrevanje, redno
vzdrževanje veroučnih prostorov, nagrada ali plača katehetom …).
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 katehistinjo pri vpisu ali pri g.
župniku v pisarni. Družinam v stiski bo tudi letos priskočila na pomoč župnijska
Karitas.
MAVRICA
Slovenska katoliška revija za otroke in starše:
- otrokom na zanimiv način odgovarja na vprašanja o Bogu in večnosti;
- predšolskim otrokom ponuja obilo branja skupaj s starši;
- šolarjem širi obzorja, budi radovednost;
- je prava revija za vse navihane, radovedne, vedoželjne otroke!
Letna naročnina s popustom je 39,90 € in vključuje 10 rednih številk + Mavrični
poletni zabavnik. Ob naročilu prejmete darilo (knjigo 5 jezikov ljubezni otrok in
obesek angelčka).
Naročila: narocila@druzina.si ali pri verouku.

»Le za trojno suknjo skrbite otrokom: za poštenost, delavnost in
pobožnost; vse drugo jim bo navrženo.«
Anton Martin Slomšek, zavetnik učiteljev, vzgojiteljev in katehetov,
prosi za nas!

