KATEHETSKO PISMO
za veroučno leto 2018/2019
Dragi starši, kateheti in otroci,
lepo pozdravljeni! Pred nami so spet novi »izzivi«. Pouk, interesne dejavnosti, razne druge aktivnosti ... V novem pastoralnem letu pa je
pred nami še en izziv:
odkrivati lepoto in pomembnost vere ter krščanskega življenja
in vse to predajati naslednjemu rodu.
V krščanskem svetu imamo že stoletja za to vpeljan verouk. A verouk
ni nadomestek in ne dela čudežev, če starši sami najprej s svojim
zgledom življenja po veri nanj ne naravnajo src otrok in mladine. Zato
je verouk le dopolnilo verskega življenja in vzgoje staršev.
Dragi starši, vzgojitelji in kateheti! Tudi v letošnjem letu naredimo to,
kar je naša naloga in dolžnost! Boga pa prosímo za rast in blagoslov.
Vsem želim odgovoren začetek katehetskega leta in veliko moči in poguma. Vse leto pa obilo Božjega blagoslova in Marijinega varstva.
župnik

Začetek verouka
Začeli bomo v ponedeljek, 10. septembra. Otroci naj k prvim uram
prinesejo učbenik, delovni in liturgični zvezek.
Z Božjim blagoslovom bomo pa bomo v veroučno leto »uradno« vstopili na katehetsko nedeljo, 16. septembra, pri sv. maši ob 8.30. K tej
maši ste res vsi lepo povabljeni!
Jezusova mala šola
Jezusova mala šola bo ob sredah, na vsakih 14 dni. Vpis v Jezusovo
malo šolo bo pri prvi uri, in sicer 3. oktobra ob 17.00 v mladinski sobi
(klet) Doma sv. Vida. Vabimo otroke, stare od 4 do 6 let.
Vpis otrok v 1. razred devetletke
Vpis v 1. razred veroučne šole bo v torek, 4. septembra, in v četrtek,
6. septembra, od 16.00 do 18.00 v Domu sv. Vida (Vidova učilnica).
Starši s seboj prinesite družinsko knjižico. Če je bil otrok krščen v
drugi župniji, prinesite njegov krstni list.
Vpis otrok 2., 4., 5., 6. in 7. razreda
Vpis bo v torek, 4. septembra, in v četrtek, 6. septembra, od 16.00
do 18.00 v Domu sv. Vida. Vpis potrebujemo zaradi enakomerne porazdelitve učencev po razredih.
Vpis prvoobhajancev (3. razred) in birmancev (8. in 9. razred)
Vpis bo v torek, 4. septembra, in v četrtek, 6. septembra, od 16.00
do 18.00 v župnijski pisarni.
Vpisni kartonček
Vpisni kartonček, ki je priložen pismu, starši izpolnite že doma in ga
osebno oddajte ob vpisu. Na ta način boste pripomogli k hitrejšemu
vpisovanju. Prosimo, da navedete tudi e-naslov.
Starši kateheta ob vpisu oz. pred prvo uro verouka obvestite o morebitnih otrokovih posebnih potrebah (hiperaktivnost, alergije, disleksija
ipd.).
Učbeniki
Pri
vpisu
lahko dobite nove ali
stare učbenike. O podrobnostih
se pogovorite ob vpisu.
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Birmanci in birmanske skupine
Veroučenci letošnjega 9. razreda bodo zakrament sv. birme prejeli v
nedeljo, 7. oktobra, pri sv. maši ob 10. uri. V mesecu septembru jih
skupaj s starši in botri čaka še poglobljena priprava. Srečanje s škofom birmovalcem g. Francijem Šuštarjem bo v petek, 28. septembra,
na prvi dan devetdnevnice.
Veroučenci letošnjega 8. razreda pa bodo šli k sv. birmi jeseni 2019.
Datum sv. birme bo določen med šolskim letom. Vse leto se bodo prek
različnih programov in dejavnosti pripravljali na prejem zakramenta.
Verouk v osnovni šoli Alojzija Šuštarja
V naši župniji deluje Osnovna šola Alojzija Šuštarja. Vodstvo OŠ tistim
učencem, ki se zaradi oddaljenosti bivanja ne morejo udeležiti verouka v domači župniji, omogoča obisk verouka na tej šoli. Otroci iz naše
župnije pa niso tako oddaljeni, da verouka ne bi mogli obiskovati v
domači župniji. Zato Vas prosim, naj otroci iz naše župnije hodijo v
našo veroučno šolo. Verouk v domačem kraju je lepa naravna
»zraščenost« otroka in mladostnika z domačo župnijo. Prav župnija je
prvo in najpomembnejše mesto za pripadnost župnijskemu občestvu
in domačemu kraju.
Priporočljiv dar za veroučno katehezo
Prosimo Vas, da prispevate priporočeni dar 20 € (lahko tudi več) za
delno kritje stroškov veroučne šole (elektrika, ogrevanje, čistilna sredstva, katehetski pripomočki, nagrada za katehete (razen župnika, ki
poučuje brezplačno)). Družine, ki imate pri verouku več kot dva veroučenca, oddate dar samo za dva otroka (kar pa ne velja za učbenike
in delovne zvezke).
Spričevala
Veroučenci, ki še niso prinesli podpisanega spričevala ob koncu lanskega šolskega leta, naj obvezno vrnejo podpisano spričevalo ob vpisu.
Če spričevala od preteklega leta še niste prevzeli, ga boste v vpogled
dobili pri vpisu, ko ga starši podpišete in vrnete katehetu.
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Vabilo k ministrantom in otroškemu pevskemu zboru
Lepega in doživetega bogoslužja ni brez našega dejavnega in zavzetega sodelovanja. Pri tem imajo pomembno vlogo pevski zbor in ministranti.
Ministrantska srečanja bodo ob petkih ob 16. uri (pričnemo 14. septembra), srečanja otroškega pevskega zbora (OPZ) pa bodo ob četrtkih ob 17. uri.
ministranti petek ob 16. uri
OPZ

četrtek ob 17. uri

ministrantska
soba

Ivan Jagodic,
žpk.

Vidov dom

Marinka Muhič

Liturgični zvezek
Liturgični zvezek je dopolnilo pri katehezi in hkrati pripomoček za
skupno družinsko branje (nedeljske) Božje besede. Z njim se lahko v
krogu družine temeljiteje pripravimo na nedeljsko sv. mašo. Vse odlomke Božje besede najdete tudi na internetni strani www.hozana.si.
Sveta maša
Sveta maša je zaklad, iz katerega kristjani živimo. K temu zakladu ste
vsako nedeljo vsi lepo povabljeni. Naj naše skupne družinske maše ob
8.30 slavijo in častijo Boga.
Mavrično-katehetske igre
Z njimi sledimo mesečnim izzivom iz revije Mavrica in se preskušamo
v ročnih spretnostih. Letos se bomo srečevali vsak drugi petek v mesecu, začnemo pa 12. oktobra ob 13.30 v Domu sv. Vida.
Mladinska srečanja
Mladinci, vabljeni na
prvi večer, ki bo 14.
septembra ob 20. uri
v mladinski sobi Doma sv. Vida. Gotovo
že komaj čakate!

4

Verouk za starše
Letos bomo srečanja združili z misijonom. O vsem boste pravočasno
obveščeni v Našem zvonu in prek župnijske spletne strani.
Redna srečanja staršev ob prejemu zakramentov prvega svetega obhajila in svete birme Vaših otrok bodo objavljena v aktualnih številkah
Našega zvona.
Dom sv. Vida je naš dom
Iskreno se zahvaljujemo vsem zvestim dobrotnikom naše hiše. Hvala
vsem, ki vsako »drugo nedeljo« v mesecu redno darujete za vzdrževanje. Hvala ženam, ki dom čistite, in tudi drugim, ki zanj skrbite. Naj
tako ostane še naprej!
Spodbujajmo se tudi k vzdrževanju reda in čistoče po naši skupni hiši.
V učilnice prihajamo v copatih in vanje ne prinašamo hrane, pijače,
koles, skirojev ipd. Starši, prosimo, da otroke na to večkrat opozorite!
Še vedno velja: »Naš dom je čist dom.«

V našem domu so:
Vidova učilnica (desna učilnica v pritličju),
Jožefova učilnica (leva učilnica v pritličju),
Grozdetova učilnica (učilnica v kleti levo),
mladinska soba (učilnica v kleti desno),
katehetski kabinet (v prvem nadstropju ob dvigalu),
animatorski kabinet (v pritličju ob dvigalu),
Dvorana (v prvem nadstropju).
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Kateheti in katehistinje

razred

ime in priimek

elektronski naslov

Jez.
mala
šola

Ana Mahnič, katehistinja

ana.jemec@gmail.com

1. r.

Ana Vrenko, katehistinja

acepolar@gmail.com

2. r.

Katarina Zupančič, katehistinja

katarina.zupancic@stimm.si

3. r.

Ivan Jagodic, župnik

ivan.jagodic@rkc.si

4. r.

Katarina Zupančič, katehistinja

katarina.zupancic@stimm.si

5. r.

Katarina Zupančič, katehistinja

katarina.zupancic@stimm.si

6. r.

Matevž Vidmar, katehet

matevz.vidmar@gmail.com

7. r.

Matevž Vidmar, katehet

matevz.vidmar@gmail.com

8. r.

Ivan Jagodic, župnik

ivan.jagodic@rkc.si

9. r.

Ivan Jagodic, župnik

ivan.jagodic@rkc.si
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Urnik verouka za veroučno leto 2018/2019
Veroučenci v naši župniji obiskujejo štiri različne osnovne šole. Skoraj
vsak pa ima še kakšno obšolsko dejavnost. Zato Vas prosimo, da čim
prej uskladite verouk z napovedanim urnikom, da ne bi prihajalo do
neljubih situacij in pregovarjanj. Veroučna ura traja 50 minut. Do
spremembe urnika ali posamezne ure lahko pride v primeru, ko so kateheti neodložljivo zadržani.
razred

dan in ura

učilnica

katehet

Jezusova
mala šola

sreda, na vsakih 14 dni,
ob 17. uri

mladinska
soba

Ana Mahnič,
katehistinja

1.

sreda ob 15.30 in 16.30

Jožefova
učilnica

Ana Vrenko,
katehistinja

2.

torek ob 16.30 in
četrtek ob 15.30

Jožefova
učilnica

Katarina
Zupančič,
katehistinja

3.

sreda ob 14.30 in 15.30

Vidova
učilnica

Ivan Jagodic,
župnik

4.

torek ob 15.30 in
četrtek ob 16.30

Jožefova
učilnica

Katarina
Zupančič,
katehistinja

5.

ponedeljek ob 15.30 in
16.30

Jožefova
učilnica

Katarina
Zupančič,
katehistinja

6.

ponedeljek ob 14.30 in
torek ob 15.30

Grozdetova
učilnica

Matevž Vidmar,
katehet

7.

ponedeljek ob 15.30 in
torek ob 16.30

Grozdetova
učilnica

Matevž Vidmar,
katehet

8.

ponedeljek ob 16.30 in
torek ob 15.30

Vidova
učilnica

Ivan Jagodic,
župnik

9.

torek ob 16.30

Vidova
učilnica

Ivan Jagodic,
župnik
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raz.

učbeniki in delovni zvezki

priporočljivi
dar

1. priporočljivi dar
učbenik PRAZNUJMO IN SE VESELIMO
spričevalo
liturgični zvezek

20
10
2
3

€
€
€
€

2. priporočljivi dar
učbenik PRAZNUJMO Z JEZUSOM
liturgični zvezek

20 €
7€
3€

3. priporočljivi dar
učbenik KRISTJANI PRAZNUJEMO SKUPAJ
liturgični zvezek

20 €
12 €
3€

4. priporočljivi dar
učbenik POT V SREČNO ŽIVLJENJE
liturgični zvezek

20 €
7€
3€

5. priporočljivi dar
učbenik ZNAMENJE NA POTI K BOGU
liturgični zvezek

20 €
7€
3€

6. priporočljivi dar
učbenik SKUPAJ V NOVI SVET
delovni listi
liturgični zvezek

20
10
2
3

€
€
€
€

7. priporočljivi dar
učbenik KDO JE TA?
delovni listi
liturgični zvezek

20
10
2
3

€
€
€
€

8. priporočljivi dar
učbenik PRIDI SV. DUH
liturgični zvezek

20 €
7€
3€

9. priporočljivi dar
knjiga: TAKO TEŽKO VERUJEM
liturgični zvezek

20 €
7€
3€

O podrobnostih pa ob vpisu!
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