
 

 

Župnija Ljubljana—Šentvid 
 

KATEHETSKO PISMO  
 

veroučno leto 2020/2021 

Dragi starši, kateheti in otroci! 

 
Lep pozdrav. Pred nami so spet novi »izzivi«. Pouk, interesne dejav-
nosti in druge aktivnosti … Pa še ena odgovornost in naloga je spet 
pred nami, 

»odkrivati lepoto in pomembnost vere in jo predajati mladim« 
 
V Cerkvi imamo že stoletja za to vpeljan verouk. To je veselo oznanilo 
o Bogu in Cerkvi ter dopolnilo verskega življenja in domače vzgoje. 
Naredimo, kar je naša dolžnost in naloga! Boga pa prosímo, naj nam 
daje rast. 

Starši, kateheti in drugi vzgojitelji povabljeni v veroučno šolo. 
Vsem želim odgovoren začetek, pogum v nadaljevanju in obilo Božje-
ga varstva ter dušnega in telesnega zdravja. 

                  
                                                                             župnik  



 

Začetek verouka 

Začnemo v ponedeljek, 7. septembra. Otroci naj k prvim uram prine-
sejo učbenik ter delovni in liturgični zvezek. 

Z Božjim blagoslovom bomo v veroučno leto »uradno« vstopili na ka-
tehetsko nedeljo, 13. septembra, pri maši ob 8.30. K tej maši vsi 
(starši in otroci) lepo povabljeni! 

 
Jezusova mala šola 

Jezusova mala šola ob sredah, na vsakih 14 dni. Vpis v Jezusovo malo 
šolo bo pri prvi uri verouka, 30. septembra, ob 17h 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 je v torek, 1. septembra,  in v četrtek,  
3. septembra, od 17. do 18. ure v Domu sv. Vida (Vidova učilnica). 
Starši s seboj prinesite družinsko knjižico. Če je bil otrok krščen v dru-
gi župniji, prinesite njegov krstni list, ki ga dobite v župniji otrokovega 
krsta. 

 
Vpis otrok 2., 4., 5., 6. in 7. razreda 

Vpis je v torek, 1. septembra, in v četrtek, 3. septembra, od 17. do 
18. ure v Domu sv. Vida. Vpis potrebujemo zaradi enakomerne poraz-
delitve učencev po razredih. Še posebej v teh negotovih razmerah. 

  
Prvoobhajanci (3.razred) in birmanci (8. in 9. razred)  

Vpis je v torek, 1. septembra, in v četrtek, 3. septembra, od 17. do 
18. ure v župnijski pisarni (v župnišču, ne v Vidovem domu!). 

 
Vpisni kartonček  

Vpisni kartonček, ki je priložen temu pismu, starši izpolnite že doma in 
ga osebno oddajte ob vpisu. S tem boste pripomogli k hitrejšemu vpi-
sovanju. Prosimo, da  navedete tudi e-naslov.  

Starši kateheta ob vpisu oz. pred prvo uro verouka obvestite tudi o 
morebitnih otrokovih posebnih potrebah (hiperaktivnost, alergije, dis-
leksija ipd.). 

 
Učbeniki 

Pri vpisu lahko dobite nove ali stare učbenike. O podrobnostih ob vpisu.  
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Birmanci in birmanske skupine 

Veroučenci letošnjega 9. razreda bodo zakrament sv. birme prejeli v 
nedeljo, 11. oktobra, pri maši ob 10. uri. V mesecu septembru jih sku-
paj s starši in botri čaka še poglobljena priprava, ki bo prilagojena tre-
nutnim »corona« razmeram. 

Veroučenci letošnjega 8. razreda bodo šli k birmi v jeseni 2021. Da-
tum birme bo določen med šolskim letom. Vse leto pa se bodo prek 
različnih programov in dejavnosti pripravljali na prejem zakramenta 
(verouk, nedeljska sveta maša, prvi petek, sooblikovanje bogoslužja) 
V birmanskih skupinah se bodo srečevali tudi z animatorji in v spro-
ščenem vzdušju poglabljali osebno vero.  

 
Verouk v osnovni šoli Alojzija Šuštarja 

V naši župniji deluje Osnovna šola Alojzija Šuštarja. Vodstvo šole 
tistim učencem, ki se zaradi oddaljenosti bivanja ne morejo udeležiti 
verouka v domači župniji, omogoča obisk verouka na omenjeni šoli.  
Otroci iz naše župnije pa niso tako oddaljeni, da verouka ne bi mogli 
obiskovati v domači župniji. Zato prosim, naj otroci iz naše župnije 
hodijo v župnijsko veroučno šolo. Verouk v domačem kraju je  narav-
na »zraščenost« otroka in mladostnika z domačo župnijo. Domača 
župnija je prvo in najpomembnejše »vstopno 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, čiščenje,  
katehetski pripomočki, nagrada za katehete. Župnik poučuje brezplač-
no. Družine, ki imate pri verouku več kot dva veroučenca, oddate pri-
poročeni dar samo za dva otroka (kar pa ne velja za učbenik ter de-
lovni in liturgični zvezek).  

 
Spričevala 

Zaradi epidemije ob zaključku preteklega veroučnega leta so spričeva-
la ostala v arhivu veroučne šole in naj vas ne skrbi, da so se izgubila 
pri vas doma. 
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Verouk za starše 

Prvo srečanje bo v prvi polovici šolskega leta, drugo pa v drugi. O da-
tumih in temah »verouka za starše« boste pravočasno obveščeni v 
mesečnih oznanilih ob takrat aktualnih zdravstvenih razmerah na terenu. 

Vabilo k ministrantom in otroškemu pevskemu zboru 

Lepega in doživetega bogoslužja ni brez našega dejavnega in zavzete-
ga sodelovanja. Pri tem imajo pomembno vlogo pevski zbori in mini-
stranti.  

Ministrantska srečanja bodo ob petkih ob 17. uri (pričnemo 11. sep-
tembra), srečanja otroškega pevskega zbora (OPZ) pa ob četrtkih ob 
17. uri. Oboje velja v primeru normalnega (ne)epidemiološkega stanja. 

 

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 mašo. Vse odlomke 
Božje besede najdete tudi na internetni strani www.hozana.si. 

 

Sveta maša 

Maša je zaklad, iz katerega kristjani živimo. K temu »zakladu« ste 
vsako nedeljo lepo vabljeni. Naj naše družinske maše ob 8.30 slavijo 
in častijo Boga in povezujejo naše farno občestvo. 

 

Mavrično katehetske igre 

Z njimi sledimo mesečnim izzivom iz revije Mavrica in se preskušamo 
v ročnih spretnostih. Srečevali se bomo vsak drugi petek v mesecu. 
Začnemo 11. septembra ob 14.30 v Domu sv. Vida. Vabljeni. 

 

Mladinska srečanja 

ministranti petek ob 17. uri ministrantska soba Ivan Jagodic, žpk. 

OPZ četrtek ob 17. uri Vidov dom Marinka Muhič 

Mladinci in animatorji, vabljeni 
na prvi informativni večer, ki bo 
v torek, 15. septembra, ob 20. 
uri v mladinski sobi Doma sv. 
Vida. Še posebej vabljeni dekle-
ta in fantje lanskega 9. razreda. 
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Dom sv. Vida je naš dom 

Iskreno se zahvaljujem vsem zvestim dobrotnikom veroučnega doma. 
Hvala vsem, ki vsako »drugo nedeljo« v mesecu redno darujete za 
vzdrževanje te pastoralne hiše. Hvala ženam, ki dom čistite, in tudi 
drugim, ki zanj skrbite. Naj tako ostane!!!  

Drug drugega spodbujajmo k vzdrževanju reda in čistoče. Zato v učil-
nice prihajajmo v copatih in v dom ne prinašamo hrane, pijače, koles, 
skirojev ipd. Starši, prosim, da vaše otroke in mladino na to večkrat 
opozorite! »Naš dom je čist dom.« 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naš Dom 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). 

 
Vstop v veroučne prostore  

Starše, stare starše in druge spremljevalce veroučencev prosim, da 
otroke pospremijo do vrat Vidovega doma in jih po koncu verouka tam 
tudi prevzamejo. Vstop v Vidov dom je v času nevarnosti širitve nove-
ga koronavirusa dovoljen samo (zdravim) veroučencem in katehetom. 
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raz-
red 

ime in priimek elektronski naslov 

Jez. 
mala 
šola 

katehistinja  

1.  Ana Vrenko, katehistinja acepolar@gmail.com 

2.  Katarina Zupančič, katehistinja katarina.zupancic@stimm.si  

3.  Ivan Jagodic, župnik ivan.jagodic@rkc.si 

4.  Katarina Zupančič, katehistinja  katarina.zupancic@stimm.si 

5.  Katarina Zupančič, katehistinja katarina.zupancic@stimm.si 

6.  Matevž Vidmar, katehet matevz.vidmar@gmail.com 

7.  Matevž Vidmar, katehet matevz.vidmar@gmail.com 

8.  Ivan Jagodic, župnik ivan.jagodic@rkc.si 

9.  Ivan Jagodic, župnik ivan.jagodic@rkc.si 

                                                     Kateheti in katehistinje 

Ivan Jagodic,     Katarina Zupančič,    Ana Vrenko,      Matevž Vidmar,  
župnik               katehistinja              katehistinja       katehet 
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Urnik verouka za veroučno leto 2020/2021 
 

Veroučenci v naši župniji obiskujejo štiri različne osnovne šole. Skoraj 
vsak pa ima še kakšno obšolsko dejavnost. Zato vas prosim, 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 smo kateheti neodložljivo zadržani ali če bo-
do to narekovale epidemiološke razmere. Spremembe bodo objavljene 
pri nedeljskih oznanilih. 

razred dan in ura učilnica katehet 

Jezusova 

mala šola 

sreda, na vsakih 14 
dni, ob 17. uri 

mladinska 
soba 

katehistinja 

1. sreda ob 15.30  

sreda ob 16.30 

Jožefova 
učilnica 

Ana Vrenko,  

katehistinja 

2. torek ob 15.30  

torek ob 16.30 

Jožefova 
učilnica 

Katarina Zupančič, 

katehistinja 

3. sreda ob 14.30  

sreda ob 15.30 

Vidova 
učilnica 

Ivan Jagodic, 

župnik 

4. ponedeljek ob 16.30 

torek ob 14.30 

Jožefova 
učilnica 

Katarina Zupančič, 

katehistinja 

5. ponedeljek ob 14.30  

ponedeljek ob 15.30 

Jožefova 
učilnica 

Katarina Zupančič, 

katehistinja 

6. ponedeljek ob 15.30 

torek ob 15.30 

Grozdetova 
učilnica 

Matevž Vidmar, 

katehet 

7. ponedeljek ob 16.30 

torek ob 16.30 

Grozdetova 
učilnica 

Matevž Vidmar, 

katehet 

8. ponedeljek ob 14.30 

ponedeljek ob 15.30 

ponedeljek ob 16.15 

dvorana 
Ivan Jagodic, 

župnik 

9. 
sreda ob 16.15 

Grozdetova 

učilnica 

Ivan Jagodic, 

župnik 



 

razred učbeniki in delovni zvezki priporočljiv 
dar 

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

20 €  
10 € 

2 € 
3 €  

2. priporočljiv dar 
učbenik PRAZNUJMO Z JEZUSOM 
liturgični zvezek 

20 € 
7 € 
3 € 

3. priporočljiv dar 
učbenik KRISTJANI PRAZNUJEMO SKUPAJ     
liturgični zvezek 

20 € 
  12 € 

3 €  

4. priporočljiv dar 
učbenik POT V SREČNO ŽIVLJENJE 
liturgični zvezek 

20 € 
7 € 
3 €  

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

20 € 
7 € 
3 € 

 

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

20 € 
10 € 

2 € 
3 € 

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

20 € 
10 € 

2 € 
3 €  

8. priporočljiv dar 
učbenik PRIDI SV. DUH  
delovni listi                                            
liturgični zvezek 

20 €  
7 €  
2 € 
3 € 

9. priporočljiv dar 
knjiga: VERUJEM, AMPAK? 
liturgični zvezek 

20 € 
7 € 
3 € 

O podrobnostih pa ob vpisu! 8 

Učbeniki in delovni zvezki 


