ZDRUŽENA ŽUPNIJA ŠOŠTANJ-BELE VODE-ZAVODNJE

Obvestila ob začetku veroučnega leta 2017/2018
Z REDNIM VEROUKOM ZAČENJAMO 18.9.2017
URNIK VEROUKA

Urnik smo se trudili oblikovati glede na šolski urnik.
Otroci zaradi nekaterih izbirnih predmetov odhajajo domov ob različnih urah, prav tako so
po pouku vključeni v različne interesne dejavnosti. Prav zaradi opisane situacije, otrok
poimensko sami ne razvrščamo v skupine, temveč prosimo, da to storite vi. Če je mogoče, vas
prosimo, da jih izbirate tako, da bodo imeli otroci možnost nemotenega obiska verouka po
urniku.
Za kvalitetno delo v skupini je idealno, da število otrok na skupino ne preseže števila 20. Pri
razporejanju vas prosimo za potrpežljivost in prilagodljivost, kolikor bo to mogoče.
Če učenec ne najde niti enega ustreznega termina za obisk verouka ali imate druga
vprašanja, nam to čim prej sporočite (03/898-43-53 ali pisarna@zupnija-sostanj.si).

VPIS V PRVI RAZRED
Dodaten termin vpisa v prvi razred bo v torek, 19.9. med 16.00 in 18.00.
Ob vpisu boste starši ob povračilu stroška lahko prevzeli tudi veroučna gradiva za svoje
otroke.

SPREMSTVO MLAJŠIH OTROK IZ ŠOLE
Otroci, ki še niso dopolnili 7. leta starosti po zakonu potrebujejo spremstvo na cesti. To je
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odgovornost staršev.* Vljudno vas prosimo, da dobro premislite, ob katerih terminih bo vaš
otrok lahko redno prihajal v Mihaelov dom (oziroma kdaj mu lahko nudite spremstvo) – za
vpis v želeni termin se boste starši prvošolcev dogovorili ob vpisu k verouku.
*»Po obligacijskem zakoniku organizator verouka (npr. župnija) odgovarja za škodo, ki
udeležencem (npr. veroučencem) nastane v času (t.j. v objavljenih urah poteka) in na kraju
organiziranja verouka (t.j. na nepremičninah v lasti ali posesti organizatorja). Ostalo je
odgovornost udeležencev ali njihovih zakonitih skrbnikov (t.j. staršev v primeru mladoletnih
oseb). Posebnega pravilnika o odgovornosti ali omejitvi odgovornosti organizatorja verouka
ni. Cerkev namreč ne sodi v javni sektor.«
/pravna služba Slovenske škofovske konference/

DOPOLNITEV NEOPRAVLJENIH OBVEZNOSTI IZ ŠOLSKEGA LETA 2016/17
Veroučence, ki v lanskem letu niste uspešno opravili obveznosti prosimo, da to storite do
vključno 20. oktobra.
Če vam manjka lepa ocena pri domačih nalogah, lahko izpolnjen delovni zvezek oddate
sedanjemu katehetu (on bo poskrbel, da lanski katehet vpiše oceno).
Če vam manjka lepa ocena pri znanju, pa poiščite kateheta, ki vas je poučeval lani.

VEROUČNA GRADIVA
Župnija ne prodaja veroučnih gradiv, zato ne more izdati računa zanje. V znak dobre volje pa
je tudi to leto pri Celjski Mohorjevi Družbi župnija vnaprej kupila potrebno gradivo za
veroučence, tako da se lahko starši izognete poti, gradiva dvignete pri nas in vrnete vplačano
kupnino.
Odločili smo se, da lahko ob začetku novega veroučnega leta učbenike in delovne zvezke,
potrebne za spremljanje katehez, v Mihaelovem domu ob povračilu stroška prevzamejo
otroci v času verouka, in sicer v tednu od 18.-22.9., po urniku.
Možnosti sta torej dve:
- če ocenite, da je to primerno, lahko denar zaupate otroku in bo gradiva dvignil sam;
- se sami oglasite v prostorih Mihaelovega doma, in sicer v torek, 19.9. med 16. in 18. uro.
Cenik, po katerem smo kupili veroučna gradiva:

Razred
1.
2.
3.
4.

Veroučna gradiva
Praznujemo in se veselimo
Liturgični zvezek
Praznujemo z Jezusom
Liturgični zvezek
Kristjani praznujemo skupaj
Liturgični zvezek
Pot v srečno življenje – delovni zvezek
Pot v srečno življenje – učbenik

Cena
8€
1,5 €
8€
1,5 €
10 €
1,5 €
4€
8€

Cena skupaj
9,5 €
9,5 €
11,5 €
13,5 €
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Liturgični zvezek
1,5 €
5.
Znamenja na poti k Bogu – delovni
4€
13,5 €
zvezek
Znamenja na poti k Bogu – učbenik
8€
Liturgični zvezek
1,5 €
6.
Skupaj v novi svet – delovni zvezek
4€
13,5 €
Skupaj v novi svet – učbenik
8€
Liturgični zvezek
1,5 €
7.
Kdo je ta? – delovni zvezek
4€
13,5 €
Kdo je ta? – učbenik
8€
Liturgični zvezek
1,5 €
8.
V življenje – delovni zvezek
4€
13,5 €
V življenje – učbenik
8€
Liturgični zvezek
1,5 €
9.
Youcat birma – učbenik
10 €
11,5 €
Črtasti A4 zvezek
priskrbite sami
Liturgični zvezek
1,5 €
Starejši (rabljeni) učbeniki so primerni – če so pravi, boste vedeli po naslovu.

Neobvezno priporočeno gradivo za veroučence od 1.-6. razreda:
REVIJA MAVRICA (letna naročnina za deset številk 37 €)
Neobvezno priporočeno gradivo za veroučance od 7.-9. Razreda:
REVIJA NAJST (letna naročnina za šest številk 23,40 €)
UVODNA SREČANJA S STARŠI
bodo v Mihaelovem domu. O točnem terminu boste še obveščeni.
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ŽUPNIJSKI VEROUK
Župnija nudi verouk kot pomoč staršem v verski vzgoji.
Versko življenje se prične s sv. krstom in se nadaljuje doma, z versko vzgojo staršev. Kristjan
živi povezan s Cerkvijo, s prejemanjem zakramentov in z življenjem po veri v vsakdanjem
življenju.
Temeljna drža kristjana je obisk sv. maše ob nedeljah. Kristjan živi iz te skrivnosti darovanja,
zato smo ob nedeljah najprej vsi vabljeni k sv. maši. Verouk je pravzaprav drugotnega
pomena – je drugi del, prva je nedeljska sv. maša.
Že več let ob začetku šolskega leta tudi v naši župniji vsi veroučenci prejmejo liturgične
zvezke. Ko so pri sv. maši, tam prejmejo listek, ki ga nalepijo v ustrezno okence v zvezku. Če
ste pri sv. maši v župniji, kjer listkov ne delijo, zadostuje, da starši v okence napišete, kje ste
bili in se podpišete – katehetje staršem zaupamo. Ne gre torej za to, da bi katehetje nadzirali
prisotnost pri sv. mašah – odločitev je vaša. Naša želja je spodbujati. Želimo si, da bi se
srečali pri sv. maši  Res pa pričakujemo, da imajo prav vsi veroučenci liturgične zvezke –
gre za obvezno gradivo, saj pri urah vanje vpisujemo odgovore na zastavljena vprašanja iz
evangelija. Poleg tega tudi v letošnjem letu pripravljamo poseben projekt: v adventu, postu
in v maju bodo katehetje po skupinah skupno prešteli vse zbrane liturgične listke v zvezkih;
primerjali jih bodo s številom otrok v skupini in beležili odstotke skupinske uspešnosti obiska
pri sv. maši. Skupina, ki bo najuspešnejša gledano na celotno veroučno leto, bo ob koncu
veroučnega leta za nagrado prejela torto.
Seveda pa želimo pri veroku več, več kot le dobro vzgojene otroke. Želimo jim pomagati
odkriti globine njihove vere, ki jim bo v življenju morda res kdaj v breme, a v edino rešitev za
večno srečo. Verouk je tu le pomoč - pomoč staršem pri krščanskem vzgojnem delu.
Ponudba župnije, da bodo ti otroci in mladi nekoč živeli samostojno in odgovorno krščansko
življenje ter bodo vedeli, zakaj so verni.
Ker poteka verouk v skupinah, velja pri veroučnih urah določen red:
-

Zahteva se točnost prihajanja in redna prisotnost zahtevanih gradiv.
Če otrok pri verouku manjka, prinese katehetu najkasneje v dveh tednih po
odsotnosti pisno opravičilo staršev (starši lahko otroka opravičijo tudi osebno).
V veroučni učilnici otrok ne uporablja telefona, iPada ali drugih sredstev, ki bi motile
katehezo; prav tako v učilnici med veroučno uro ni dovoljeno prehranjevanje.
Otroci imajo spoštljiv odnos do katehetov, sošolcev in vseh ostalih veroučencev.
Pomembno vodilo vsega obnašanja v Mihaelovem domu je: »Ne grešim!«
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PROGRAM ZA BIRMANCE
Od oktobra-aprila bomo ob sobotah dopoldne za birmance enkrat mesečno pripravili t.i.
birmanski dan. Srečanja se pričnejo ob 9.00 in zaključijo ob 12.00.
Termine boste izvedeli ob začetku verouka.

PROGRAM ZA PRVOOBHAJANCE
V letošnjem pastoralnem letu bomo pripravili tri dneve prvoobhajancev, namenjene tako
otrokom kot staršem (otroka naj spremlja vsaj eden), ki se pripravljajo na prejem
zakramenta sv. evharistije. Vsa srečanja se pričnejo ob 9.00 in zaključijo ob 12.00, vedno se
zberemo v župnijski cerkvi.
Termine boste izvedeli ob začetku verouka.
Starše prosimo, da ne pozabite, da je to leto redna prisotnost pri nedeljskih sv. mašah za
vašega otroka še posebej pomembna. Podpirajte in spodbujajte jih.
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VEROUČNE OBVEZNOSTI
Otroci, ki obiskujejo verouk, imajo naslednje obveznosti:
1. Redna prisotnost
/kdor v pastoralnem letu neopravičeno manjka več kot osemkrat, letnika ni opravil;
prav tako letnika ni opravil kdor je skupno manjkal več kot polovico leta – razen z
zdravniškim opravičilom/
2. Sprotno opravljanje domačih nalog
3. Znanje:
1. razred – spoštljiv odnos in drža pri molitvi, pravilni mali križ, pravilni veliki križ,
molitev Sveti angel, molitev Očenaš.
2. razred - spoštljiv odnos in drža pri molitvi, pravilni mali križ, pravilni veliki križ,
molitev Sveti angel, molitev Očenaš, molitev Zdrava Marija, molitev Slava Očetu.
3. razred - spoštljiv odnos in drža pri molitvi, pravilni mali križ, pravilni veliki križ,
molitev Sveti angel, molitev Očenaš, molitev Zdrava Marija, molitev Slava Očetu,
kesanje, spovedni obrazec, molitev Tebe ljubim, Stvarnik moj, molitev O, Gospa
moja.
4. razred - spoštljiv odnos in drža pri molitvi, pravilni mali križ, pravilni veliki križ,
molitev Sveti angel, molitev Očenaš, molitev Zdrava Marija, molitev Slava Očetu,
kesanje, spovedni obrazec, molitev Tebe ljubim, Stvarnik moj, molitev O, Gospa
moja, molitev O, Jezus, blagoslovi me, 10 božjih zapovedi.
5. razred - spoštljiv odnos in drža pri molitvi, pravilni mali križ, pravilni veliki križ,
molitev Sveti angel, molitev Očenaš, molitev Zdrava Marija, molitev Slava Očetu,
kesanje, spovedni obrazec, molitev Tebe ljubim, Stvarnik moj, molitev O, Gospa
moja, molitev O, Jezus, blagoslovi me, 10 božjih zapovedi, 7 zakramentov,
velikonočno tridnevje.
6. razred - spoštljiv odnos in drža pri molitvi, pravilni mali križ, pravilni veliki križ,
molitev Sveti angel, molitev Očenaš, molitev Zdrava Marija, molitev Slava Očetu,
kesanje, spovedni obrazec, molitev Tebe ljubim, Stvarnik moj, molitev O, Gospa
moja, molitev O, Jezus, blagoslovi me, 10 božjih zapovedi, 7 zakramentov,
velikonočno tridnevje, molitev Angel Gospodov.
7. razred - spoštljiv odnos in drža pri molitvi, pravilni mali križ, pravilni veliki križ,
molitev Sveti angel, molitev Očenaš, molitev Zdrava Marija, molitev Slava Očetu,
kesanje, spovedni obrazec, molitev Tebe ljubim, Stvarnik moj, molitev O, Gospa
moja, molitev O, Jezus, blagoslovi me, 10 božjih zapovedi, 7 zakramentov,
velikonočno tridnevje, molitev Angel Gospodov, poznavanje in iskanje po Svetem
pismu.
8. razred - spoštljiv odnos in drža pri molitvi, pravilni mali križ, pravilni veliki križ,
molitev Sveti angel, molitev Očenaš, molitev Zdrava Marija, molitev Slava Očetu,
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kesanje, spovedni obrazec, molitev Tebe ljubim, Stvarnik moj, molitev O, Gospa
moja, molitev O, Jezus, blagoslovi me, 10 božjih zapovedi, 7 zakramentov,
velikonočno tridnevje, molitev Angel Gospodov, poznavanje in iskanje po Svetem
pismu, 7 glavnih grehov, rožni venec.
9. razred - spoštljiv odnos in držav pri molitvi, pravilni mali križ, pravilni veliki križ,
molitev Sveti angel, molitev Očenaš, molitev Zdrava Marija, molitev Slava Očetu,
kesanje, spovedni obrazec, molitev Tebe ljubim, Stvarnik moj, molitev O, Gospa
moja, molitev O, Jezus, blagoslovi me, 10 božjih zapovedi, 7 zakramentov,
velikonočno tridnevje, molitev Angel Gospodov, poznavanje in iskanje po Svetem
pismu, 7 glavnih grehov, rožni venec, 7 darov Sv. Duha, cerkveno leto, sv. maša,
obred posvetitve sv. birme in odgovori na zbrana splošna krščanska vprašanja iz
učbenika Pridi, Sveti Duh.
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