
ŽUPNIJA ŠENTJERNEJ 
KATEHETSKO PISMO veroučencem in njihovim staršem 

 
Začetek šolskega leta je lepa priložnost, da premislimo, kako bomo v naši družini vzgajali otroka (-e) v veri. 
Vera se s staršev na otroke ne prenaša samo z veroukom, temveč tudi z našim življenjem, besedami,... Na 
začetku tega šolskega leta si vzemite čas in si zastavite naslednja vprašanja: 

- Kdaj bodo otroci hodili k verouku? 
- Kakšno mesto bo imela molitev v naši družini? 
- Kdaj bomo kot družina obiskovali nedeljsko sveto mašo? 
- V katere skupine bomo vključili otroka (ministranti, zbor, skavti,...)? 

Kateheti smo vam hvaležni za vašo pripravljenost in zavzetost, ki jo ob vseh obveznosti in skrbeh namenite 
svojim otrokom tudi za posredovanje nauka o Bogu in veri. Res je, da ure kateheze otroke uvedejo v 
krščansko življenje ter jih pripravijo na prejem zakramentov svete evharistije in svete birme, a kateheza ne 
dela čudežev, če starši sami najprej pokažete zgled krščanskega življenja po veri. Kateheza je samo 
dopolnitev verskega življenja. Na prvem mestu je udeležba pri nedeljski sveti maši. Brez nedeljske svete 
maše, ki je srečanje z Jezusom in je temelj naše vere v Jezusa Kristusa, ni pravega krščanskega življenja. 
Zato vas, dragi starši, vabimo in spodbujamo, da skupaj s svojimi otroci pridete k nedeljski sveti maši, pri 
njej sodelujete z molitvijo in petjem ter ste tako najboljši zgled vašemu otroku. Dejanja so pomembnejša 
od vseh besed... Lep pripomoček je liturgični zvezek, ki ga ob prebranem nedeljskem evangeliju skupaj z 
otroki izpolnite. 
Poleg obiskovanja nedeljske svete maše so sestavni deli verske vzgoje vsakega kristjana tudi molitev in 
branje Svetega pisma. Verska vzgoja je vezana tudi na zapoved ljubezni do bližnjega. Kateheti si 
prizadevamo, da v razredu skrbimo za medsebojno spoštovanje, za to, da se vsakdo čuti sprejetega, da 
vsak dobi priložnost, da izrazi svoje mnenje, pa tudi za to, da posameznik sprejme odgovornost za svoja 
dejanja ter da pride do odpuščanja. 
Naj dobri Bog blagoslavlja v tem novem veroučnem in šolskem letu prizadevanja staršev in katehetov pri 
posredovanju katoliške vere našim otrokom! 
 

Vaši kateheti 
KAM NAJ SE VKLJUČIM 

- OTROŠKI PEVSKI ZBOR: Pevske vaje so ob sredah od 17h-18h. Pojemo pri nedeljskih mašah ob 8h. 
Kontakt: Katja in Gregor (041 209 989) 

- MINISTRANTI: fantje, ki bi radi služili duhovniku pri oltarju in tako skrbeli za lepoto našega 
župnijskega bogoslužja povabljeni v ministrantske vrste. Ministrantska srečanja bodo potekala v 
soboto dopoldne. 

- SKAVTI: -Bobri in bobrovke (1. in 2. r. OŠ), Volčiči in volkuljice (3. – 5. r. OŠ), Izvidniki in vodnice ( 
6.r. OŠ – 1. l. SŠ) 
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 PONEDELJEK TOREK SREDA  ČETRTEK PETEK 
6.30 5. razred 

6. razred 
7. razred 
8. razred 

4. razred 
5. razred 
7. razred 
8. razred 

 6. razred 
 
 

4. razred 
5. razred 

7.15 3. razred 
4. razred 
6. razred 

1. razred 
2. razred  
3. razred 

8. razred 2. razred  
7. razred 

9. razred 
1. razred 
 

12.00  OREHOVICA    
13.30     9. razred 
16.00  3. razred    
16.30 1. razred 2. razred    

 DELOVNI in 
LITURGIČNI 
ZVEZEK, PRISPEVEK 
ZA OGREVANJE 

UČBENIK (nov), 
LITRUGIČNI 
ZVEZEK, PRISPEVEK 
ZA OGREVANJE 

UČBENIK 
(izposojen), 
LITURGIČNI ZVEZEK, 
PRISPEVEK ZA 
OGREVANJE 

PRISPEVEK 
ZA  
OGREVANJE 

1.razred 25 EUR - - -  
2. razred 25 EUR - - - 
3. razred 25EUR - - - 
4. razred 30 EUR - - - 
5. razred - 25 EUR 20 EUR - 
6. razred 30 EUR - - - 
7. razred - 25 EUR 20 EUR - 
8. razred 25 EUR - - - 
9. razred - - - 10 EUR 

VPIS K VEROUKU 
PETEK 2. september 16h - 18h 

SOBOTA 3. september ob 8h-11h 
PONEDELJEK 5. september od 9h - 11h, 16h -18h 

TOREK 6. september od 9h- 11h, 16h - 18h 
PETEK 9. september od 9h-11h, 16h - 18h 

 
 
 

 


