
SPOŠTOVANI STARŠI 

Naša naloga je, da v sodelovanju z vami starši, 
otrokom in mladostnikom pomagamo odgovoriti 
na mnoga življenjska vprašanja in jih uvajamo v 
skrivnosti vere. Prvi cilj kateheze je prav gotovo 
vzpostaviti stik med posameznikom in Jezusom 
Kristusom ter s Cerkvijo. Trudimo se, da bo ta 
povezanost čim globlja in hkrati domača. Otrok 
ne pripravljamo le na prejem zakramentov (sveto 
obhajilo, sveta spoved, sveta birma), temveč tudi 
za življenje z dejavnim sodelovanjem pri 
nedeljskem in prazničnem bogoslužju. Tudi 
z  udejstvovanjem v različnih delavnicah, kot so 
npr. izdelovanje adventnih venčkov, daril ob 
materinskem dnevu, snopov ob cvetni nedelji ... 
Sestavni del vzgoje v odnosu do Boga je torej 
molitev, branje Svetega pisma, učenje o Bogu in 
vzgoja za odnos do bližnjega. 

Naj bo pot vaših otrok skozi vrata šolskih in 
veroučnih učilnic blagoslovljena in naj jih spremlja 
tudi vaša osebna molitev. 

 Še eno vabilo imamo. Vse male in velike, skupaj z 
vami starši srčno VABIMO K SV. MAŠI. 

Potrudite se, da boste kot družina radi prihajali k 
sveti maši. V začetku ne bo lahko. Gre pa, če se za 
to odločimo. Maša naj ne bo le obveza, pač pa se 
pri sveti maši srečamo z živim Jezusom, On se 
daruje za nas, mi smo deležni Božjega življenja. 
Sodelujmo, da bo duhovno življenje dobilo pravo 
mesto v našem življenju. Če je Bog na prvem 
mestu, je vse na pravem mestu v našem 
življenju.                                                              
Veselimo se vas, radi prihajajte, skupaj bomo v 
Jezusovi šoli, da ne pozabimo Nanj, na svojo Pot, 
Resnico in Življenje. 

DRAGI VEROUČENCI, 
zmolite večkrat to molitev za blagoslov v 

šolskem in veroučnem letu 
 
Jezus, moj prijatelj, bodi z mano v tem šolskem in 
veroučnem letu. Vodi moje misli, ko bodo zašle. 
Vodi moje besede, da bodo prijazne. Vodi moje 
roke, da bodo delale dobro. Vodi moje noge, da 
bodo hodile po pravih poteh. Pomiri me, ko me bo 
strah. Potolaži me, ko me bo dajala žalost. 
Spodbudi me, ko bom brez moči. Prebudi me, če 
se me bo lotila lenoba. Hvala ti, ker me imaš rad. 
Hvala ti, ker si vedno ob meni. Amen 
 

 
 

NEKAJ OBVESTIL IN NAVODIL 
 

Veroučna ura traja 50 min. Otroci k verouku 
prinašajo veroučne pripomočke ter obvezno 
copate. V veroučno učilnico naj ne prinašajo 
hrane in pijače! 
Mobilne telefone naj med veroukom izključijo 
ali dajo na tiho! 
Domače naloge naj delajo sami, kar pa ne 
pomeni, da jim starši ne smete pomagati. Naj 
jih opravijo, tudi če manjkajo. 
Verouk začenjamo točno, z zamujanjem se 
ovira potek ure. 
Starši, prosimo vas, da izostanek od verouka 
opravičite osebno ali po telefonu. 

Sveta maš a – vabimo vas, da se redno, skupaj z 
otrokom, udeležujete nedeljske svete maše. 
Zgled je največ, kar lahko daste otroke.                
Starši, molite za svoje otroke! 
 
Srečanja s starši – Sproti boste obveščeni.Vedno 
pa se lahko obrnete na katehete in povprašate o 
sodelovanju vašega otroka pri verouku. 
 
Oratorij – Kako bo z oratorijskimi dnevi, bo 
pokazal čas glede na korona virus. Sproti boste 
obveščeni. 
 
Prosim, da veroučenci čim prej vrnete knjige 
od lanskega veroučnega leta!  
Ne pozabite vrniti izkazov! 
 
Za letošnji delovni učbenik prinese učenec: 
1. r.  –  3. r. = 10 € 
za obrabnino in delovni zvezek pa učenec od 
4. – 8. r. = 8 €. 
 
S potekom verouka so povezani tudi določeni 
stroški, ogrevanje prostorov, učni pripomočki in 
plačilo zaposlenega kateheta. Da bi ta strošek lažje 
pokrivali, imamo prispevek za verouk,  in sicer         
30 € - letno! po družini (to je 3 € na mesec). 

 
Primerjajte, koliko pa daste za glasbeno, plesno 
šolo, nogomet mesečno … Če tega kdo ne zmore, 
naj prispeva po svojih zmožnostih. Denar ne sme 
in ne more biti razlog, da kdo zaradi tega ne bi 
hodil k verouku. Prosimo za razumevanje in 
pomoč.  
 

Vsem želimo obilo Božje pomoči in 
blagoslovljen začetek ter nadaljevanje leta! 



KAJ NAJ OTROCI BEREJO, 
da vam bo pri vzgoji v pomoč? 

 
MAVRICA - Slovenska katoliška revija za otroke, 
starše, katehete in vzgojitelje: 
- otrokom na zanimiv način odgovarja na 
vprašanja o Bogu in večnosti, 
- prava revija za vse navihane, radovedne, 
vedoželjne otroke! Za 10 številk 39,90 evra. 

 
#NAJST 
Ste prerasli Mavrico? Se pripravljate na birmo? 
Hodite v srednjo šolo? Čas je za #najst! 
• Z vami razvijamo talente, premišljujemo o 
odnosu fant–punca, vrtimo svet, klikamo po pop 
sceni, poslušamo glasbo, spremljamo modne 
smernice, se pripravljamo na birmo in po njej 
prinašamo evangelij svetu. 6 številk 27 € 

 
 OG N JIŠČE za mlade od 8. razreda dalje. V njem  
je vse, kar zanima mlade v zanje privlačni obliki, 
približno 130 strani. Cena za 12 številk = 34.30 €. 
Še odrasli ga radi prebiramo. Naročite po pošti. 
 
S LOMŠ K OVO BRA LNO PRI ZN A N JE  
Namen dejavnosti je spodbujanje branja 
kakovostnih knjig z duhovno (krščansko ali 
splošno etično) tematiko. Mapa, nalepke. 
 

 
Vabimo nove kandidate v MINISTRANTSKE 
vrste.  Ministrant ali mašni strežnik je otrok 
ali mladinec, ki duhovniku pomaga pri 
izvedbi maše. 

 
BODIMO DRUG DRUGEMU OPORA IN SPODBUDA     

V POGOVORU O VERI IN ŽIVLJENJU IZ NJE.

VEROUK V ZGORNJI KUNGOTI 
 
 

RAZ. PON. TOREK 

1.    16 h 
2.   16 h  

3.  15 h 

4. 15 h  

5.   15 h 
6. A  13.00 h  

6. B   13.50 h  
7. A,B 
 
 

13.00 h  

7. A, B 13.50 h  
8. A  13 h 

 8. A, B  13.50 h 
9. r.  
 
 

PO DOGOVORU                         

 
 

 
VEROUK V SPODNJI KUNGOTI 

 
četrtek 3. r. 14.15 

 4. r. + 5. 15.05 
 1. r. + 2. 16.00 

 
Gospod, ti si Ljubezen, Resnica. 
Pomagaj mi iskati pot življenja. 
 

 

 
NAJ BO NOVO ŠOLSKO LETO 
BLAGOSLOVLJENO ZA VSE. 

 
 ŽUP. URAD ZG. SV. KUNGOTA (C. KOCBEK) 

041 391 955, e-mail: kocbek.ciril@gmail.com, 
spletna stran: www.zupnija-kungota.si 

VEROUČNO LETO 
2020/21 

 
 

 

 

IN ODPRAVI SE NA POT, 
JEZUS S TABO BO POVSOD, 
JEZUS BO TVOJ KAŽIPOT. 

 
Začetek verouka bo v 

ponedeljek, 21. 9. 2020, 
v Spodnji Kungoti 24. 9. 

 
Slomškova in katehetska nedelja 

bo 27. 9. ob 8. uri Zg. Kungoti                          
9.30 Sp.Kungoti 

Lepo vabljeni (skoraj je že 
dolžnost), da pridete starši in 
otroci k maši po blagoslov. 


