Zahteva se red pri verouku in točnost
prihajanja. Prosim, da otroci k verouku
prinesejo opravičilo, če manjkajo.
1. VERSKO ŽIVLJENJE se prične s krstom in se
nadaljuje v z versko vzgojo vas staršev. Kristjan
živi svoje versko življenje 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.
2. VEROUK je pravzaprav drugotnega pomena. Je
drugi del, prvi del je nedeljska sveta maša.
3. Verouk je pomoč pri vašem vzgojnem delu.
Tako je tudi šola le pomoč pri vašem trudu za
izobraževanje otrok. Pomoč, da bodo nekoč ti
otroci in mladi živeli samostojno in odgovorno
življenje ter bodo vedeli, zakaj so verni. Župnija
nudi verouk vam staršem v pomoč pri vzgoji – je
ponudba. Seveda izbirate vi, odločate se vi.
4. Kdor sprejme izbiro KRSTA, izbere izbiro verske
vzgoje in verouka, ta sprejme tudi zahteve:
Nedeljska sv. maša – s prvim obhajilom se
sprejme tudi pravica, da smo vsako nedeljo in
zapovedan praznik pobožno pri sv. maši. Starši,
napišite v zvezek, da je otrok bil pri maši ali
napišite opravičilo tudi kar v zvezek, če ni bil pri
maši. Staršem se načelno verjame.
SV. MAŠE so ponavadi v soboto zvečer in v
nedeljo ob 8. ali 9. 30 uri.
Informacije so na naši spletni strani www.zupnija-kungota.si

Srečanja s starši – Prvo srečanje bo v
novembru. Vedno pa se lahko obrnete na
katehete in povprašate o sodelovanju vašega
otroka pri verouku.

Zahteva se določeno znanje.
Domače naloge. Otroci naj jih opravijo, tudi
če manjkajo. Vsi otroci imajo po vsakem
verouku domačo nalogo, četudi katehet to
pozabi omeniti.
Otroci so vabljeni, da se vključijo v
dejavnosti, ki jih župnija nudi poleg
verouka: k ministrantom, k skavtom v
Šentilju in k branju za Slomškovo bralno
priznanje. Branje za Slomškovo bralno
priznanje vodi gospa Anica Horvat.
Starši, bodite vašim otrokom zgled in
spodbuda.
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. Verouk začenjamo točno, z
zamujanjem se ovira potek ure. Starši,
prosimo vas, da izostanek od verouka
opravičite osebno ali po telefonu.
Sveta maša – vabimo vas, da se redno,
skupaj z otrokom, udeležujete nedeljske
svete maše. Zgled je največ, kar lahko
daste otroku. Starši, molite za svoje otroke!

Oratorij – prihodnje leto bo že 14., ki bo
predvidoma v začetku julija, poleg tega pa še
adventni in postni oratorijski dan.

Prosim, da veroučenci čim prej vrnete knjige
od lanskega veroučnega leta! Tudi od bralne
značke.
Ne pozabite vrniti izkazov!
Za letošnji delovni učbenik prinese učenec:
1. r. – 9 €,
2. r. – 9 €,
3. r. – 9 €,
za obrabnino in delovni zvezek pa učenec od
4. – 9. r. - 7 €.

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 otroku. 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.

da vam bo pri vzgoji v pomoč?
SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE
Namen dejavnosti je spodbujanje branja
kakovostnih knjig z duhovno (krščansko ali
splošno etično) tematiko. Bralci se pogovarjajo
o vsebini prebranih knjig, predstavijo jih lahko v
obliki pisne obnove, risb. Mapa, nalepke.

RAZ.

PON.

TOREK
ob 16 h

1.
2.

ob 16 h

3.

ob 15 h

4.

ob 15 h

MAVRICA za otroke od 1. - 6. raz.
V njej najdete toliko prijetnih, zanimivih in
poučnih zgodb … Dnevno branje Mavrice
povečuje veselje do življenja. (10 št. = 39 €)

5.

ob 16 h

6. a b

13.15

6. a b

14.05

7. a

13.15

OGNJIŠČE za mlade od 7. razreda dalje. V njem
je vse, kar zanima mlade v zanje privlačni
obliki, približno 130 strani. Cena za 12 številk =
30.90 €. Še odrasli ga radi prebiramo.

7. b

14.05

8. a b

13.15

8. a b

14.05

Starši in veroučenci, pridite po blagoslov na
Slomškovo nedeljo, 25. 9. 2016
Otroška vzgoja je najimenitnejše delo,
ki ga malokdo prav zna,
čeravno le dvojno opravilo ima:
otroke skrbno varovati,
jih pridno učiti
in vsega dobrega vaditi.
A. M. Slomšek

9. a b

13.15

9. a b

14.55

četrtek

3. r.
4. r.+ 5.
1. r.+ 2.

14.15
15.05
16.00

Vsem želimo sproščen začetek šolskega in
katehetskega leta in obilo Božjega
blagoslova.
___________________________________________________
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Dobri Bog,
dal si mi ušesa,
uči me, da bom dobro poslušal.
Oči sem dobil,
uči me, da bom pravilno gledal.
Podaril si mi usta,
uči me govoriti in utihniti
ob pravem času.
Nos si mi dal,
uči me čutiti, od kod prihaja veter.
Roke si mi ti dal,
uči me delati, kar ti želiš.
Noge sem dobil,
uči me hoditi po pravih poteh.
(Anton Rotzetter)

