SPOŠTOVANI STARŠI

Dragi veroučenci,

Pozdravljeni vsi otroci in starši tudi pri
letošnjih veroučnih srečanjih. Bodimo
ponosni in prav tako hodimo ponosno v
Jezusovo šolo, ki nas želi spomniti na
pomembne "lekcije" življenja.

tudi z veroukom se širijo vaša obzorja,
raste vaše znanje in se poglablja vaše
razumevanje sebe in sveta okoli vas. Učite
se vedno bolj spoznavati, kaj je dobro in
kaj je slabo, kaj je pošteno in kaj je
krivično, učite se spoštovanja do sošolcev,
starejših in drugačnih.
Ne pozabite na pot življenja povabiti
tudi Jezusa. Prosite ga, da vodi vaše
korake. Z njim gre vse lažje in boljše.

VEROUK je pomoč pri verski vzgoji, ki ste jo
starši obljubili pri krstu vašega otroka. Zato
bomo kateheti sodelovali z vami starši pri
skupnih srečanjih – sestankih.
Zelo
poudarjam
tudi
pomembnost
nedeljskega srečanja z Bogom pri sveti
maši: posebej vas vabim k družinski maši
3. nedeljo v mesecu.

Vsem želim Božjega blagoslova in
Marijinega varstva.

Verjamem, da ste svojega otroka, za
katerega ste vi pred Bogom odgovorni, že
naučili osnovnih molitev, lepega vedenja in
ga vzgajate k odgovornemu ravnanju.
Katehetje pri verouku pa vam pomagamo,
da bo poglobil svoj odnos do Jezusa, svojo
vero.
A le, če delamo skupaj. Če otroka samo
pošljete k verouku in se ne zanimate za
njegovo delo, ne moremo kaj dosti narediti.
Kako se bo to poznalo pri njegovi vzgoji?
Samo ena ura verouka brez sodelovanja
staršev doma, brez nedeljske svete maše,
brez molitve nima smisla. Zato je nujno, da
starši, ko pošljete svojega otroka v veroučno
šolo, tudi potrdite, da boste sodelovali s
kateheti in storili vse, kar je v vaši moči, da
bi otroke lahko vzgojili v zrele krščanske
osebnosti.

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 maša – 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 – Prvo srečanje bo v
novembru. Vedno pa se lahko obrnete na
katehete in povprašate o sodelovanju vašega
otroka pri verouku.
Oratorij – prihodnje leto bo že 16., 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. – 10 €, 2. r. – 10 €, 3. r. – 10 €
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 družini (to je 3 € na mesec
- fotokopiranje, delno elektrika, kurjava, pošta,
…) Primerjajte, koliko pa daste za glasbeno,
plesno šolo, nogomet … 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.

KAJ NAJ OTROCI BEREJO,
da vam bo pri vzgoji v pomoč?
SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE
Namen dejavnosti je spodbujanje branja
kakovostnih knjig z duhovno (krščansko ali
splošno etično) tematiko. Mapa, nalepke.
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 €
OGNJIŠČE za mlade od 8. razreda dalje. V njem
je vse, kar zanima mlade v zanje privlačni obliki,
približno 130 strani. Cena za 12 številk = 33.50 €.
Še odrasli ga radi prebiramo.
Vabimo nove kandidate v MINISTRANTSKE
vrste. Ministrant ali mašni strežnik je otrok
ali mladinec, ki duhovniku pomaga pri
izvedbi maše.
Starši in veroučenci, pridite po blagoslov
na Slomškovo nedeljo, 22. 9. 2018.
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VEROUK V SVEČINI - ob petkih.

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

IN ODPRAVI SE NA POT,
JEZUS S TABO BO POVSOD,
JEZUS BO TVOJ KAŽIPOT.
Začetek verouka bo v
ponedeljek, 23. 9. 2019,
v Spodnji Kungoti 26. 9.
Slomškova in katehetska nedelja
bo 22. 9. ob 8. uri Zg./9.30 Sp.
Lepo vabljeni (skoraj je že
dolžnost), da pridete starši in
otroci k maši po blagoslov.

