Cerklje na Gorenjskem, 29. 08. 2021

KATEHETSKO PISMO
VEROUČENCEM IN NJIHOVIM STARŠEM
VEROUČNO LETO 2021/22
Dragi starši.
Začetek šolskega leta je za vas zahteven. Koliko stvari vas skrbi, kajti šola, za katero naj bi vsestransko
poskrbeli drugi, v resnici leži na vaših ramenih. Kakšna šolska torba bo všeč vašemu šolarju? Potem pa
je treba torbo napolniti z učbeniki, delovnimi zvezki in vsem drugim, kar vam ponujajo kot potrebno,
pa se potem pokaže, da je šlo samo za poslovne poteze.
Prosim vas, dragi starši, da z enako pozornostjo in skrbnostjo, kot napolnite šolsko torbo svojega
otroka, tudi vse šolsko leto spremljate, s čim polnijo glave in srca vaših otrok. Sicer je Kahlil Gibran
zapisal: »Vaši otroci niso vaši otroci,« a vas vseeno prosim, da ne pozabite, da so vam zaupani. Ne
dovolite, da vam jih v letih šolanja kdorkoli vzame. Vedno znova preverjajte, kako in kaj jih učijo.
Pogovarjajte se z otroki, da boste mogli pravočasno postaviti meje morebitnim stranpotem.
Dragi šolarji.
Vsak začetek šolskega leta je poln lepega. Veliko vas je, ki komaj čakate, da boste srečali svoje sošolce.
Z nekaterimi se niste videli vse od zadnjega šolskega dne. Kako lepo jim bo povedati, kaj vse ste
doživeli med počitnicami. Hkrati pa je srce polno pričakovanj. Kaj bomo v tem letu v šoli doživeli? Česa
se bomo naučili? Koga bomo morda na novo spoznali? Zraven pa se morda primeša tudi čisto malo
skrbi; bomo s sošolci še naprej prijatelji? Kakšni bodo novi učitelji? Bomo pridobili znanje, ki se za ta
razred predvideva?
Lepo je, da se veselite začetka, in še lepši je ta nemir pričakovanja, ki ga doživljate v sebi. Tudi naučili
se boste vsega, kar bo potrebno, da boste dobili dobre ocene za svoje znanje. Predvsem pa vas prosim,
da se v tem letu vaše srce uči enako zavzeto, kot se bodo učile vaše glave. Vednost, ki jo sprejemajo
naše glave, je seveda zelo pomembna. Še veliko bolj pomembno pa je tisto znanje, ki oblikuje naša
srca.
Če boste na široko odprli vrata srca za znanost ljubezni, boste odkrili, kako dobri prijatelji postajate s
sošolci in kako odlične učitelje imate. Znanje glave nas lahko naredi sebične, znanje srca pa nas vedno
poveže z drugimi. To pa človeka zelo osreči.
Spoštovani učitelji.
Vaše poslanstvo je čudovito. Ko na začetku šolskega leta s pogledom ocenjujem težo šolskih torb, me
prevzame misel, da se bo vse znanje iz učbenikov prelilo v glave, ki pa zaradi tega ne bodo nič težje.
Čudovit proces bogatenja, ki pa ne obremeni, ampak vedno bolj osvobaja. Pomagajte staršem, da
bodo njihovi otroci stopali na pot svobode. Kot učitelji in vzgojitelji oblikujete prihodnost za veliko
desetletij naprej. Otroke vzgajajte tako, da bodo sposobni oblikovati družbo, v kateri bi si na stara leta
vi sami želeli živeti.
Dragi kateheti, katehisti in katehistinje.
Tudi vi boste del naših otrok sprejeli s pričakovanjem staršev, da jim boste pomagali rasti v veri. Rast
v veri pa je najprej rast v odnosu do Jezusa Kristusa, ki je za nas umrl in vstal. Otroci, ki jim boste
pomagali hoditi za Jezusom, naj vidijo, kako zelo vi sami zaupate Jezusu. Vaš zgled jim bo pomagal
oblikovati osebni odnos prijateljstva z Jezusom. Ko se vam zahvaljujem za vaše poslanstvo in
pripravljenost, vas prosim, da svoje veroukarje in njihove družine stalno spremljate tudi s svojo
molitvijo.
Vsem želim bogato leto novih spoznanj in nove rasti.

msgr. Stanislav Zore OFM, ljubljanski nadškof in metropolit

KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA
Poleg klasične župnijske kateheze (verouka) bo za 1. in 2. razrede potekala tudi kateheza
Dobrega pastirja, ki je enakovredna klasičnemu verouku. Pri vpisu se boste lahko odločili,
katero obliko kateheze bo otrok obiskoval. Več informacij je na župnijski spletni strani, kjer je objavljen
tudi urnik in vpisnica.
Kateheza Dobrega pastirja poteka tudi za predšolske otroke od treh do šestih let starosti.
Dodatne informacije, urnik in vpisnico najdete na zgornjih povezavah.
VPIS K VEROUKU
Starše prosimo, da otroke vpišete k verouku v času vpisa in ne šele ob začetku verouka.
Vpis otrok v veroučno šolo bo v Dvorani Jožefa Kvasa potekal po sledečem razporedu:
- v ponedeljek, 6. septembra, od 8. do 11. ure in od 15. do 18. ure za otroke 2. in 3. razreda,
- v torek, 7. septembra, od 8. do 11. ure in od 15. do 18. ure za otroke 4. in 5. razreda,
- v četrtek, 9. septembra, od 8. do 11. ure in od 15. do 18. ure za otroke 6. in 7. razreda,
- v petek, 10. septembra, od 8. do 11. ure in od 15. do 18. ure za otroke 8. in 9. razreda,
- v soboto, 11. septembra, od 9. do 12. ure za otroke 1. razreda.
Starši k verouku vpišete vse otroke hkrati v tistem terminu razporeda, ki vam najbolj ustreza. Termini
so razdeljeni po razredih zaradi razpršitve vpisa. Komur razpisani termin ne ustreza, naj pride v terminu,
ki mu najbolj ustreza.
Veroučenci naj izberejo vsaj eno obveroučno dejavnost (ministranti, pevski zbor, Slomškovo bralno
priznanje, skavti itd.) in pri njej vse leto tudi sodelujejo.
VPIS OTROK V PRVI RAZRED
Starši, ki vpisujete otroka v prvi razred, s seboj prinesite družinsko knjižico. Če je nimate, je za
otroka, ki ni bil krščen v naši župniji, obvezno treba prinesti otrokov krstni list. Dvignete ga v župniji
otrokovega krsta.
Ob vpisu otroka v prvi razred veroučne šole starši oddate tudi izpolnjeno in podpisano
vpisnico k župnijski katehezi. Starši višjih razredov, ki ste prijavnico oddali lani, je letos ne izpolnite.
Obrazci so na voljo v župnijski cerkvi pri tisku in na župnijski internetni strani.
MAŠA OB ZAČETKU VEROUČNEGA LETA
Za blagoslov v šolskem in katehetskem letu bomo prosili v nedeljo, 12. septembra 2021,
pri deseti sveti maši. Pri tej maši bomo blagoslovili tudi šolske torbe in učne pripomočke. Otroci so
povabljeni, da jih prinesejo s seboj v cerkev. Skupaj bomo prosili Svetega Duha za pomoč pri učenju
in vseh ostalih dejavnostih.
REVIJE ZA VEROUČENCE
Otroka vzgaja tudi pisana beseda. Če malo priredimo pregovor, lahko rečemo: »Povej mi, kaj bereš, in
povem ti, kdo si«. V branje, ki vzgaja h krščanskim vrednotam, vam priporočamo MAVRICO (za nižje
razrede) in revijo OGNJIŠČE ter mladinsko revijo NAJST (za višje razrede). Revije bodo
veroučencem predstavljene pri verouku. Vse naročene revije bodo otroci prejemali po pošti.
PRISPEVEK ZA VEROUČNO KATEHEZO
Tudi veroučna šola je povezana s stroški. Za kritje stroškov veroučne šole ne prispeva ne država ne
škofija. Vse, kar potrebujemo, je strošek za župnijo.
Hvaležni vam bomo za celoletni prispevek za verouk (dar za enega otroka je dvajset evrov in trideset
za dva ali več vpisanih otrok iz ene družine), iz katerega delno krijemo stroške ogrevanja in nakup
katehetskih pripomočkov.
Za katehezo Dobrega pastirja je prispevek trideset evrov za vsakega otroka – učbenikov in delovnih
zvezkov pri tej obliki kateheze ni, zato tudi stroškov zanje ni.

Če to zaradi vseh drugih finančnih obveznosti ob začetku šolskega leta ni mogoče, se lahko prispevek
poravna do jesenskih počitnic.
V primeru, da družina zaradi finančne stiske zneska ne bi zmogla prispevati, naj o tem obvesti g.
župnika. Ob tem želim pojasniti, da vaš prispevek nikakor ni plačilo za verouk in da slednji še vedno ni
plačljiv. Ta prispevek je dar, ki ga namenite za lažje izvajanje katehetske dejavnosti, v katero je
vključen tudi vaš otrok. S temi darovi bomo vsaj deloma krili materialne stroške (elektrika, redno
vzdrževanje, ogrevanje …) in katehetske pripomočke (fotokopije, pisala, papir, filme, plakate …).
STARŠI, KI IMATE TEŽAVE S PLAČILOM UČBENIKA IN PRISPEVKA ZA VEROUČNO ŠOLO,
SPOROČITE, DA BOMO POISKALI NAJBOLJŠO MOŽNOST ZA PLAČILO. DA SE LAŽJE
POGOVORIMO, K VPISU VSAK PRISTOPI OSEBNO.
LITURGIČNI ZVEZEK
Liturgični zvezek ali Vodnik duhovnega življenja je spremljevalec staršev in veroučencev skozi cerkveno
leto, da bi v prizadevanju za duhovno rast postali vedno globlje povezani z Jezusom. Otroci bodo vse
leto zbirali listke in jih lepili v zvezek. Listki so spodbuda za otroke in starše, da bi se tudi doma spomnili
nedeljske Božje besede in premišljevali o njej. Z listki želimo otroke spodbuditi, da bi bolj redno
obiskovali nedeljsko sveto mašo.
CENE KNJIG IN ZVEZKOV ZA VEROUK:
RAZRED UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI
CENA EUR
SKUPAJ
VEROUKA ZA VEROUČNO ŠOLO
ZA
ZA STROŠKE VEROUČNE ŠOLE STARŠI OB
ENEGA
VPISU PRISPEVAJO:
OTROKA
- EN VPISANI OTROK: 20,00 €
S
PRISPEVKOM
- DRUŽINSKI VPIS:
30,00 €
delovni zvezek: PRAZNUJMO IN SE VESELIMO 11,00
1.
liturgični zvezek
3,00
34,00 €
zvezek: PRAZNUJMO Z JEZUSOM
11,00
2.
liturgični zvezek
3,00
34,00 €
delovne pole: PRIDITE K MENI
11,00
3.
liturgični zvezek
3,00
34,00 €
učbenik: POT V SREČNO ŽIVLJENJE
8,50
4.
delovni zvezek
6,50
38,00 €
liturgični zvezek
3,00
učbenik: ZNAMENJA NA POTI K BOGU
8,50
5.
delovni zvezek
6,50
38,00 €
liturgični zvezek
3,00
učbenik: SKUPAJ V NOVI SVET
8,50
6.
delovni zvezek
6,50
38,00 €
liturgični zvezek
3,00
7.
učbenik: KDO JE TA?
8,50
delovni zvezek
6,50
38,00 €
liturgični zvezek
3,00
8.
učbenik: ZA TVOJO DUHOVNO RAST –
12,00
učbenik in delovni zvezek
35,00 €
liturgični zvezek
3,00
9.
učbenik:
SVETO PISMO (priskrbijo si ga sami)
/
20,00 €

PREDVIDENI TERMINI VEROUKA IN KATEHEZE DOBREGA PASTIRJA (KDP) 2021/22*

* mogoče so spremembe terminov verouka

CERKLJE
I. KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA
RAZRED

SKUPINA

TERMIN

KATEHET

PREDŠOLSKI

KDP I

PONEDELJEK: 16.15–18.00

katehistinja Urška (otroci 3-6 let)

TOREK: 15.15–17.15

katehistinja Urška

1. & 2. RAZRED KDP II

II. KLASIČNA KATEHEZA
RAZRED

SKUPINA

TERMIN

KATEHET

1. RAZRED

PRVA
DRUGA

PONEDELJEK: 15.15–16.00
PONEDELJEK: 16.15–17.00

katehistinja
Lidija Jagodic

2. RAZRED

PRVA

SREDA: 13.20–14.05

katehistinja Slavi Snedec

3. RAZRED

PRVA
DRUGA

PONEDELJEK: 13.20–14.05
TOREK: 13.20–14.05

župnik
Jernej Marenk

4. RAZRED

PRVA
DRUGA
TRETJA

SREDA: 7.25–8.10
SREDA: 13.20–14.05
ČETRTEK: 7.25-8.10

duhovni pomočnik
Anton Marinko

5. RAZRED

PRVA
DRUGA

PONEDELJEK: 7.25–8.10
PONEDELJEK: 13.20–14.05

katehistinja
Irena Zajec

6. RAZRED

PRVA
DRUGA

ČETRTEK: 7.25–8.10
ČETRTEK: 14.10–14.55

kaplan
Martin Leban

7. RAZRED

PRVA
DRUGA
TRETJA

TOREK: 14.10–14.55
SREDA: 7.25–8.10
SREDA: 7.25–8.10

kaplan Martin Leban
sestra Marija Kociper
sestra Ivica Oblak

8. RAZRED

PRVA
DRUGA
TRETJA

PONEDELJEK: 7.25–8.10
PONEDELJEK: 14.10–14.55
TOREK: 7.25–8.10

župnik
Jernej Marenk

PRVA
DRUGA

ČETRTEK: 14.10–14.55
ČETRTEK: 18.45–20.00

sestra
Marija Imperl

9. RAZRED

ZALOG
RAZRED

TERMIN

KATEHET

1. RAZRED

SREDA: 7.30–8.15

katehistinja Marija Kepic

2. RAZRED

TOREK: 7.30–8.15

katehistinja Marija Kepic

3. RAZRED

ČETRTEK: 7.30–8.15

katehistinja Marija Kepic

4. RAZRED

PONEDELJEK: 7.30–8.15

katehistinja Marija Kepic

5. RAZRED

TOREK: 13.00–13.45

kaplan Martin Leban

