Otrok ima izreden dar za molitev. Njegova molitev
je odgovor na ljubezen, ki jo doživlja; gre za
molitev zahvale in slavljenja.

V atriju so tudi predmeti, ki ga spominjajo na
Sv. mašo in zakramente.

Pomagamo mu, ko ga vodimo v poslušanje Božje
besede in čudenje Božji navzočnosti.

Srečanja trajajo uro in pol do dve uri. Krajši del je
namenjen predstavitvi teme s strani katehista,
Srečanja potekajo v posebnem prostoru, ki se
imenuje ATRIJ.

Poslušanje Božje besede, čudenje sporočilu ter
poglabljanje ob delu z materialom otroku odpirajo
vrata k raziskovanju nedoumljivih Božjih
skrivnosti. Otrok odkriva na način, kjer se
povezovanje in odkrivanje nikoli ne konča.

daljši del pa je na razpolago otroku, da si delo
izbere sam.
Kateheza Dobrega pastirja poteka v prostoru, v
katerem so na dosegu otrokovih rok predmeti, ki
ga vodijo v odkrivanje izbrane, njemu primerne
Božje besede.

Pomembno je, da ima otrok dovolj časa, da izbere
delo, ki ga pritegne, da lahko dela v miru in
zbranosti. To otroka vodi v poglabljanje sporočene
vsebine in v molitev.

Atrij ni učilnica in ni cerkev, je pa v njem vse, kar
otrok vidi v cerkvi: Sveto pismo, oltar s predmeti
za mašo, krstilnik, predmete za krst, …

Otroci v Jezusu – Dobremu pastirju najdejo
brezpogojno ljubezen, ki uresniči njihovo temeljno
potrebo. Zato ga sprejemajo z velikim veseljem.

NA ZAČETNI VPIS
H KATEHEZI DOBREGA PASTIRJA
VABIMO
OTROKE V STAROSTI OD 3 DO 6 LET
in
OTROKE 1. in 2. RAZREDA,
za veroučno leto 2022/2023.
KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA
NADOMESTI KLASIČNI VEROUK.
Pri Katehezi Dobrega pastirja se bomo na
otroku zelo dostopen način pripravili na
prejem dveh pomembnih zakramentov:
ZAKRAMENT SPRAVE in
ZAKRAMENT PRVEGA SVETEGA OBHAJILA.

V okviru ŽUPNIJSKEGA MISIJONA vas vabimo na
PREDSTAVITEV KATEHEZE DOBREGA PASTIRJA
4. 10. 2022, ob 16:00, ko bo z nami vodstvo
slovenske kateheze Dobrega pastirja.

Vpis bo potekal hkrati z vpisovanjem šolskih
otrok k verouku. PRIJAVNICO ZA VPIS najdete na
župnijski spletni strani.
KATEHEZE DOBREGA PASTIRJA BODO POTEKALE
V ATRIJU (nad dvorano Jožefa Kvasa):
ZA PREDŠOLSKE OTROKE (3 – 6 let)
ob PONEDELJKIH od 16.30 do 18.00.
ZA OTROKE 1. ali 2. ali 3. RAZREDA
ob PONEDELJKIH od 14:30 do 16:15
(otroke 1. razredov lahko po potrebi
prevzamemo v šoli),
ali ob TORKIH od 16:15 do 18:00.
Dodatne informacije:
spletna stran Župnije Cerklje na
Gorenjskem, Jernej Marenk, župnik
Urška Jereb (040 614 545)

V veroučnem letu 2019/2020 je bil nad dvorano
Jožefa Kvasa blagoslovljen prostor, ki ga
imenujemo ATRIJ. V njem bo
v veroučnem letu 2022/23 potekala KATEHEZA
DOBREGA PASTIRJA namenjena otrokom od 3. leta
starosti do vključno 3. razreda.
Kateheza Dobrega pastirja je program krščanskega
oznanila, ki tudi že najmlajše uvaja v odnos zaveze
z Bogom na način, ki ga lahko vse življenje
nadgrajujemo. Otrok najde to, kar je v njem
najbolj dragoceno – sposobnost ljubiti.

