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KATEHETSKO PISMO VEROUČENCEM IN NJIHOVIM STARŠEM 

VEROUČNO LETO 2014/15 
 
Dragi veroučenci in veroučenke, spoštovani starši! 
 
 Na začetku veroučnega leta vas lepo pozdravljam in želim lep 
začetek šolskega in veroučnega leta. Na vas se obračam kot vaš 
župnik in prvi izmed katehetov naše župnije. Izraziti vam želim svojo 
pripravljenost in pripravljenost vseh katehistinj naše župnije, da bi 
skupaj z vami pomagali vašim otrokom korak za korakom zrasti v 
poštene ljudi, zavzete kristjane in odgovorne državljane. 
 

Vsako starostno obdobje ima svoje značilnosti. Otrok v predšolski 
dobi od svojih vzgojiteljev pričakuje zavetje, varnost in pomoč pri 
prvih korakih vključevanja v svet izven lastne družine. 
Prvoobhajanec ob svojih starših in katehetih začuti resničnost in 
povezanost med teorijo in prakso. Svojo otroško vero oblikuje in 
spoznava pri verouku, predvsem pa nenehno opazuje, kakšno držo 
imamo odrasli, zlasti starši do vsega, kar govorimo in učimo. 
Pritegnejo ga živi zgledi. Birmanec ob vstopu v pestro obdobje 
pubertete doživlja svojo nezanesljivost, občutljivost, hrepenenja, 
vsevednost … Mogoče nam odraslim s svojim pristopom do sveta 
sprašuje vest in nas opominja k večji doslednosti življenja po veri, saj 
sprašuje in opazuje, kje in kako izpolnjujemo in živimo svojo 
zvestobo, tudi v odnosu do Boga. Mladinec in srednješolec ob 
prijateljih oblikuje svoja stališča do sebe, do Boga, svoje okolice in do 
nas, njegovih vzgojiteljev. 

Kakšno stališče smo do vsega tega izoblikovali mi? Kakšen je 
naš odnos do nas samih? Kako in kdaj se srečujemo z Bogom 
v molitvi, pri sv. maši, ob prejemanju zakramentov? Kako 
živimo svoj odnos do družbe, katere člani smo? 
 

Uspeh ni mogoč, če bomo stali vsak na svojem bregu in 
zagovarjali vsak svoje pravice. V župniji imamo že objavljen 
razpored veroučnih ur, poskrbeli smo za veroučne knjige in delovne 
zvezke, pripravili liturgične didaktične pripomočke (liturgični zvezki, 
listki, možnost naročila na Mavrico in Ognjišče …). 
 

Tudi letos ne bomo mogli izvesti zaželenega programa, če ne 
bomo upoštevali osnovnih pravil: točnosti, poštenosti in 
resnicoljubnosti. Zato vas prosim, da poskrbite za točnost 
prihajanja k veroučnim uram, redno udeležbo pri nedeljski sveti maši, 
pošteno izpolnjevanje domačih nalog ter resnicoljubno navajanje 
vzrokov za izostanke. 
 

Kot župnik in voditelj katehistov naše župnije vam zagotavljam, da 
se bomo vsi skupaj potrudili za pošteno izpolnjevanje svojih 
dolžnosti. Vesel bom vaše pripravljenosti za sodelovanje. Vsak od 
sodelavcev v župnijski katehezi vam bo z veseljem odgovoril na 
vprašanja, povezana s potekom verouka, veseli pa bomo tudi vaše 
udeležbe na srečanjih za starše, ki jih bomo sproti objavljali in 
pripravljali v okviru katehetske dejavnosti. 
 

Naj obisk verouka ne bo osredotočen samo na prejem 
zakramentov (sv. obhajilo in sv. birmo), temveč naj bodo 
veroučna leta obdobje in priložnost za oseben razvoj in 
učenje, kako prisluhniti Bogu. 
 

V svojih vsakdanjih molitvah tudi vašo družino priporočam Božji 
ljubezni in priprošnji Matere Marije. 
 
 

župnik Jernej Marenk 
in katehistinje s. Pia Marc, ga. Anica Žagar in ga. Tanja Becele 
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PRAVILA VEROUČNE ŠOLE 
 

1. K vsaki veroučni uri morajo otroci prinesti urejen VODNIK 
DUHOVNEGA ŽIVLJENJA (liturgični zvezek), DELOVNI ZVEZEK z 
opravljeno domačo nalogo in pisalo. Po katehetovem naročilu tudi 
VEROUČNI UČBENIK. 
2. Če ste bili pri maši v župniji, kjer ne delijo listkov, starši v 
okvirček napišete kraj in se podpišete; če niste obiskali svete 
maše, starši napišete vzrok in se podpišete (pomembno je, da otrok 
ne navajamo k laži). 
3. Verouk se začne ob točno določeni uri in prav tako konča. 
Zamujanje in predčasno odhajanje škoduje učnemu procesu in je za 
vse navzoče moteče. 
4. Za dogajanje okoli župnišča pred začetkom in po koncu verouka 
župnik in katehistinje ne moremo prevzeti odgovornosti. 
5. Veroučenci imajo s seboj šolske copate. Sicer so v učilnici bosi. 
6. V učilnico ne nosimo hrane in pijače in ne uporabljamo 
mobilnega telefona. Kršitev pravila se kaznuje z odvzemom. 
7. Navzočnost pri verouku je za vse, ki ste se k verouku vpisali, 
obvezna. Morebitno odsotnost starši osebno ali pisno opravičite. 
Neopravičeni izostanki se v spričevalo zapišejo kot neupravičene 
ure verouka. 
8. V primeru odsotnosti veroučenec do prihodnje ure verouka naredi 
domačo nalogo. O nalogi se pozanima pri sošolcih. 
9. Veroučno leto uspešno zaključi, kdor pravočasno dobi pozitivno 
oceno za delovni zvezek in znanje. Ocenjen je tudi obisk sv. maš. 
10. Nedeljske in praznične sv. maše in reden obisk verouka 
neločljivo spada k pripravi na zakramente in uvajanju v duhovno 
življenje. Najučinkovitejša vzgaja otrok, je zgled staršev. 
 
VPIS K VEROUKU 
 

V ponedeljek, 1. septembra, začenjamo NOVO VEROUČNO LETO. 
Otroci se bodo prvi teden vpisali v veroučno šolo, v nedeljo, 7. 
septembra, pa se vsi veroukarji s svojimi starši zberemo v Straži »pod 
šotorom«. Pri katehetski sveti maši, v ponedeljek, 8. septembra, 
bomo prosili božjega blagoslova za naslednje veroučno in šolsko leto. 

Pri tej maši bomo blagoslovili šolske torbe in učne pripomočke, ki naj 
jih veroučenci prinesejo s seboj v cerkev. Skupaj bomo prosili Svetega 
Duha za pomoč pri učenju in vseh ostalih dejavnostih. 
 
VPIS K VEROUKU BO POTEKAL: 

- v torek, 2. septembra, od 8. do 12. ure in od 13.30 do 17. 
ure za otroke od 5. do 9. razreda, 

- v petek, 5. septembra, od 14. do 19. ure za otroke od 1. do 
4. razreda, 

- v soboto, 6. septembra, od 9. do 11. ure za zamudnike. 
 
SKUPAJ Z OTROKOM K VPISU OBVEZNO PRIDEJO STARŠI. 
 

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, 
treba prinesti otrokov krstni list. Dvignete ga v župniji otrokovega 
krsta. Prosimo vas, da s seboj prinesete tudi izpolnjen list za 
družinsko kartoteko. Natisnete si jo lahko z župnijske internetne 
strani, obrazci pa so na voljo tudi v zakristijah naših cerkva. 
 
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) ter OGNJIŠČE (za višje razrede). Ker je naročanje cerkvenih 
revij in časopisov v naši župniji urejeno preko pošte, je najbolje, da se 
za naročilo Mavrice obrnete na slovenski katoliški tednik Družina 
(Krekov trg 1, p. p. 95, 1001 Ljubljana, tel.: 01 360 28 28, e-naslov: 
narocila@druzina.si), Ognjišča pa na Tiskovno društvo Ognjišče (Trg 
Brolo 11, p. p. 114, 6001 Koper, tel.: 05 611 72 20). Revije bodo 
veroučencem predstavljene pri verouku. 
 
PRISPEVEK ZA VEROUČNO KATEHEZO 
 

Tudi veroučna šola je povezana s stroški. Stroški veroučne šole so v 
celoti strošek župnije. Zato vas prosim, da prispevate 20,00 EUR za 
stroške celega veroučnega leta na veroučenca. S temi darovi bomo 
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krili materialne stroške veroučne šole in katehetske pripomočke. Dar 
darujete ob vpisu otroka k verouku. 
 
CENIK KATEHETSKIH PRIPOMOČKOV 
 

 
DRUŽINA S TREMI IN VEČ OTROKI 
 

Tretji, četrti, …, otrok v družini brezplačno dobi veroučni delovni 
zvezek in liturgični zvezek in ne plača prispevka za kritje stroškov 
veroučne šole. Veroučno knjigo si izposodi ali kupi. Starše prosimo, da 
nas pri vpisu na to opozorite. 
 

STARŠI, KI TEŽKO PLAČATE PRISPEVEK ZA VEROUČNO ŠOLO, 
SPOROČITE IN BOMO POISKALI NAJBOLJŠO MOŽNOST. 
Verjamem, da je vseh stroškov v septembru veliko. Če bi kdo želel 
prispevek oddati kasneje, naj ob vpisu pove. 
 

DA SE LAŽJE POGOVORIMO, K VPISU VSTOPA VSAK OSEBNO. 
 
PREDVIDENI TERMINI VEROUKA * 
* mogoče so spremembe terminov verouka 
 

 

* 6., 7. RAZRED – I. skupina: veroučna ura bo povezana s sveto 
mašo, pri kateri bo imel duhovnik veroučno katehezo. Poudarek bo na 
obhajanju svete maše (evharistije). 
DELAVNIŠKA MAŠA NE MORE BITI NADOMESTILO OBISKA 
NEDELJSKE SVETE MAŠE! 
 

** OTROCI 6. IN 7. RAZREDA NE BODO RAZDELJENI PO 
RAZREDIH. VSAK SI IZBERE SKUPINO, KI MU USTREZA. 
 

*** BIRMANCI NE BODO RAZDELJENI PO RAZREDIH. VSAK 
SI IZBERE SKUPINO (TERMIN), KI MU USTREZA. 

 UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI CENA SKUPAJ 
 ZA STROŠKE VEROUČNE ŠOLE 20,00 20,00 
 
1. 

DZ: PRAZNUJMO IN SE VESELIMO 
liturgični zvezek 

6,00 
5,00 

31,00 

 
2. 

DZ: PRAZNUJMO Z JEZUSOM 
liturgični zvezek 

7,50 
5,00 

32,50 

 
3. 

KNJIGA: HODIMO Z JEZUSOM 
DZ: HODIMO Z JEZUSOM 
liturgični zvezek 

7,50 
3,50 
5,00 

36,00 

 
4. 

KNJIGA: POT V SREČNO ŽIVLJENJE 
DZ: POT V SREČNO ŽIVLJENJE 
liturgični zvezek 

7,60 
3,50 
5,00 

36,10 

 
5. 

KNJIGA: ZNAMENJA NA POTI K BOGU 
DZ: ZNAMENJA NA POTI K BOGU 
liturgični zvezek 

7,60 
3,50 
5,00 

36,10 

 
6. 

KNJIGA: KDO JE TA? 
DZ: KDO JE TA? 
liturgični zvezek 

8,00 
3,50 
5,00 

36,50 

7. KNJIGA: KDO JE TA? 
DZ: KDO JE TA? 
liturgični zvezek 

8,00 
3,50 
5,00 

36,50 

8. liturgični zvezek 5,00 25,00 
9. liturgični zvezek 5,00 25,00 

RAZRED TERMIN KATEHET 
1. ČETRTEK ob 16.45-17.30 s. Pia 
2. ČETRTEK ob 15.30-16.30 s. Pia 
3. ČETRTEK ob 14.15-15.15 s. Pia 
4. SREDA ob 13.15-14.00 kat. Anica Žagar 
5. PONEDELJEK ob 16.15-17.00 kat. Tanja Becele 

6., 7. * 
I. skupina ** 

SREDA ob 7.10-8.00 g. župnik 

6., 7. 
II. skupina ** 

TOREK ob 14.00-14.45 g. župnik 

BIRMANCI 
I. skupina *** 

PETEK ob 7.15-8.00 g. župnik 

BIRMANCI 
II. skupina *** 

TOREK ob 14.45-15.30 g. župnik 
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darujete ob vpisu otroka k verouku. 
 
CENIK KATEHETSKIH PRIPOMOČKOV 
 

 
DRUŽINA S TREMI IN VEČ OTROKI 
 

Tretji, četrti, …, otrok v družini brezplačno dobi veroučni delovni 
zvezek in liturgični zvezek in ne plača prispevka za kritje stroškov 
veroučne šole. Veroučno knjigo si izposodi ali kupi. Starše prosimo, da 
nas pri vpisu na to opozorite. 
 

STARŠI, KI TEŽKO PLAČATE PRISPEVEK ZA VEROUČNO ŠOLO, 
SPOROČITE IN BOMO POISKALI NAJBOLJŠO MOŽNOST. 
Verjamem, da je vseh stroškov v septembru veliko. Če bi kdo želel 
prispevek oddati kasneje, naj ob vpisu pove. 
 

DA SE LAŽJE POGOVORIMO, K VPISU VSTOPA VSAK OSEBNO. 
 
PREDVIDENI TERMINI VEROUKA * 
* mogoče so spremembe terminov verouka 
 

 

* 6., 7. RAZRED – I. skupina: veroučna ura bo povezana s sveto 
mašo, pri kateri bo imel duhovnik veroučno katehezo. Poudarek bo na 
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** OTROCI 6. IN 7. RAZREDA NE BODO RAZDELJENI PO 
RAZREDIH. VSAK SI IZBERE SKUPINO, KI MU USTREZA. 
 

*** BIRMANCI NE BODO RAZDELJENI PO RAZREDIH. VSAK 
SI IZBERE SKUPINO (TERMIN), KI MU USTREZA. 

 UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI CENA SKUPAJ 
 ZA STROŠKE VEROUČNE ŠOLE 20,00 20,00 
 
1. 

DZ: PRAZNUJMO IN SE VESELIMO 
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6,00 
5,00 
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2. 
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7,50 
5,00 
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3. 

KNJIGA: HODIMO Z JEZUSOM 
DZ: HODIMO Z JEZUSOM 
liturgični zvezek 

7,50 
3,50 
5,00 

36,00 

 
4. 
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6. 
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DZ: KDO JE TA? 
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8,00 
3,50 
5,00 
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8. liturgični zvezek 5,00 25,00 
9. liturgični zvezek 5,00 25,00 

RAZRED TERMIN KATEHET 
1. ČETRTEK ob 16.45-17.30 s. Pia 
2. ČETRTEK ob 15.30-16.30 s. Pia 
3. ČETRTEK ob 14.15-15.15 s. Pia 
4. SREDA ob 13.15-14.00 kat. Anica Žagar 
5. PONEDELJEK ob 16.15-17.00 kat. Tanja Becele 

6., 7. * 
I. skupina ** 

SREDA ob 7.10-8.00 g. župnik 

6., 7. 
II. skupina ** 

TOREK ob 14.00-14.45 g. župnik 

BIRMANCI 
I. skupina *** 

PETEK ob 7.15-8.00 g. župnik 

BIRMANCI 
II. skupina *** 

TOREK ob 14.45-15.30 g. župnik 
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PRVA SVETA SPOVED 
V pripravi na prejem prvega svetega obhajila bo za prvoobhajance 
prva spoved pred velikonočnimi prazniki 2015. To je lepa 
priložnost za skupno in družinsko pripravo na prejem Božjega 
usmiljenja. Prva spoved otrok je spodbuda za starše, ki ste se oddaljili 
od zakramenta svete spovedi, da ob svojem otroku obnovite zaupanje 
v Božje odpuščanje, dobroto in usmiljenje. 
 
PRIPRAVA NA PRVI PREJEM SVETEGA REŠNJEGA TELESA 
Prvo sveto obhajilo bomo v Vavti vasi obhajali predvidoma v 
nedeljo, 31. maja 2015, ob 10h. 
Na praznik prvega svetega obhajila se bomo pripravljali tudi ves 
mesec maj s šmarnicami, h katerim je vabljeno celotno župnijsko 
občestvo, posej pa družine prvoobhajancev. 
 
PRIPRAVA NA SAMOSTOJNO KRŠČANSKO ŽIVLJENJE 
SVETA BIRMA bo predvidoma v soboto, 26. septembra 2015, ob 
10h. Srečanje za starše birmancev bo v ponedeljek, 8. 
septembra 2014, po katehetski sveti maši, ob 19h. 
Birmanci bodo prvi (8. razred) in tretji vikend (9. razred) v oktobru 
opravili duhovne vaje v Šmarjeti. Stroški duhovnih vaj znašajo 35 €. 
 
DRUGE DEJAVNOSTI 
Veroučenci ste povabljeni, da si poleg redne veroučne ure 
poiščete vsaj eno od drugih dejavnosti, ki vam bo pomagala 
rasti in na konkreten način služiti župnijskemu občestvu, prispevati k 
lepoti bogoslužja in bogastvu župnijskega dogajanja. 
 

Otroci in mladi se lahko vključite v številne dejavnosti 
župnije: poletni oratorij, med animatorje oratorija, k mladinski 
veroučni skupini, poletnemu počitniškemu druženju animatorjev in 
članov mladinske skupine … Birmanci bodo povabljeni, da postanejo 
animatorji oratorija. S pripravami na oratorijsko dogajanje bomo 
začeli predvidoma v marcu 2015. 
 

Otroci med šolskim letom lahko razvijate svoje talente in poiščete svoj 
prostor v župnijski skupnosti kot pevci mladinskega pevskega zbora, 

ministranti, bralci, pritrkovalci, v skupini ročnih del, ki jo vodijo 
prostovoljke Župnijske Karitas … 
 

MINISTRANTI 
Služba ministranta je pomemben del življenja župnijskega občestva. 
Kot je pomembno dejavno sodelovanje pri sveti maši, prepevanje v 
zboru, ali krašenje in čiščenje cerkve … Fantje in dekleta, ki želite 
ministrirati, se udeležite srečanja za ministrante, ki bo v 
ponedeljek, 8. septembra, ob 18h. 
 

PEVSKI ZBOR 
Otroci in mladi, ki imate pevski talent in radi pojete, lepo 
povabljeni k pevskemu zboru. Mladinski pevski zbor, ki ga vodi 
ga. Anica Kren, ima vaje ob nedeljah ob 9h v pevski sobi v Stari šoli. 
V pevski zbor bomo otroke pri urah verouka poseben povabili. 
 
DRUŽINSKA PRIJAVNICA ZA VEROUK 
Družinsko prijavnico boste ob prijavi tokrat oddali vsi starši. V 
elektronski obliki je na voljo na internetni strani župnije (www.vavta-
vas.si), obrazec pa v zakristiji naših cerkva. Lepo prosim vse 
starše, da natančno izpolnite družinsko prijavnico, ki nam bo 
omogočila vpis družin v program PASIS. S 1. januarjem bomo v 
Cerkvi na Slovenskem začeli z elektronskim poslovanjem. Vsaka 
družina izpolni in odda eno prijavnico. Kdor prijavnice ne bo imel s 
seboj ob vpisu otrok k verouku, ga bomo lepo prosili, da jo bo oddal 
naknadno. Hvala vam za čas, ki si ga boste vzeli za izpolnitev 
prijavnice. S točnimi podatki nam boste zelo olajšali 
vpisovanje podatkov v bazo. 
 
KATEHETSKA SVETA MAŠA OB ZAČETKU VEROUČNEGA IN 
ŠOLSKEGA LETA 
V ponedeljek, 8. septembra, se bo veroučna šola in starši 
veroukarjev zbrala pri katehetski sveti maši. Po maši bodo 
kratka srečanja za starše. Starše prosim, da zagotovo pridete! 
 

Z VEROUČNIMI URAMI BOMO ZAČELI 
v tednu po 14. septembru. 
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