Dobova, 1. september 2022
Spoštovani starši,
Počitniški čas je za nami in zopet vstopamo v novo veroučno leto. Upam, da ste se dobro spočili in
pripravili na nove izzive, ki jih prinaša zopet neko novo obdobje življenja vas in vaših otrok. S katehistinjo
Jano se bova potrudila, da bo veroučno leto potekalo čim bolj nemoteno.
Prosimo, da veroučenci prinesejo izpolnjeno prijavnico, ki je na voljo pri verskem tisku ali pa na župnijski
spletni strani pod zavihkom: »VEROUK« na 1. dan, ko bodo imeli verouk.
Delovne zvezke lahko nabavite v Cvetličarni Nuška Polovič, s. p. v Brežicah pri župnišču (po predhodnem
naročilu), v Katoliški prodajalni v Krškem, v ostalih Slomškovih knjigarnah po Sloveniji ali naročite
na: https://www.mohorjeva.org/izdelki. OPOZORILO!!! 4. razred ima nov zvezek z naslovom: Božje
darilo zate.

Katehetsko leto bomo pričeli z rednimi katehetskimi srečanji od 19. septembra 2022 dalje. V primeru
poslabšanja epidemiološke situacije bomo prešli na katehezo na daljavo – katehet bo vzpostavil ekontakt z vami in posredoval osnovne informacije o poteku. PROSIMO, DA SE NA POSLANA NAVODILA
TUDI REDNO ODZIVATE!!!
Za več informacij bomo katehetje dosegljivi na e-naslovu ali telefonsko številko:
katehistinja Jana: janakatehistinja@gmail.com , GSM: 051-363-087.
župnik Matej: matej.umah@rkc.si , GSM: 070-386-412.
Pri katehetskih srečanjih bomo skušali kar najbolj upoštevati priporočila za izvajanje kateheze, ki jih je
izdala Slovenska škofovska konferenca. Na srečanja lahko pridejo le zdravi otroci brez simptomov
bolezni, še posebej bodimo pozorni, če otroci obiskujejo šolo drugje. Upoštevati je treba higienske
predpise (higiena rok, kašlja...). Otroci naj imajo s seboj SVOJE katehetske potrebščine (delovni zvezek,
učbenik pisala in copate), saj izposojanje trenutno ni mogoče.
Vsem želim poguma ob prvih korakih v novo katehetsko in šolsko leto. Naj vse naše poti spremlja Božji
blagoslov in Marijina priprošnja.
Prijazen pozdrav in na veselo snidenje!
Vaš župnik Matej

NAVODILA ZA VEROUK
in
URNIK
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. Vpis bo v torek, 1. septembra 2022 po končanem v šoli, obvestite se med
seboj in pridite v župnijsko cerkev.
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 NAJST (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, enaslov: narocila@druzina.si). Revije bodo veroučencem predstavljene pri verouku.
PRISPEVEK ZA VEROUČNO KATEHEZO
Zbor dekanov in prodekanov je na 3. seji dne 11. maja 2022 sprejel sklep, da
»Določi se enotni priporočeni dar za katehezo (brez stroškov učbenikov) za Škofijo Celje. Prispevek
za veroučno leto 2022/23 na enega veroučenca znaša 20€, kjer je več veroučencev v isti
družini, se plača enotni prispevek 30€ (na družino). S temi darovi bomo krili materialne stroške
veroučne šole in katehetske pripomočke. Dar darujete ob vpisu otroka k verouku.
PRVA SVETA SPOVED
V pripravi na prejem prvega svetega obhajila bo za prvoobhajance prva spoved v mesecu MAJU
2023, za druge po dogovoru. 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 obhajali predvidoma v nedeljo, 4. junija 2023, 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
Redna SVETA BIRMA bo v letu 2024; nanjo se začenjajo pripravljati veroučenci - bodoči birmanci
(7. razred) in (8. razred). Delali bomo s pomočjo priročnika: »RADI ŽIVIMO«.
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,
pevcev, ministrantov… Otroci med šolskim letom lahko razvijate svoje talente in poiščete svoj
prostor v župnijski skupnosti kot pevci otroškega pevskega zbora, ministranti, bralci prošenj…
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 … VSI, ki želite
ministrirati, se udeležite srečanja za ministrante, ki bo v ponedeljek, 23. septembra, ob 17h.
K ministrantom bomo otroke pri urah verouka še posebej povabili.
PEVSKI ZBOR
Otroci in mladi, ki imate pevski talent in radi pojete, lepo povabljeni k pevskemu zboru. Pevski
zbor bo vodila ga. Eva Šavrič; vaje bi bile ob sredah 16.30 v pevski sobi. Prve vaje bodo v
sredo, 28.9. 2022. V pevski zbor bomo otroke pri urah verouka še posebej povabili.

KATEHETSKA SVETA MAŠA OB ZAČETKU VEROUČNEGA IN ŠOLSKEGA
LETA bo v nedeljo 11. septembra 2022, ob 10h, VABLJENI.

URNIK 2022/2023
1.r.

PON: 15.45 – katehistinji Jana (na 14 dni)

2.r.

PON: 15.45 – katehistinja Jana (na 14 dni)

3.r.

ČET: 15.45 – župnik Matej

4.r.

PON: 13.15 – župnik Matej

5.r.

TOR: 13.15 – župnik Matej

6.r.

PON: 14.15 – župnik Matej

7.r.

TOR: 14.15 – župnik Matej

8.r.

ČET: 14.15 – župnik Matej

