
Dragi veroučenci, dragi starši! 

V novem katehetskem letu prihaja v našo župnijo kar nekaj že navzven vidnih novosti - nov župnik, 

novi katehisti, novi prostori, kjer se bomo srečevali in še kaj. Prosimo Svetega Duha, naj ob vseh teh 

novostih osveži tudi naše prijateljske vezi med seboj in z Gospodom. Naj se v tem letu tesno 

povežemo v veliko župnijsko družino, da bomo drug ob drugem lahko postajali vedno bolj rodovitna 

zemlja za rast božjega kraljestva, kraljestva miru in ljubezni. V tej prošnji in želji smo, na pobudo 

župnijskega pastoralnega sveta in našega gospoda župnika, sprejeli izziv, da bomo približno enkrat 

mesečno, namesto rednih tedenskih katehetskih srečanj po razredih, pripravili družinsko katehezo. 

Te bodo namenjene celotnim družinam in bodo potekale pred drugo nedeljsko sveto mašo, po maši 

pa se bomo še družili ob prigrizku. Spomnite se naših prijetnih druženj ob družinskih mašah, 

šmarnicah ali družinskem križevem potu, da si boste lažje predstavljali, kako približno bo potekal 

drugi del s sveto mašo. Podrobneje boste sproti obveščeni. Priporočamo in prosimo, da vse župnijsko 

dogajanje podprete z molitvijo in pripravljenostjo na sodelovanje.  

Radi bi vam dali še nekaj informacij glede vpisa k verouku v nedeljo, 18.9.: 

- Natisnite  in prinesite izpolnjeno vpisnico, ki je na spletni strani župnije. 

- Učencem  5., 6. in 7. razreda, ki že imate učbenike od starejših sorojencev, seveda ni treba 

kupovati novega učbenika. 

- Pri plačilu preko spletne banke lahko uporabite tudi na novo priloženo QR kodo. 

- Če ne veste datuma svojega krsta, vam predlagamo, da pregledate fotografije, krstne sveče, 

družinsko knjižico ali spričevalo, in zagotovo ga boste našli. 

- K vpisu prinesite s seboj tudi podpisana spričevala. 

- Prosimo, pridite dovolj zgodaj, da se lahko vsi zvrstite do začetka svete maše ob 10h. 

Urnik verouka smo sestavili glede na šolski urnik in naš razpoložljiv čas, in sicer takole: 

1. razred: SREDA ob 16.00 - 16.45 
 
2. razred: TOREK v dveh skupinah: 16.00 - 16.45 in 17.00 - 17.45 
 
3. razred: PONEDELJEK ob 7.15 - 8.00 
 
4. razred: TOREK ob 13.00 - 13.45 
 
5. razred: PETEK  ob 13.00 - 13.45 
 
6. razred: PETEK ob 7.15 - 8.00 
 
7. razred: TOREK ob 7.15 - 8.00 
 
8. razred: petek ob 14.00 - 14.45 
 
9. razred: četrtek ob 15.00 - 15.45 
 
 

Veselimo se srečanja z vami! 

Vaši katehisti 

 


