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NOVEMU  VEROUČNEMU  LETU  NA  POT 

»Otroška vzgoja je najimenitnejše delo, 
ki ga malokdo prav zna, čeravno le dvojno opravilo ima:  

otroke skrbno varovati, jih pridno učiti in vsega dobrega vaditi.« 

                                                                                    ( bl. A. M. Slomšek ) 

Ko se mesec avgust prevesi v drugo polovico, se šolarji in starši že začnejo 
pripravljati na prvi šolski dan, ko bodo šole ponovno odprle svoja vrata.   
Svojih vrat pa ne bodo odprle samo šole, tudi vrata veroučnih učilnic bomo na 
široko odprli, saj tudi katehisti in katehistinje svoje veroučence z veseljem 
pričakujemo. Prepričani smo, da se v šolske in veroučne klopi vračajo z novimi 
izkušnjami in lepimi vtisi, ki jih želijo podeliti s prijatelji.  In da komaj čakajo, da se 
prične  pridobivanje novega  znanja.   
Prehod v višji razred v šoli je samoumeven, pri verouku pa včasih ni tako. Zato, 
spoštovani starši, verjamemo, da ne boste odlašali s prijavo vašega otroka k 
verouku v veroučnem letu 2013/2014 in upamo, da se srečamo že v prvih 
septembrskih dneh.   
Temeljite so zlasti priprave tistih družin, katerih otroci bodo letos postali 
prvošolčki. In vstop v prvi razred je gotovo velik dogodek, ki mu velja nameniti 
pozornost. Vsem prvošolcem že sedaj želimo prijetno počutje v novem okolju, 
med novimi prijatelji ter prijazno in naklonjeno prvo šolsko leto.  
Nič nenavadnega ni, da šole v spomladanskih mesecih starše povabijo k 
(obveznemu) vpisu otrok v prvi razred. Letos smo se za posebno vabilo odločili tudi 
v naši župniji.   
Starši prvošolcev, naše vabilo je še posebej namenjeno vam. Pripeljite vašega 
otroka k verouku - naj postane tudi veroučni prvošolček.  Veroučne vsebine so, 
tako kot tiste v šolah, prilagojene starostni stopnji vašega otroka - in verjemite, če 
bo zmogel v šoli, bo zmogel tudi pri verouku. Lahko pa se nam pridružite in skupaj 
bomo naredili prve korake pri odkrivanju krščanske vere. In zmogli bomo skupaj! 
 
Dragi starši in osnovnošolci! Oratorij "Bog je z nami " je pred vrati; potekal bo 
od 26. 8. do 31. 8. Otroci prisrčno dobrodošli! Priporočamo se za molitveno 
podporo! 

OKVIRNI VEROUČNI URNIK V ŠOLSKEM LETU 2013/14 

Raz. Urnik verouka 

1 torek ob 1615 

2 ponedeljek ob1715    

3  torek ob 1715   

4 sreda 1715 

5 četrtek ob 1700  

6 četrtek ob 1330 (oz. po pouku) 

7 in 8 torek ob 1430 

8 torek ob 1430 

9 četrtek ob 1430 

 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 25. avgust 

21. nedelja med letom 

Ludvik IX, francoski kralj 

     800  †† hčerka Danica Godina in Štefan 
   930   za župljane in dobrotnike 
1800   †† Ivanka in Franc Zapušek 
1030   Trem.: †† Zdenka Cerovšek in Milka Lančič 

PONEDELJEK, 26. avgust 
Terezija, redovnica 

   800    †† Ivo, Barbara in Jožef Herič 
1800   † Marija Škorjanc 

TOREK, 27. avgust 
Monika, mati sv. Avguština 

  800   †† Slavko in Stanko Cvetnič 
1800   † Aleš Golec 

SREDA, 28. avgust 
Avguštin, škof, c. uč. 

     800   za duše v vicah 
1800     †† Ivo, Barbara in Jožef Herič 

ČETRTEK, 29. avgust 
Mučeništvo Janeza Krstnika 

    800  †† iz družine Joha 
1800   † Marija Krumpačnik 

PETEK, 30. avgust 
Feliks (Srečko), mučenec 

     800   †† Angela in Anton Loger 
 1800   † Rozalija Hajnšek 

SOBOTA, 31. avgust 
Nikodem, Jezusov učenec  

  800    po Goranovem namenu 
1800  v zahvalo za romarje 

NEDELJA, 1. september 
22. nedelja med letom, 

Angelska 
Egidij (Tilen), opat 

     800  za župljane in dobrotnike  
   930   †† Franc Respet in Terezija Krajnc (obl.) 
1800   po namenu Katje 
1030   Tremerje: † Veronika Sajovic 
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