Župnija Celje – sv. Cecilija, Breg 18; 3000 Celje
tel.: 0590/96 260; www.cecilija.net
Veroučno leto 2017 / 2018; Pismo katehetov – oktober 2017

Dragi veroučenci, spoštovani starši!
V veroučnem letu 2017/2018 smo že pridno začeli z delom. Upamo,
da otroci radi prihajajo k veroučnim uricam. Mi se naših tedenskih
veroučnih druženj zagotovo veselimo.
Z vami želimo deliti nekaj informacij. Da se ne bi porazgubile in da bodo
pri roki, smo jih zbrali in zapisali.
FRANČIŠKOVI OTROCI (FO)
V letošnjem veroučnem letu v naši župniji uvajamo novost, in sicer
skupino Frančiškovih otrok.
Frančiškovi otroci (FO) so skupina predšolskih in osnovnošolskih otrok,
ki se skupaj učijo, smejijo, pojejo, igrajo, ustvarjajo, plešejo, raziskujejo
in ob vsem tem spoznavajo sv. Frančiška in sv. Klaro.
K sodelovanju vabimo predvsem otroke od 1. do 4. razreda.
Srečanja skupine bodo dvakrat mesečno, vsak drugi in četrti petek v
mesecu ob 17. uri. Skupino bosta vodili s. Ania in s. Josipa.
SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE (SBP)

Za SBP se veroučenec lahko odloči v kateremkoli razredu. Sodelovanje
je prostovoljno in ne vpliva na veroučno oceno, se pa v spričevalu omeni
kot posebna pohvala.
Vsak bralec v veroučnem letu prebere vsaj tri knjige v določenem
časovnem obdobju. V okviru bralnih rokov (06.12.; 08.02.; 23.04.) se
izvede tudi preverjanje prebrane knjige (način preverjanja bo primeren
starostni stopnji otroka). Bralec bo za prebrano knjigo dobil nalepko, v
prvem letu branja pa bo prejel tudi mapo SBP, v katero bo po vsakem
preverjanju nalepil nalepko.
V župniji smo pripravili priložnostno »SBP knjižnico«, zato si bodo bralci
lahko knjige izposodili kar pri katehistinji pri redni veroučni uri.
Na razpolago bodo knjige za vse starostne stopnje.
Letošnje bralno leto bo spremljala Slomškova misel »Mož beseda več
velja kakor kup zlata«, ki bo tudi geslo zaključnega srečanja na Ponikvi v
soboto, 5. maja 2018.
Starši, prosimo vas, da otroke čim bolj vzpodbujate k tovrstnemu branju,
vam, dragi veroučenci, pa želimo uspešno in blagoslovljeno delo.

Po nekaj letih premora smo se letos ponovno odločili, da veroučence
povabimo k sodelovanju za Slomškovo bralno priznanje.

DRUŽINSKE SVETE MAŠE

Za SBP smo se odločili, ker želimo, da bi otroci brali dobre knjige ter ob

Vsako prvo nedeljo v mesecu bodo svete maše ob 9.30 še posebej skrbno

njih razmišljali in duhovno rasli v dobre kristjane.

pripravljene, saj jih bodo oblikovali in pri njih tudi sodelovali posamezni
veroučni razredi.

VEROUČNE INFORMACIJE (datumi roditeljski sestankov, počitnice,
ipd.) dobite pri katehistinji, katehistu vašega otroka, vaših otrok.
Najdete pa jih tudi na župnijski strani www.cecilija.net v rubriki Verouk,
poleg ostalih seveda.
NAJ SPOMNIMO
Mesec oktober je mesec rožnega venca.

Želimo, da bi bili vsi vaši dnevi blagoslovljeni!

Še je nekaj večerov na voljo, da cela družina
zmoli vsaj desetko rožnega venca.

NAPOVEDUJEMO
27. oktober 2017: srečanje FO (ob 17.uri)
30. oktober–3. november: jesenske počitnice
5. november 2017: družinska sveta maša (4.razred)
10. november 2017: srečanje FO
19. november 2017: zunanja slovesnost obhajanja godu
zavetnice naše župnije sv. Cecilije
22. november 2017: god sv. Cecilije
24. november 2017: srečanje FO
2. december 2017: oratorijsko popoldne
(izdelava adventnih venčkov)
3. december 2017: družinska sveta maša (8.razred)
(pri vseh mašah blagoslov adventnih venčkov)
8. december 2017: srečanje FO
22. december 2017: srečanje FO
25.–29. december: božično – novoletne počitnice

br. Marjan, s. Ania, s. Josipa, Mojca V. in Majda

