VEROUK 2019/20
VPIS v leto 2018/19, zvezki, potrebščine...:
Datum: Kdaj:
Kje:
3. 6.

17.00-18.30

V župnišču.

7. 6.

17.00–18.30

V župnišču.

8. 6.
9.00–10.00
V župnišču.
Kdor v danem terminu ne bi našel časa, naj se
osebno dogovori za drug termin.
Vpis je za vse razrede in vse veroučence/ke.
Otroke vpisujejo samo starši. Vpis je možen s
spričevalom, ob vpisu poravnate tudi
prispevek. Kdor daru ne bi zmogel, se bomo
pogovorili osebno. Otroka vpisujete
prostovoljno in svobodno.
Jeseni ne bo vpisa.
Predviden dar na družino je 40 €. Prispevek
vključuje izposojo učbenika, liturgični zvezek, listke,
prispevek za čiščenje in ogrevanje. Poleg tega bodo otroci
pri verouku uporabljali še velik črtast zvezek formata A4.
Če kdo tega daru ne zmore, se bomo pogovorili osebno ob
vpisu.

Začetek verouka:
2.-9. r.: 11. septembra, 1. r. po 1. oktobru
Verouka ne bo:
- med jesenskimi počitnicami;
- od 11.12. do 5.1.
- med zimskimi počitnicami
- med velikonočnimi počitnicami
- med prvomajskimi počitnicami
Sklep: 31. 5. 2020
Prvi razred:
Starši, ki otroka vpisujete v prvi razred, boste pri
vpisu prejeli posebeni Družinski list, kamor
boste vpisali vaše družinske podatke. Vrnili ga
boste ob začetku verouka.
S podpisom boste tudi dovolili, da se podatke z
vašega družinskega kartona uporablja za potrebe
veroučne šole.
Vsa podrobnejša navodila in informacije v zvezi

z veroukom prosim, da spremljate pri rednih
oznanilih in na internetni strani župnije. Na
svoje naprave si lahko namestite tudi
elektronsko prejemnaje oznanil ali pa direkten
vpogled na facebook profil župnije, tako ste
vedno in povsod informirani o dogajanju v
župniji in pri verouku. Morebitni dodatni zapleti,
ki se včasih zgodijo (bolezen, pogreb) in so
nepredvidljivi, bodo objavljeni sproti.
Pravila veroučne šole:
1.V veroučnem letu je za uspešen zaključek
dovoljenih največ 7 ur odsotnosti.
2.Če otrok manjka pri verouku, mu starši
napišete opravičilo zadaj v zvezek.
3.Listke nedeljskih in prazničnih sv. maš otroci
lepijo v liturgične zvezke.
4.Za zvezek in liturgični zvezek so odgovorni
veroukarji sami. Izgovorov o izgubljenem
zvezku ne bomo upoštevali.
5.Verouk začnemo v cerkvi s skupno molitvijo.
V učilnici so otroci v copatih in ne uporabljajo
raznih naprav (gsm...).
6.Otroci lahko obiskujejo verouk, vendar je za
prejem zakramentov potrebna redna udeležba
pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah. Samo
reden obisk verouka ne zadošča.
Pravila ima vsaka resna trajna organizirana
skupina, kar je tudi veroučna šola. Potrebna so
iz naslova pravičnosti in jasnosti do vseh. Vsako
leto se namreč najde nekaj posameznikov, ki ne
razumejo, da so pravila v dobro vseh, da je to
osnovni red, ki se zahteva od vseh veroučencev.
Podoben red poznajo tudi drugje (v šoli,
športu...) in je potreben za dosego ciljev.
Predvsem gre tukaj za odsotnost in problem z
urnikom verouka. Naj takoj povem, da starši
otroka lahko vpišete k verouku tudi v kakšno od
okoliških župnij. Nekateri ste že do sedaj tako
usklajevali urnike, kar ni nobena težava.
Priprava na birmo (6.-9. razred):
Z novim šolskim letom bodo otroci v drugem
letu priprave na birmo. Nekaj obveznosti, ki jih
bodo opravili kandidati za sv. birmo:
1. Reden obisk verouka (maksimalen izostanek
je 7 ur ne glede na vzrok), urejen zvezek s
snovjo in domačo nalogo ter urejen liturgični
zvezek. Iz dosedanje prakse je povsem
razvidno, da so nekateri, ki uspejo na leto zbrati
komaj 20% listkov sv. maš. Seveda v prvi vrsti
to ni krivda otrok, ampak vzgoje in zgleda

staršev. Kdor se pripravlja na birmo in želi
prejeti zakrament, bo v pripravi moral pokazati
večjo vnemo. To vključuje tudi redno nedeljsko
sv. mašo, velikonočno tridnevje, božič in druge
krščanske praznike. Kdor pri tem ne bo navzoč,
žal ni dovolj zrel za prejem sv. birme in se bo
moral še pripravljati. Pogoj za prejem
zakramenta bo tudi vsaj 60% obiska nedeljskih
sv. maš. Seveda za vse tiste, ki s tem nimajo
težav in so redni nedeljniki, to sploh ni
pomembno.
2. Vaš otrok bo šel vsaj enkrat na duhovne vaje.
Tam bo prejel potrdilo, ki ga prilepi v zvezek.
Včasih otroci dobijo tudi spominsko fotografijo.
Kam bo šel na duhovne vaje in kdaj, je Vaša
izbira. Možnosti je več: Želimlje, Sv. Duh pri
Škofji Loki, Velesovo... Starši se lahko med
seboj pogovorite, pogledate na spletnih straneh
ponudbo za duhovne vaje za starost vaših otrok
in izberete termin, ki Vam najbolj ustreza.
Terminov je vsako leto več: v postu, med
počitnicami, v adventu. Naj tukaj omenim, da so
nekateri že bili na duhovnih vajah in so bili
navdušeni!
3. Otroci bodo prebrali tudi Evangelij po Marku.
Opažamo, da kar nekaj otrok ne ve, kaj je to
Sveto pismo, marsikdo ga tudi nima doma, kar
je za kristjana skrajno neprimerno. Danes je
dostopnost te literature nadpovprečna. Lahko jih
dobite v vseh katoliških knjigarnah (Salve,
Metropolitana, predvsem pa na Svetopisemski
družbi na Poljanski v Ljubljani-sv. Jožef).
4. Poleg evangelija si bodo izbrali še en
življenjepis svetnika po lastni izbiri (npr. sv.
Janez Bosko, Marija Goretti, Dominik Savio,
Lojze Grozde...). Obnovo prebrane knjige bodo
napisali na največ 2 lista v zvezek.
V tem drugem letu priprave na birmo
birmanci ne bodo več imeli liturgičnih
zvezkov. (6.–9. r.).
Okvirni predviden urnik
Kolikor bo možno, se bomo držali danih
terminov. Lahko pa se zgodi, da bomo kakšen
termin združili ali morda zamaknili. Predvsem
to velja za 1. razred, ker je skupina odvisna od
števila vpisanih otrok.
Starši za urnik veste že v začetku junija, zato
prosim prilagodite druge dejavnosti verouku.
Konec leta za izostanke ne bo izgovorov.
Verouk je tudi samo slabo uro na teden, medtem
ko so razni treningi po več ur tedensko, zato se

bodo po načelu pravičnosti pač morali
prilagoditi tudi razni trenerji, za kar ste
odgovorni starši, da zastavite svojo besedo.
razred

Predviden urnik

1. r.

ura in dan določena naknadno

2. r.

Sreda, 18.30

3. + 4. r.

Sreda, 17.45

5. r.

Sreda, 17.00

6. r.

Sreda, 16.15

7. r.

Sreda, 15.30

8. + 9. r.

Sreda, 14.45

Srečanja za starše:
Starši boste o srečanjih obveščeni v rednih
oznanilih. Običajno imamo srečanje v adventu,
pred božičnimi prazniki in morda še spomladi,
pred veliko nočjo. Prosim, da spremljate redna
oznanila, kjer je objavljeno vse potrebno tudi v
zvezi z veroukom.
V različnih obdobjih praznovanj (božič, velika
noč) je precej vmesnega časa brez rednega
verouka. Takrat imate starši in veroučenci
sijajno priložnost, da se duhovno pripravite s
poglobljeno pripravo in sodelovanjem pri
bogoslužju devetdnevnice, velikega tedna ali
drugih pobožnosti (šmarnice, rožni venec).
Nekateri starši so imeli pomisleke glede teh
„dolgih“ premorov. Starši imate takrat idealno
priložnost, da svojim otrokom z lastnim
zgledom pokažete pomen praznikov, ko
opremite dom, pripravite hrano in se udeležite
bogoslužja. Otroci na vas vidijo, kaj pomeni
(ne)živeti iz vere. Odgovornost verske vzgoje je
izključna pravica staršev in njihova dolžnost,
verouk je pri tem zgolj pripomoček. Vsi drugi
stojimo staršem samo ob strani, ne moremo jih
pa nadomestiti.
Ob zaključku šolskega in veroučnega leta, med
počitnicami in v novem šolskem letu želimo vsem otrokom
in staršem obilo blagoslova in varstva angelov varuhov.
Ko boste na počitnicah, si privoščite bogat oddih za dušo
in telo. Obiščite tudi lokalno cerkev, pustite, naj vas
obogati različnost navad, kultur in malenkosti v obredju
pri čaščenju enega in istega Boga, ki naj vas spremlja s
svojim blagoslovom.
Izdala Župnija Trzin ob sklepu veroučnega leta za interno uporabo pri verouku..
Odgovarja: Boštjan Guček, žpk.

