VEROUK 2017/18
Zaključek verouka bo: 28. 5., pri sv. maši ob
10.00 uri. Otroci bodo v tednu pred 28. 5. pri
redni uri dobili spričevala in vrnili knjige,
liturgične zvezke pa obdržijo, saj jih bodo
potrebovali med počitnicami. Nove prejmejo ob
začetku verouka.
VPIS, zvezki, potrebščine...:
Datum: Kdaj:
Kje:
29. 5.

17.00-18.00

V župnišču.

1. 6..

7.30–8.30

V župnišču.

2. 6.
17.00-18.00
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 in plačanim prispevkom. Kdor
daru ne bi zmogel, se bomo pogovorili osebno.
Jeseni ne bo vpisa.
Dar na družino je 35 €. 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.

Začetek verouka:
2.-9. r.: 18. septembra, 1. r. pa 2. oktobra
Verouka ne bo:
- med jesenskimi počitnicami;
- od 18.12. do 7.1.
- med zimskimi počitnicami
- med velikonočnimi počitnicami
- med prvomajskimi počitnicami
Sklep: konec maja 2018
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.
Pri vpisu pa plačate prispevek in prejmete
učbenik.

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.
Razreda po birmi (8. in 9. r.) bosta s tem
letom zaključila z redno obliko verouka. Mladi
po birmi so vabljeni tudi k animatorjem. Vsako
leto se srečujemo z večjim upadom animatorjev,
zlasti med srednješolci. Nevarnost, ki bi lahko iz
tega pretila, bi bila odpoved oratorija, zato je
dobro, če se potrudimo in skupaj naredimo lep
oratorij.
Poleg tega imamo v župniji še več drugih
možnosti sodelovanja. Imamo več pevskih

zborov, kjer lahko sodelujejo (družinski,
mladinski, odrasli), lahko sodelujejo kot bralci
božje besede ali ministranti. Možnosti je
dovolje, potrebna je še dobra volja, odločitev in
rezultati pridejo.
Mladi 9. razreda, srednješolci in študenti so
povabljeni v mladinsko skupino. V mladinski
skupini se poglabljamo predvsem v sveto pismo,
odpiramo pa ob tem tudi zanimiva vprašanja, s
katerimi se srečuje vsak človek.
Včasih nastopi vprašanje, zakaj otroke 9.
razreda že vključujemo v animatorske
dejavnosti in mladinska srečanja. Počasi jih
učimo samostojnosti, saj se po vstopu v srednjo
šolo za njih začenja počasna odcepitev od
domačega kraja, družine, šole v samostojno
življenje. Na to samostojnost ste jih starši
navajali že prej, včasih tudi v razsežnostih vere
in bogoslužja in prav je, da sami stopijo na
odgovorno pot vere, ki ste jim jo vi že kazali
skozi obdobje otroštva.
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. in 2. r.
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. + 2. r.

Sreda, 17.30

3. r.

Sreda, 16.45

4.r.

Sreda, 16.00

5. r.

Sreda, 15.15

6.+7. r.

Sreda, 14.30

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.
Večkrat tudi tarnamo, da nimamo časa drug za
drugega. Premor ob prazničnih dneh zato pride
še kako prav, da si vzamemo čas za bližnjega
(ženo, moža, otroke) in se pogovorimo tudi o
krščanskih praznikih, naši veri, preberemo
kašen odlomek Svetega pisma in se skupaj
veselimo naše vere.
ORATORIJ 2017
Oratorij – to so dnevi veselja, razgibanih
dejavnosti, pesmi, igre in tudi krščanskega
življenja. To so dnevi, ki jih otroci skupaj z
animatorji iz župnije preživijo v domačem
okolju. Letos bo potekal od 26.6. do 30.6.2017.
Prijavite se tako, da najprej odprete spletno stran
župnije in meni „oratorij“, kjer izpolnite
elektronsko prijavnico.
Za udeležbo na oratoriju je obvezna prijava,
najkasneje do 5. junija 2017. Prispevek za cel
teden oratorija je 35€ na družino, ki ga starši
poravnajo prvi dan oratorija. Prispevek vključuje
varstvo, organiziran oratorijski program in
prehrano. Prijavite lahko otroke od 5. leta pa do
9. razreda. V primeru bolezni ali odjave to
sporočite na 040 142 352 (Laura).
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 počitnnicah, 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.

