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Vpis otroka v 1. razred devetletke 

Vpis otrok v prvi razred devetletke bo v ponedeljek, 3. sep-

tembra, od 8. do 12. in od 15. do 18. ure v župnišču. Starši, s 
seboj prinesite družinsko knjižico ali krstni list otroka in izpol-
njen Vpisni kartonček.  

 

Vpis otrok od 2. do 9. razreda  

Vpis za vse veroučence od 2. do 4. razreda bo o v ponedeljek, 
3. septembra, od 8. do 12. in od 15. do 18. ure v župnišču. Od 
5. do 9. razreda pa v torek, 4. septembra popoldan. Vpisni 

kartonček, ki je priložen temu pismu, starši izpolnite doma in 
ga osebno oddajte ob vpisu. Prav je, da pri vpisu starši pridete s 

svojim otrokom. Prosimo vas tudi za naslov elektronske pošte, 
saj na ta način najlažje pošljemo vsa sprotna obvestila glede 
veroučnega dogajanja. Vaelektronski naslov bomo uporabljali 

izključno za župnijska obvestila.  
Prosimo, da starši kateheta ob vpisu oz. pred prvo uro verouka  

obvestite o morebitnih otrokovih posebnih potrebah, bole-
znih, alergijah. 
 

Spričevala   

Pri vpisu vrnete podpisana spričevala.  

Prispevek za veroučno katehezo 

Veroučna šola je povezana s stroški, zato vas prosim, da tudi 
letos darujete  17 € za celo veroučno leto. S temi darovi vsaj 

deloma krijemo materialne stroške (elektrika, ogrevanje …), 
katehetske pripomočke in honorar za katehete. Po škofij-

skih predpisih je katehetski honorar za veroučno uro 10 €; žup-
nik do honorarja ni upravičen. Dar darujete ob vpisu. Druži-
ne, ki imajo pri verouku več kot dva otroka, lahko oddajo le 

dvojni prispevek. Popust pa ne velja za učbenike in zvezke. 

Učbeniki 

Pri vpisu lahko kupite nove učbenike ali stare po polovični ceni. 
Lahko pa prinesete rabljene učbenike in jih zamenjate z novimi 

za polovično ceno ali brezplačno z rabljenimi. 
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raz. učbeniki in delovni zvezki cena 

1. celoletni katehetski prispevek 

učbenik PRAZNUJMO IN SE VESELIMO 

Bogoslužni zvezek 

17 EUR  

10 EUR   

2,5 EUR  

2. celoletni katehetski prispevek 

učbenik PRAZNUJMO Z JEZUSOM 

Bogoslužni zvezek 

17 EUR 

10 EUR 

2,5 EUR  

3. celoletni katehetski prispevek 

učbenik KRISTJANI PRAZNUJEMO SKUPAJ     

Bogoslužni zvezek 

17 EUR 

  10 EUR  

2,5 EUR  

4. celoletni katehetski prispevek 

učbenik POT V SREČNO ŽIVLJENJE 

Bogoslužni zvezek 

17 EUR 

8,5 EUR 

2,5 EUR  

5. celoletni katehetski prispevek 

učbenik ZNAMENJE NA POTI K BOGU 

Bogoslužni zvezek 

17 EUR 

8 EUR 

5 EUR 

2,5 EUR  

6. celoletni katehetski prispevek 

učbenik SKUPAJ V NOVI SVET 

delovni zvezek  SKUPAJ V NOVI SVET 

Bogoslužni zvezek 

17 EUR 

8,5 EUR 

5 EUR 

2,5 EUR  

7. celoletni katehetski prispevek 

učbenik KDO JE TA? 

delovni zvezek  KDO JE TA? 

17 EUR 

8,5 EUR 

5 EUR 

 

8. celoletni katehetski prispevek 

učbenik V ŽIVLJENJE 

17 EUR 

8,5 EUR   

9. celoletni katehetski prispevek 17 EUR 
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 Bogoslužni zvezek 

Bogoslužni zvezek je liturgični pripomoček, ki je posledično  kar 
precej verodostojen—objektiven pokazatelj notranje želje po 

življenju iz vere in pripravljenosti za prejem svetih zakramen-
tov. Želi biti predvsem pripomoček za skupno družinsko poslu-
šanje (nedeljske) Božje besede. Najbolje bi bilo, če bi jo skupaj 

prebrali v soboto zvečer in se tako še bolje pripravili na nedelj-
sko sveto mašo. Te odlomke Božje besede najdete tudi na inter-

netni strani: hozana.si. 
 

Družinska sv. maša  

Vsako nedeljo obhajamo kot družinsko sv. mašo ob 10. 
uri. Samo po sebi je razumljivo, da krščanske družine skupaj 

pridejo k tej sv. maši. Pogosto to sveto mašo sooblikujejo tudi 
veroučenci in starši posameznih razredov.  
Med letom je kar nekaj praznikov, ki so med tednom in so za 

krščansko rast pomembni. Tako bodite nanje pozorni, še pose-
bej na zapovedane praznike: Vsi sveti, Božič, Sveto Rešnje Telo, 

Marijino vnebovzetje. 
  

Verouk v osnovni šoli Alojzija Šuštarja  

V Šentvidu nad Ljubljano deluje osnovna šola Alojzija Šuštarja. 
Vodstvo OŠ je omogočilo tistim učencem, ki se zaradi oddalje-

nosti bivanja ne morejo udeležiti verouka v domači župniji, 
obisk verouka v tej šoli. Otroci iz naše župnije pa niso tako od-

daljeni, zato naj obiskujejo verouk v domači župniji. Ta šola tudi 
ne omogoča priprave in prejem zakramentov. 
 

Začetek verouka 

Sama veroučna srečanja po urniku pa bomo začeli po župnij-

skem žegnanju, v ponedeljek, 10. septembra.  
Tako imenovano Katehetsko nedeljo bomo obhajali s sve-
to mašo 16. septembra, ob 10.00. Skupaj  bomo prosili za 

razsvetljenje Svetega Duha in blagoslov v novem šolskem kot 
tudi veroučnem letu. Vabljeni vsi starši in otroci, da prinesejo s 

seboj k blagoslovu tudi šolske torbe.  
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Otroci naj k veroučnim uram vedno prinesejo, učbenik, 

delovni zvezek, Bogoslužni zvezek in COPATE.  
Veroučence spodbujajmo k odgovornemu vzdrževanju reda in 

čistoče. V učilnice naj prihajajo v copatih, vanje pa naj ne prina-
šajo hrane, pijače, igric ipd. Na to jih, starši, večkrat opozorite!  
 

Začetek Jezusove male šole  

Začetek Jezusove male šole bo v torek, 18. septembra, ob 

17,15 uri. Jezusova mala šola je namenjena vsem otrokom, ki 

so stari od 4-6 let. 

Mladinska  in študentska skupina 

Z mladinsko skupino smo se v preteklem letu lepo povezali. Le-
tošnje prvo srečanje je predvideno v Stični, v soboto, 15. sep-

tembra, kjer se bo odvila letošnja Stična mladih. Zberemo se 
pred župniščem, ob 7.00, od koder se bomo odpeljali z avtobu-
som LPP na železniško postajo, od tam pa z vlakom v Stično. 

Prvo srečanje v Kosezah je predvideno za petek 21. septembra, 
ob 19.30. Uro in dan srečanja skozi leto bomo dogovorili na tem 

prvem srečanju. 
Mladinska srečanja so navadno precej drugačna od tistih v 

osnovnošolskih klopeh. Velik poudarek dajemo kratkim video 
vsebinam, ki so nam iztočnica za oblikovanje mladinskega veče-
ra. 

Z veseljem vabimo srednješolce, predvsem lanske deveto-
šolce, da se nam pridružijo. 

 
Spremljanje birmancev 
V prvo leto priprave na prejem zakramenta svete birme vstopa 

jo veroučenci 7. in 8. razreda. V neposredni pripravi na prejem 
zakramenta bomo vključili tudi birmanske animatorje.  

 
Že v sredo, 26. septembra ob 18.30, vabim birmanske ani-
matorje na sestanek na katerem bom začrtali okvir celoletne 

poti v pripravi na prejem zakramenta svete birme. 
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Veroučni urnik 

Otroci v naši župniji obiskujejo šest različnih osnovnih šol, poleg 
tega pa skoraj vsak otrok obiskuje še kakšno pošolsko dejav-

nost. Zato je nemogoče sestaviti urnik, ki bi ustrezal vsem 
otrokom. Nekateri kateheti poučujejo po službenem času in 
imajo še ostale družinske ter druge obveznosti. Vse to smo po-

skušali upoštevati pri sestavi veroučnega urnika. Zato starše 
prosimo, da tudi letos poskušate razumeti in sprejeti veroučni 

urnik, čeprav vašim željam ni povsem povšeči. 

Vabilo k ministrantom  

Lepega in doživetega bogoslužja ni brez našega dejavnega in 
zavzetega sodelovanja. Pri tem imajo pomembno vlogo pevski 

zbor in ministranti. Prvo ministrantsko srečanje bo v soboto, 
8. septembra, ob 8.00, ko se bomo z avtobusom odpravili 

na Molitveni dan za duhovne poklice na Brezje.  

Dragi starši, spodbudite vaše otroke k rednemu ministriranju 

(tudi dežuranju med tednom). 

ministranti sobota ob 9.30 uri  župnišče  župnik 

OPZ trenutno iščemo  pevovodja  



 

Urnik verouka za veroučno leto 2017/2018 

razred dan in ura učilnica katehet 

Jezusova 

mala šola 
Torek, 17.15 uri Mavrica Mateja Marolt,   

katehistinja    

1. Torek, 17.15. uri Mala 

 Učilnica 

Nada Hobel,  

katehistinja 

2. Torek, ob 17.15. uri 

 

Velika       

učilnica 

Zinka Grošelj, 

katehistinja  

3. Ponedeljek, ob 17.15 uri Velika     

učilnica 

Igor Dolinšek, 

župnik 

4. 

Torek, ob 16.00 uri 

Velika         

učilnica 

Nada Hobel,  

katehistinja 

5. Ponedeljek, ob 17.15 uri Mavrica   Bernarda Zorko, 
katehistinja 

6. Ponedeljek, ob 16.00 uri Velika       

učilnica 

Bernarda Zorko, 
katehistinja 

7. Ponedeljek, ob 17.15. uri Mala  

učilnica    

Martina Bobič,           
katehistinja 

8. Ponedeljek, ob 16.00 uri  Mavrica Igor Dolinšek, 

župnik 

9. Četrtek, ob 19.00 uri Mavrica Marta Mehle, ka-
tehistinja 

* Do spremembe urnika lahko pride v primeru, da so  
katehetje/histinje  zaradi službe ali študija trajno zadržani.   
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Dragi veroučenci,  

starši in vzgojitelji, dragi župljani!  

 Naj navedene »časovnice« podprem še z mislimi se-
danjega papeža. Papež Frančišek vedno znova vabi in 
spodbuja starše ter vzgojitelje, da bi približali otrokom Bo-
ga in njih Božji ljubezni. Če bodo imeli ljubezen do Boga, 
bodo imeli ljubezen do staršev, do brata, do sočloveka. 
Umetnost vseh umetnosti je, kako to storiti.  
Staro pravilo sleherne uspešne vzgoje je, da starši in uči-
telji vzgajajo najprej in predvsem s tem, kar so. Z oseb-
nim pričevanjem, ko se trudijo biti uresničevalci besede. 
Mnoga pričevanja to potrjujejo. 
Da bi staršem pomagali pri njihovi verski vzgoji otrok, v 
župniji organiziramo poleg veroučnih srečanj še različne 
delavnice, ministrantske vaje in vaje otroškega pevskega 
zbora (včasih mi poveste, da otrok prepeva v šolskem zboru...kaj pa v 

župnijskem?), oblikujemo birmanske in oratorijske animator-
je ter oratorij sam. 
Vabimo vas, da vanje vključite svoje otroke in tudi sami 
sebe, kar vam bo pomagalo pri rasti njihove kot tudi 
osebne vere.  
Vesel sem, da imamo veliko dobrih in zavzetih animator-
jev - staršev, ki imajo več otrok in se kljub temu prosto-
voljno žrtvujejo za to delo. Vse je odvisno od tega, čemu 
dajemo prednost, katere so tiste vrednote, ki jih živimo 
sami, v svoji družini in v župnijski skupnosti. 
Dobri Bog naj bogato blagoslavlja starševsko vzgojo 
otrok, delo animatorjev, prizadevanja učiteljev in katehe-
tov za dobro nas vseh: domovine, Cerkve in župnije.  
                                                                        vaš župnik Igor 


