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Dragi kateheti, katehisti in katehistinje, starši in otroci! 

Zopet smo na začetku nove poti.  
Ni čisto nova. Nova bo le za vse 
tiste, ki bodo to leto prvič̌ začeli 
obiskovati katehezo. Minulo 
katehetsko leto je dodatno 
zaznamovala še sinoda, ki je 
potekala po naših škofijah. Papež̌ 
Frančišek nas je ob začetku sinodalnega procesa, ki se preveša v drugi del, 
izzval z vprašanjem: Ali smo se pripravljeni podati na pustolovščino potovanja 
ali pa se v strahu pred neznanim raje zatečemo k izgovorom 'saj ni potrebno' ali 
'vedno smo delali tako'? Vabilo na začetku novega katehetskega leta je, da 
postajamo učenci sinodalnosti: da se med seboj pozorno poslušamo in se tako 
učimo iskrenega pogovora. Načrtujmo zavzeto, hkrati pa svoje korake na poti 
svetosti vedno znova izročajmo Svetemu Duhu. On veje, kjer hoče, in ve za 
poti, ki so nam še izziv in vprašanje. Povezati vsakdanje krščansko življenje s 
prizadevanjem za svetost je edina prava pot. Hoja skupaj je namreč v tem, da 
sopotniki drug drugemu omogočamo napredek, rast in podporo (prim. Lk 
24,15). Pri krstu je bilo v nas položeno seme Božjega življenja. Da iz semena 
nastane sad, sta potrebna rast in zorenje. Kateheza pomembno prispeva k 
razvijanju tega semena – Božjega daru vere, ki smo ga prejeli. Opažam, da so 
otroci zelo zasedeni z zunajšolskimi dejavnostmi. Te imajo za cilj razvijati 
sposobnosti na posameznih področjih. Kateheze ne smemo postaviti na isti 
nivo z drugimi dejavnostmi, saj ne daje zgolj sposobnosti za eno od področij 
življenja, ampak daje smisel in pomen vsem drugim področjem in s tem 
odgovor na dar krsta, ki smo ga prejeli in ki lahko da polni smisel človekovemu 
življenju. Želim, da to novo katehetsko leto vzamete kot dar, kot nov izziv in 
priložnost. Sveti Duh, vodi nas, bodi doma v naših srcih; pokaži nam pot, po 
kateri naj gremo, in kako naj hodimo po njej.

 Nadškof msgr. Alojzij Cvikl DJ, 
predsednik Slovenskega katehetskega sveta (izsek iz pisma)

Starši, kateheti in vzgojitelji, skupaj prosimo: 
»Gospod Jezus, spremljaj in blagoslavljaj novo 
katehetsko leto: uči me, kako naj ti sledim,
uči me, kako naj pričujem zate in kako naj te 
oznanjam. Amen.«



KDO BO POUČEVAL VEROUK
Na Ravnah: 

- župnik Edi Vajda, univ. dipl. teolog (GSM 041 388 268)
- Marija Prikeržnik, univ. dipl. teologinja (GSM 041 830 657)
- mag. Rozalija (Zala) Dvoršek, prof. oboe in glasbena 

terapevtka (GSM 040 818 401)
V Kotljah (od 1. do 4. razreda): 

- Marija Prikeržnik
Na osnovni šoli Juričevega 
Drejčka: 

- Edi Vajda

Kateheti smo staršem na voljo 
osebno in na skupnih sestankih. 
Skupaj in sproti rešujemo probleme, skupaj načrtujemo, skupaj se 
pogovarjamo o vzgoji otrok. Izrecimo si tudi pohvale in priznanja!

PREJEM ZAKRAMENTOV
Prvo sveto obhajilo in sveta spoved 
K prvemu obhajilu gredo otroci 3. razreda, če so redno obiskovali verouk 
od 1. razreda ter se udeležujejo sv. maše in drugih priprav. K pripravi na 
prvo obhajilo sodi tudi dan prvoobhajancev, ki ga bomo organizirali na 
eno od sobot v spomladanskem času, ter obisk šmarnic v mesecu maju.

Sveta birma 
Birma je v župniji vsako drugo leto. To šolsko leto pristopijo k birmi vsi 

iz 8. in 9. razreda, ki so se že lansko leto vključili v pripravo in bodo 

seveda letos sodelovali pri birmskih dejavnostih.

SKUPINI ZA STARŠE

Skupina za starše
Namenjena je sproščenemu klepetu in druženju staršev, ki si želijo 
podporo in potrditev pri izpolnjevanju starševskega poslanstva.  
Srečanja bodo enkrat mesečno ob ponedeljkih v Župnijskem domu 
na Ravnah. Vabljeni!

Starševska animatorska skupina
Starši, vabljeni v skupino animatorjev za pomoč pri različnih 
veroučnih dejavnostih v župniji. Srečanja so občasno.



PROSTOVOLJNE OBVEROUČNE DEJAVNOSTI

Veroučence vabimo, da se pridružijo kateri 
koli prostovoljni obveroučni dejavnosti.

ź MINISTRANTI. Sodelujejo lahko od  3. 
razreda dalje.

ź PEVSKI ZBOR. Sodelujejo lahko vsi 
razredi.

ź SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE. 
Sodelujejo lahko vsi razredi.

ź KOLEDOVANJE. Sodelujejo lahko otroci od 3. razreda dalje.
ź ORATORIJ. Vabljeni vsi razredi.
ź SKAVTI KOROŠKA 2.  Otroci od 8. leta naprej, vabljeni k skavtom 

(http://koroska2.skavt.net)!
ź ANIMATORSKA SKUPINA. Vabljeni bodoči birmanci ter devetošolci in 

srednješolci. 

VEROUČNI PRISPEVEK 
Prostovoljni letni prispevek na družino veroučenca znaša 35 evrov. Z njim delno 
krijemo stroške izvajanja verouka (veroučni pripomočki, kateheti, animatorji, 
čiščenje, vzdrževanje in ogrevanja veroučnih učilnic …). Starši, ki ste morda v 
finančni stiski in bi težko kupili veroučne knjige ali poravnali veroučni prispevek, 
se o tem osebno pogovorite s katehistinjo pri vpisu ali pri g. župniku v pisarni. 
Družinam v stiski bo tudi letos priskočila na pomoč Župnijska karitas. Kdor more, 
lahko daruje tudi več. Hvala.

VERSKI TISK 
Letna naročnina s popustom je 49,90 € in

 Novi naročniki prejmete za darilo 
 in obesek angelčka. Naročilo je možno na 

 ali pri verouku.

· Ste prerasli Mavrico? Se pripravljate na birmo? Hodite v 
srednjo šolo? Čas je za #najst!

· Naročnina za 6 številk letno je 33 €. 
· Naročniki lahko celotno revijo brezplačno berete tudi na 

spletu na svojih pametnih telefonih in tablicah. 
· Ob naročilu novi naročniki prejmete darilo majico #najst.

 vključuje 10 rednih številk + 
Mavrični poletni zabavnik. knjigo 5 
jezikov ljubezni otrok
narocila@druzina.si



NOV DELOVNI ZVEZEK ZA NOVO VEROUČNO LETO

Razveselili se ga bodo veroučenci 5. razreda naše župnije. Samo za interno 
uporabo sta ga namreč pripravili katehistinji Marija Prikeržnik in Rozalija 
Dvoršek. Sloni na splošno uveljavljenem učbeniku Slovenskega katehetskega 
odbora pri Slovenski škofovski konferenci. Avtorici sta besedilo zvezka z 
naslovom Znamenja na poti k Bogu posodobili, dodali odlomke iz Svetega pisma, 
temo približali življenjskim izkušnjam otrok, pripravili zanje izvirne naloge, 
molitve, pesmi, poiskali zanimive ilustracije … Pestro, približano, aktualno! 
Marija Prikeržnik je sicer izdala zadnji delovni zvezek leta 2020 (za 7. razred), 
leta 2014 pa prvega za birmance, ki ji ga je leta 2016 ponatisnila tudi Mohorjeva 
družba iz Celja.                                                                                                                       

H. Merkač

Še utrinki z oratorija
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