URNIK VEROUKA 2018-19
Urnik smo uskladili skupaj s katehetinjami. Upam, da boste starši s čim manj slabe volje in skrbi
lahko prilagodili obveznosti. Žal smo omejeni le na pozne popoldanske ure. Kateheza je del
življenja, ki nam je darovano v krstu in je ne moremo primerjati z drugimi dejavnostmi.
Usklajene ure je zelo težko prestavljati zaradi drugih skupin. Kar bo možno, se bomo še lahko
dogovorili.
KAMNJE

2. in 4. četrtek v mesecu ob 17.30 skupaj s starši*
(za obe župniji skupno srečanje skupaj s starši)
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2. r. ponedeljek ob 17.00
3. r. torek ob 16.00

4. r. četrtek ob 16.30
5. r. sreda ob 16.00
6. r. torek ob 17.00

7. r. torek ob 15.00

8. r. ponedeljek ob 16.00

9. r. vsaka druga sreda
od 15.00 do 17.00
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3. in 4. r. ponedeljek ob 16.00

Znamenja na
poti k Bogu

5. in 6. r. četrtek ob 15.30

Skupaj v novi
svet

Radi živimo

7. in 8. r. četrtek ob 14.30

Radi živimo

Pot v srečno
življenje

Skupaj v novi
svet
Radi živimo

Ob filmih.
Tudi Sveto pismo
in Youcat birma

9. r. vsaka druga sreda
od 15.00 do 17.00

Pot v srečno
življenje

Ob filmih.
Tudi Sveto pismo
in Youcat birma

Starši računajte, da k poti vere spada predvsem redna udeležba pri mašah na nedeljski dan vstajenja.
Dolžnost krščanskih staršev je, da se pri organizatorjih nedeljskih tekmovanj postavite in ubranite svetost
nedelje. Če boste tukaj začeli popuščati, bo tudi ogenj Božje ljubezni in vere v srcih prej ali slej začel
pojemati. Brez ognja pa je pot prenaporna in neprivlačna.
Otroci do 7. razreda imajo tudi liturgični zvezek (kar ne pomeni, da 8. in 9. ni treba redno k maši).
pevski zbor petek ob 17.00

Program popoldne v Kamnjah v sredo ob 17.00.

pevski zbor

v nedeljo, takoj po maši

Mladinsko srečanje (prvi letnik srednješolcev skupaj z drugimi) skupaj ob petkih zvečer ob 20.00 v Kamnjah.
Starši, razvažanje in dejavnosti bodo pognale korenine in rodile lepe sadove, če boste doma zalivali z rednim
vsakdanjim krščanskim življenjem. Vere se ne moremo naučiti, lahko se je le »nalezemo« od tistih, ki jo živijo.
Spodbudite otroke tudi k sodelovanju v skupini strežnikov, pevskem zboru, popoldnevu v Kamnjah, pritrkovalcih ...

* Starše, ki vpisujete na novo v prvi razred, prosim, ne ustrašite se verouka skupaj s starši. Ne gre
za dodatno nalaganje in dodajanje. Pri tem vam grem naproti z »manj količine in več stika«.
Dobivali se bomo vsak drugi teden tako, da tudi vi odnesete nekaj hrane, ki je vsi odrasli še kako
potrebujemo.
Lepo je, če utegneta priti oba, vsekakor pa vsaj eden (ko pridejo posebne razmere, si za prevoz
seveda pomagate z drugimi starši). Poznejša ura ob četrtkih, upam, da ne bo delala prevelikih
preglavic.
župnik in skupina katehetov

