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Maše v prihodnjem tednu
22. NEDELJA MED LETOM, 30. 8.
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Franca KNEZA, 6. obl. in ženo 
              Amalijo
ob 10.30: za + Marico URANKAR
PONEDELJEK, 31. 8., sv. Rajmund, redovnik
Ob 7.30: za + Frančiško VIDEC
             za + Cirila DEŽELAKA
             za srečno operacijo Jerneja VODUŠKA
TOREK, 1. 9., Brezjanska Mati Božja
Ob 19.00:  za + Marijo TAJNŠEK (Celje), Franca 
                  RAJH (Tevče) ter Karla PAJKA
                  za + Avgusta PINTERJA in sorodnike
SREDA, 2. 9., sv. Marjeta, devica 
Ob 7.30: za + Valentina VIDIC
               za + Jasmino SINKAR
               za + Simono KRAJNC, 8.dan
ČETRTEK, 3. 9., sv. Gregor Veliki, papež
Ob 19.00: za + Zdravka BREČKA, 30. dan
                 za + Franca TRUPI, 6. obl.
PETEK, 4. 9., sv. Mojzes, prerok
Ob 7.30: za + Rozalijo BEZGOVŠEK, moža in starše
ob 19.00: za + Vincenca KORBER, 30.dan
                za +  Andreja KOVAČA, obl.

začetek devetdnevnice z birmanci
SOBOTA, 5. 9., bl. mati Terezija, redovnica
Ob 19.00: za + starše Katarino in Štefana NOVAKA
                   in vse iz družine NOVAK
                 za + Štefana GORIŠKA, 10. obl.
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega
23. NEDELJA MED LETOM, Angelska, 6. 9.
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + starše Ivana, 2. obl., Ivano, dva brata 
       KRAŠOVEC, Ivanko SEVŠEK, Jožeta in Darka
ob 10.30 Sv. Mihael: za + Jolanko URANKAR, obl..
                                         za + Alojza OŽEKA, 8. dan

ga razloga. Ker gledamo dlje. Tudi ob nedeljah, ko 
je ob uri maše istočasno predvajan živ-žav ..:)
Pa še nekaj. Vedno znova me zaboli občutek, ko 
se mi zdi, da se kakšen starš prav boji, da bi Jezus 
otroku postal več kot zgolj nekdo, ki je bil križan 
pred 2000 leti, in bi otrok posledično postal preveč 
“cerkven”...; a hkrati me poleg vere, da sem kot 
katehistinja zgolj v vlogi sejalca, hrabrijo še besede 
učiteljice, da je v veroučnih vsebinah točno tisto, 
česar manjka v šolskih učbenikih. To je vzgoje za 
dobro, vzgoje za”biti človek”...
Zato se novega šolskega leta veselim.
Veselim se vsake “male bučke”, ki bo kot goba vpi-
jala besede o Ljubezni in z zvedavimi očmi zaupno 
zrla v “zlata vratca”, ter se okorno križala z dlanjo, 
ki bo kdaj skoraj do rokava mokra od blagoslov-
ljene vode...:)
Veselim se, ker vem, da nam bo skupaj lepo in 
bomo drug drugemu dar,
predvsem pa se ne bojim, ker vem, da ne bomo sami, 
saj verujem, da je Gospod kot prijatelj, ki nas nikoli ne 
zapusti ... Tako v besedi, pesmi, nagajivosti, igri, kot 
tudi, ko se mi bo zdelo, da so me s svojo živahnostjo 
“izpili”...
Ja, če otroci od verouka “odnesejo” zgolj in samo to, 
da Jezus ostaja z nami vedno, tudi ko smo v godlji, pa 
čeprav po lastni neumnosti, ni bil izgubljen čas. Ne nji-
hov, ne moj, niti niso bile v prazno zapravljene drago-
cene ure v popoldnevih staršev, ko se je zdelo, da “le” 
čakajo na konec veroučne ure svojih otrok.             AS

-----------------------------
Sestanek za starše letošnjih birmancev bo v so-

boto 5. septembra ob 18.00
-----------------------------

V septembru bomo ponovno začeli z raznimi skupin-
ami, ki so v počitniških mesecih ostale na obrobju. 
Zastavili bomo tudi nove smernice, ki jim skušamo 
slediti v pastoralnem načrtu. V petek 4. septembra 
bo ob 20.00 seja župnijskega pastoralnega sveta. 

“To ljudstvo me časti z ustnicami, a 
njih srce je daleč od mene!”



September je tu in z njim začetek veroučnega 
leta in slovesnost svete birme

Vsak na svoj način doživljamo te začetke. Za 
nekatere je to začetek novega kroga, za druge pre-
hod na stare tirnice, enim pa se to leto zgodi čisto 
nov začetek. 
Naj bodo naslednje misli vzpodbuda prav vsem, 
ki se trudimo in vztrajamo na poteh, ki jih zazna-
vamo za prave, čeprav so pogosto naporne in nam 
celo zmanjkuje moči.
Vsem, ki vstopate v “šolo” odkrivanja ljubezni do 
Boga in bližnjega naj položim na srce misli Pam 
Brown:
Želim ti dar občutljivosti – da bi se znal postaviti 
na mesto drugih in da bi vedel, kaj potrebujejo. 
Želim ti prijaznost – kot dar in ne kot obveznost. 
Želim ti dojemljivost – da bi videl brez zaslepljen-
osti in domišljavosti. 
Želim ti pogum. Želim ti pogum v vseh težkih 
časih, ki jih boš doživel – srce in duha, ki se učita 
iz poraza in ki najdeta upanje celo na robu obupa. 
Želim ti pohvalo za dobro opravljeno delo, zado-
voljstvo ob dosežkih, ustvarjalno radost. 
Želim, da bi postal oseba, ki žari od prijaznosti, 
razuma in od ljubezni do življenja. 
Želim ti raziskovalnega duha in spoštovanje do 
mišljenja drugih. 
Želim ti ljubezni, ki se spreminja in raste z vsakim 
letom, ki poteče. 
Nekaterim staršem in rejnikom pa ob vseh teh le-
pih željah roji po glavi še ena misel ob pogledu 
na cenik učbenikov. Če so ta dejstva preveč težka, 
da bi jih zmogli sami premostiti, poiščite pot do 
župnika ali vodje župnijske Karitas in bomo sku-
paj premagali težave.
Tudi tiste vzgojitelje, ki ste po prvem obhajilu 
ubrali pot ignoriranja veroučne vzgoje, vabim, da 
premislite obljubo, ki ste jo ob krstu vaših otrok 

slovesno izrekli pred Bogom, da boste storili vse, 
kar je v maši moči, za posredovanje verske vzgoje 
vašega otroka. Že Ivan Cankar je nekoč zapisal 
spoznanje, da kar obljubiš človeku, stori, če moreš, 
kar pa si obljubil Bogu, stori, četudi ne moreš.

Prijava k verouku, za vse razrede, bo v sredo, četrtek 
in petek, od 15.00 – 17.00 (2., 3., 4. september). 
Kje?: v veroučni učilnici. 

S seboj prinesite podpisano spričevalo! 

Razpored urnika in kahet, katehistinji, ki bosta letos  
poučevali:

1. RAZRED
Alenka Slapšak, kat. ČETRTEK 15.30 – 16.45

2. RAZRED
Alenka Slapšak, kat. ČETRTEK 16.45 – 18.00

3. RAZRED
Klemen Jager, kpl PONEDELJEK 16.30 – 18.00

4. RAZRED
Klemen Jager, kpl ČETRTEK 15.00 – 16.30

5. RAZRED
Terezija Vodišek, kat. PET 16.00 – 17.30

6. RAZRED
Alenka Slapšak, kat. PONEDELJEK 16.00 – 17.30

7. RAZRED
Klemen Jager, kpl PETEK 14.30 – 16.00

8. RAZRED
Klemen Jager, kpl PONEDELJEK 15.00 – 16.30

9. RAZRED
Klemen Jager, kpl PETEK 16.00 – 17.30

(V prijavnici, ki smo jo delili ob koncu pouka v ju-
niju, je bila sprememba za 5. razred. Veruok za 5. 
razrede bo ob petkih in ne ob četrtkih).
Verouk bo potekal vsakih štirinajst dni po dve šolski 
uri skupaj. Pričnemo v ponedeljek 7. septembra 
2015.
Za verouk bodo otroci potrebovali naslednja učila 
(učbenik, delovni zvezek in liturgični zvezek):

1. razred: delovni zvezek – 8,20 € 
2. razred: delovni zvezek – 9,70 €
3. razred: delovni zvezek – 12,20 €
4. razred: učbenik – 7,50 €, delovni zvezek – 6.20 €
5. razred: učbenik – 7,60 €, delovni zvezek – 6,20 €
6. razred: učbenik – 7,60 €, delovni zvezek – 6,20 €
7. razred: učbenik – 8,00 €. delovni zvezek – 6,20 €
8. razred: učbenik – 8,00 €, delovni zvezek – 6,20 €
9. razred: namesto učbenika liturgični zvezek - 3 €

“Zaupajmo si”

Septembra se, po večini, sploh starši, bojimo ... 
Spet bo treba v stare tirnice, spet se bo na trenutke 
zdelo, da je vsak dan ena sama bitka s časom, od 
jutranje budilke, opozarjanja na po urniku urejeno 
torbo, pa prenašanja inštrumenta in večnega is-
kanja prepotenih superg, ki prevečkrat ne najdejo 
same domov ... Da o seminarskih nalogah in ob-
veznem branju, ki so nočna mora marsikaterega 
starša, ne izgubljam besed ...
Za povrh še pa verouk ... “Spet.” Pa čeprav na dva 
tedna. Zanimivo, in z malo dobre volje tudi brez 
problema, bi bilo izračunati procent otrok, ki se k 
verouku vpišejo in ga dokaj redno obiskujejo ... 
A v procentni račun se ne da stlačiti nečesa bolj 
bistvenega, kar pa pred desetletji sploh še ni bilo 
vprašanje. Tu mislim na razloge, iz katerih otro-
ci obiskujejo verouk, ali bolje razloge, ki vodijo 
starše, da otroka sploh vpišejo k verouku ... Je to 
iz resnične osebne vere, ali zgolj iz tradicije?  Ali 
da pač odkljuka in ne bo imel težav, če se zgodi, 
da bo naprošen za botra ali pa se mu bo zahotelo 
romantične poroke pod gotskimi stebri?? 
Kot “frišno” katehistinjo me je nekoč doletelo 
vprašanje, če je verouk za šestletnike dolgočasen 
...  Pa če bo mamini princeski dolgočasen prvi raz-
red?? Tu ne bi bilo dileme.:) So stvari, ki jih starši 
naredimo v nasprotju z voljo otroka. Iz preproste-


