
Katehetsko pismo 2017–2018 
Drage veroučenke in veroučenci, starši in vsi, ki z molitvijo spremljate 

katehetsko delo! 
 

Iz srca vas vse prav 
lepo pozdravljamo. 
Vsako leto ugotav-
ljamo, kako hitro 
čas beži in s tem 
seveda tudi poletne 
počitnice. Tako je 
pred nami novo 
veroučno leto. 
Župniki naših treh 

mestnih župnij si želimo, da še naprej 
lepo sodelujemo in vsak po svojih 
močeh prispevamo k lepoti in 
koristnosti pouka o Bogu, Cerkvi in 
naših, medčloveških odnosih. Časi, 
katere živimo, so zahtevni in naravnost 
kličejo, da smo med seboj povezani v 
molitvi, besedi in dejanjih. 
V jeseni bomo pričeli z enoletno 
pripravo na mestni misijon, ki bo 
novembra 2018. Obveščali vas bomo o 
dogajanju preko oznanil in naših 
spletnih strani. 
10. septembra 2017 župnija Novo mesto 
– sv. Lenart praznuje 50-letnico - pred 
pol stoletja je nastala iz velike šmihelske 
župnije. Bog naj vse blagoslavlja!  
V novem veroučnem letu si želimo, da bi 
poglobili svojo vero in premislili o 
našem krstu; dejstvu, da smo kristjani. 
Kaj to pomeni in kaj iz tega sledi? 
Kristjan je od krsta naprej s Kristusom 
duhovnik (molitev, obhajanje 
zakramentov, še posebej sv. maše!), 
prerok (ko drugim govori o Bogu!) in 
kralj (naše služenje drug drugemu!). 

Skupaj se trudimo za vsakdanjo iskreno 
molitev in nedeljsko povezanost pri sv. 
maši. To sta dva vodnjaka žive vode, ki 
nikoli ne presahneta in nas vedno 
odžejata. 
Prosimo farne zavetnike: sv. Lenarta, sv. 
Nikolaja in sv. nadangela Mihaela ter 
blaženo Devico Marijo, da nam izprosijo 
milosti vztrajanja, medsebojnega 
razumevanja, miru in ljubezni. 
  
VPIS K VEROUKU bo za vse razrede v 
začetku septembra. K vpisu naj pride 
veroučenec in vsaj eden od staršev. Pri 
vpisu je potrebno oddati podpisano 
veroučno spričevalo. Za vpis v 1.,  3. in 
9. razred je k prijavnici potrebno priložiti 
še Družinsko knjižico ali krstni list (če 
otrok ni bil krščen v župniji verouka). Ob 
vpisu boste imeli na voljo učbenike, 
delovne in liturgične zvezke. Hvaležni 
vam bomo tudi za celoletni prispevek za 
verouk (priporočeni dar 25 € na 
družino), iz katerega vsaj delno krijemo 
stroške ogrevanja in nakup katehetskih 
pripomočkov. Veroučenci naj ob vpisu 
izberejo tudi vsaj eno obveroučno 
dejavnost (ministranti, pevski zbor, 
Slomškovo bralno priznanje, skavti itd.) 
in pri njej vse leto tudi sodelujejo.  
 
 

Prosimo starše, da otroke res vpišete k 
verouku v času vpisa v svoji župniji in ne 
šele ob začetku verouka.   
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