
Katehetsko pismo 2021/22 
Drage veroučenke in veroučenci, starši in vsi,  

ki z molitvijo spremljate katehetsko delo! 
 

Po vročem poletju, 
katerega del so najdaljše 
počitnice, je pred nami 
novo šolsko in veroučno 
leto. Še vedno smo z 
vami isti in prvi 
odgovorni za ketehezo v 

naših treh župnijah. Želimo si, dragi starši in 
veroučenci, da bi bilo še naprej med nami 
zgledno sodelovanje navkljub zahtevnemu 
in napornemu koronačasu,  ki še vedno 
traja. 
Papež Frančišek je lani, 8. 12. 2020, razglasil 
leto sv. Jožefa in letos na praznik sv. Jožefa, 
19. 3. 2021, pričel leto družine. Pred nas 
torej stopa Sveta družina. Dobesedno 
spodbuja papež vse družine takole: 
»Poglejmo Sveto družino, ki je odgovor vseh 
treh, Jožefa, Marije in Jezusa, na Očetov 
načrt, vsi trije pomagajo odkrivati Božji 
načrt, Sveta družina se je dala popolnoma 
na razpolago: molili so, delali in se med 
seboj pogovarjali. Prav pogovor je v 
sodobnih družinah v veliki krizi, saj so tudi 
pri skupni mizi vsi zazrti v svoj pametni 
telefon, v svoj svet ... in se sploh ne 
pogovarjajo. Pri mizi vlada tišina, kot bi bili 
pri maši. Nujno je treba obnoviti dialog med 
očetom in materjo, otroki, starimi starši ... 
to je zelo pomembna naloga, ki jo moramo 
izpolniti v tem letu. Sveta družina naj bo tudi 
vzor našim družinam v tem, da si starši in 
otroci prizadevajo za skupno rast v svetosti, 
s sprejemanjem evangelija in njegovim 
uresničevanjem v vsakdanjem življenju.« 

Dragi starši, želimo hoditi z vami, kot je 
naslov Leta družine – Hoditi z družinami. 
Kolikor je v vaši moči, poskrbite v družinah 
za iskren pogovor, tišino in sprejemanje 
vsega tega, kar je zapisano v evangeliju. 
Katehetje, katehisti in katehistinje vam 
bomo z veseljem pomagali, da bi bil 
predlagan program našega papeža 
uresničen. Pričnimo novo veroučno leto z 
veseljem, pogumom in vero. 
Sveta nazareška družina, prosi za nas! 
 
VPIS K VEROUKU bo za vse razrede v 
začetku po nedelji, 5. 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 30 € na družino), iz 
katerega vsaj delno krijemo stroške 
ogrevanja in nakup katehetskih 
pripomočkov. Veroučenci naj si 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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