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PISMO STARŠEM OB ZAČETKU PASTORALNO-VEROUČNEGA LETA 2021 

Spoštovani starši veroučencev v vseh naših župnijah. Z jesenjo 2021 ponovno začenjamo 
veroučno leto za osnovnošolske otroke. Verouk je del aktivnosti župnije, ki ponuja pomoč  
staršem pri verski vzgoji in izobraževanju otrok. Namen verouka je torej podpora družini 
pri uvajanju otroka v versko življenje.


Zelo pomembno se je zavedati prav tega poudarka: župnija pomaga staršem pri verski 
vzgoji otrok. Seveda si želimo tudi v župniji, da otrok obiskuje verouk, ampak zdi se nam 
popolnoma naravno, da si najprej to želite predvsem starši. Župnija nato na željo staršev 
sprejme otroke k verouku, kjer otrokom želimo ponuditi vsebine vere in krščanske morale.


Verouk torej NI OBVEZEN, ampak je PROSTOVOLJEN in se ga izvaja na željo STARŠEV in 
OTROK.


Verouk ni del šolskega procesa. Država in Cerkev sta ločeni, tako verouk ni povezan s 
šolo. V nekaterih župnijah bolj in drugje manj sodelujemo sicer s šolo, da pomagamo 
otrokom in staršem, ko se z veroučnimi urniki prilagodimo šoli. V nobenem primeru pa ni 
verouk povezan s šolo ali šolskimi delavci na kakršen koli drug način, zato prosimo, da 
vsa vprašanja glede verouka naslavljate na katehistinjo ali kateheta, seveda pa se lahko 
vedno obrnete na župnika.


Cilj veroučitelja je enak cilju krščanskega starša: pomagati otroku na poti k Jezusu. Cilj 
najprej ni versko znanje, še manj je cilj prejemanje zakramentov, ampak je cilj verske 
vzgoje srečanje človeka z Jezusom, živa vera. Če tega ne vemo, lahko pride do mnogih 
nesporazumov v veroučnem letu ter razkoraka med pričakovanji staršev in ponudbo 
župnije.


Zakaj torej otroka vpisati k verouku: 

- Ker želimo, da župnija pomaga nam staršem pri verski vzgoji otroka, torej spoznavanju 
Boga in veri v Boga.


- Ker želimo, da otrok spozna nekaj najpomembnejših vsebin vere in moralnih drž.

- Da tudi s pomočjo verouka in še dodatnih aktivnosti otrok versko dozori za prejem 

zakramentov uvajanja, sv. spoved, sv. evharistija (obhajilo), sv. birma.

- Ker želimo tudi starši ob otrokovem obiskovanju verouka versko rasti in dozorevati.

- Če še sami iščemo odgovore na življenska vprašanja ali pa vsaj želimo, da je otrok 

vzgajan odprto z različnimi informacijami in zato tudi verouk vzamemo nadvse resno in 
smo pripravljeni odgovorno sodelovati.


Kdaj otroka ne vpisati k verouku: 

- Ko sami starši ne verujemo in nismo pripravljeni iti sami v proces vere (molitev, maša, 
krščansko življenje, spoštovanje krščanskih vrednot, ...), otroka pa pošljemo k verouku, 
ker se nam to zdi tradicija, navada ali pa ker vsi hodijo oz. imamo tako eno uro zastonj 
varstva. Tudi razlog, da “pa se tam ne bo nič slabega naučil“ ni dovolj dober.




ELEKTRONSKA VPISNICA K VEROUKU 

Otroka je potrebno vpisati k verouku preko elektronske vpisnice. Domnevamo, da je to pri 
današnji stopnji digitalnega razvoja dosegljivo vsem, kdor pa ne bi zmogel, pa lahko pride 
v župnijsko pisarno k vpisu. Tako bomo dobili vse potrebne podatke za izvajanje verouka 
v elektronski obliki. Dostop do e-vpisnice je preko župnijske spletne strani. V naslednjih 
letih bo tako potreben tako natančen vpis samo za prvošolčke, za ostale pa bo bolj 
preprosta e-prijava k verouku.


e-vpisnica:

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfiPjrCPcIf0c3sYzzsJELv4kNI37k_ezERS05tChzru3ajfw/viewform


URNIKI VEROUKA 

Urnik verouka moramo uskladiti s šolskimi urniki ter vsemi dodatnimi aktivnostmi otroka,  
tako v šoli, s krožki, pevskimi vajami, ... kot tudi izvenšolskimi dejavnostmi otroka, kot so 
športni treningi, glasbena šola itd. Če so razredi po 20 in več otrok, je najbrž razumljivo, 
da se vsega ne da uskladiti. Ob trudu in tudi usklajevanju z starši in otroci upamo, da so 
urniki postavljeni tako, da omogočajo obisk pri verouku, sicer pa je potrebna osebna 
odločitev, kaj je bolj pomembno za starše. Vztrajamo pa, da je veroučna ura dolga 45 
minut in da otroci prihajajo točno in ne odhajajo predčasno. Za posebne izjeme pri 
opravičenih razlogih pa je vedno možen dogovor.


KATEHETI IN KATEHISTINJE smo usposobljeni duhovniki in laiki, odrasli, ki otroke pri 
verouku spremljamo v verskem zorenju. Vsi imamo tudi missio canonica, škofovo 
dovoljenje za učenje verouka.


DAR ZA VEROUK


Kot že sam izraz DAR pove, je to prostovoljno sofinanciranje stroškov, ki pri izvajanju 
verouka nastajajo (honorarji, ogrevanje učilnic, elektrika, materiali, čiščenje, ...). Mnogi 
ljudje ne vedo, zakaj je to potrebno in se vprašujejo o pomenu tega daru. Zato dovolite 
nekaj razlage.


Pred II. svet. vojno je Cerkev financirala svoje dejavnosti iz darov vernikov pri sv. maši 
(nabirke) in iz svojega premoženja, njiv, travnikov, gozdov, ki jih je imela v lasti.


Po II. svet. vojni so takratni oblastniki odvzeli veliko večino cerkvenega premoženja. Tako 
so ostali samo darovi vernikov ob nedeljskih mašah. Tisti, ki so prišli v nedeljo k maši, so 
nekaj darovali za “ofer“ in tako je župnija sicer zelo skromno obnavljala stavbe, plačevala 
elektriko in ogrevanje ter vse druge stroške. Duhovnik pa se je financiral iz darov za maše.


Po letu 1991 se je v denacionalizaciji vrnilo del premoženja Cerkve, a to je bilo večinoma 
nadomestilo v obveznicah in ne v naravi. Kar je Cerkev dobila gozdov, kot se popularno 
reče, je to dobila nadškofija Ljubljana in ne župnije (tudi ne škofija Celje) in to ni last župnij 
in od tega nima nobena župnija NIČ. Nadškofija Ljubljana tudi ne podpira ali donira 
ničesar našim župnijam. Kar so župnije dobile kot poplačilo iz denacionalizacije, se je vse 
porabilo večinoma v 90-tih letih 20. stol. za mnoge prepotrebne obnove stavb. Samo v 
župnijah Mozirje, Rečica, Šmartno in Šmihel je 40 stavb, ki jih je treba obnavljati in 
vzdrževati (cerkve, župnišča, ...).


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiPjrCPcIf0c3sYzzsJELv4kNI37k_ezERS05tChzru3ajfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiPjrCPcIf0c3sYzzsJELv4kNI37k_ezERS05tChzru3ajfw/viewform


Ker naše župnije nimajo prav veliko posestev, zemlje, gozdov, ... se večinoma vse to 
vzdržuje iz darov vernikov pri sv. mašah. Samo zelo majhen del je donacij s strani občine 
Rečica in Nazarje, občina Mozirje pa ne daruje skoraj nič, čeprav se z lepoto vzdrževanih 
cerkva radi vsi pohvalijo. Država ne plačuje plač ali kakršnihkoli drugih prispevkov 
duhovnikom, honorarnim župnijskim sodelavcem ali donacij za kakršnokoli vzdrževanje in 
obnovo.


Tako je skoraj celotno finančno breme župnije na tistih ljudeh, ki v nedeljo darujejo v 
nabirko, tudi strošek verouka. Za razliko od šole VEROUKA DRŽAVA NE FINANCIRA.


Vernikov pa je ob nedeljah v cerkvah vedno manj, predvsem med korona karanteno pa so 
bile nabirke praktično nič. Se bi torej zdelo prav, da celotno breme financiranja verouka 
prevzame tistih nekaj ljudi, ki prihaja v nedeljo k maši, ki večinoma niti nimajo več otrok pri 
verouku? Poleg tega, da se iz tega financirajo tudi obnove, vzdrževalna dela in vsa druga 
pastorala v župniji?


Zato smo zaprosili vse tiste starše, ki se zavedajo pomena verouka in cenijo vloženo delo, 
trud in čas kateheta, da PROSTOVOLJNO DARUJETE za verouk. Dar je že v osnovi 
prostovoljen. Nihče ni prisiljen darovat in vsi otroci bodo lahko nediskriminirano obiskovali 
verouk še naprej. Tistim, ki cenite delo v župniji in razumete, kaj pomeni dar v Cerkvi in 
darujete, naj Bog povrne. Prosil bi le vse, da spoštljivo sprejmete to razlago. Nihče ni 
dolžen darovati pod prisilo, nihče pa tudi ne sme širiti napačnih informacij, da je karkoli 
obvezno in da komurkoli karkoli oviramo v naših župnijah. Zato vas iskreno prosim za 
razumevanje in poštenost. Brez vašega daru pa bo izvajanje verouka ščasoma postalo 
nemogoče, ker enostavno ne bo več sredstev za kurjavo pozimi, potne stroške kateheta 
in vse ostalo. Kar pa se tiče mita, da je “Cerkev bogata” pa vabim vse, da pridete in si 
ogledate naše blagajne, sefe in transakcijske račune.


Se bi pa bilo treba ob kritikah, ki letijo na župnijo ob prostovoljnem daru za verouk 
vprašati, kako pa to, da nihče ne kritizira športnih klubov, glasbene šole in drugih 
dejavnosti otrok, ki pa so vse mesečno plačljive z veliko večjimi mesečnimi vsotami? Pri 
nas pa gre za dar. Župnija ne bo preverjala, kdo je daroval in nikogar opozarjala na karkoli. 
DAR JE PROSTOVOLJEN.


COVID-19 

Realnost COVIDA-19 ostaja. V župniji za verouk veljajo ista pravila, kot v šoli. Kateheti 
smo vsi cepljeni in izpolnjujemo pogoj PCT. V veroučnih učilnicah je razkužilo, pravilo za 
maske za otroke in katehete je enako kot v šoli.


LITERATURA 

Starši boste kupili ali si v župniji izposodili ob minimalni sposojnini primerne učbenike in 
delovne zvezke za verouk.


PRIPRAVA NA ZAKRAMENTE 

Priprava na zakramente sv. spovedi, sv. obhajila in sv. birme bodo zraven rednega 
verouka terjale še dodaten angažma s strani otrok in staršev. O vsem boste starši 
obveščeni na sestankih in preko e-pošte in spletne strani.




OBISK SVETE MAŠE 

Obisk svete maše, predvsem v nedeljo, ni veroučna domača naloga, niti ni “obvezen 
pogoj“ za karkoli. Je predvsem izraz vere v družini in odnosa z Bogom. Je pa tudi 
pokazatelj navzven, kdo resno misli s svojo vero in Bogom.


ZA VSE, KI ŽELITE ZA OTROKA NEKAJ VEČ 

Za vse, ki želite nekaj več, pa je možnost, da se otrok vključi k ministrantom, skavtom (v 
Mozirju, a vabljeni vsi) ali k otroškemu zborčku v Mozirju in na Rečici. 


ŠE NEKAJ VEČ ZA STARŠE


V naših župnijah pripravljamo tudi dogodke za starše. To niso samo sestanki za starše, 
ampak predavanja, srečanja, ZOOM dogodke in še veliko več. O vsem boste tudi 
obveščeni in ste lepo vabljeni, ne zaradi vaših otrok, ampak zaradi vas samih, zaradi 
tistega “nekaj več“, kar nam pomaga na naši duhovni poti.


Posebej pa boste k “nekaj več“ vabljeni, da se prostovoljno pridružite, starši birmancev in 
prvoobhajancev.


________________________________________________________________________________


Kmalu bodo vse informacije dosegljive na novi spletni strani:


www.apostol.si


Hkrati pa me lahko vedno kontaktirate na 

e-mail: sandikoren@gmail.com ali na

telefon: 031 461 700


Kontaktirate lahko tudi katehete vaših otrok:


g. Ivan: 	 031 369 598

ga. Danica:	 041 364 757

ga. Mojca: 	 040 169 449

ga. Lidija: 	 031 610 563

ga. Renata: 	 040 371 442


________________________________________________________________________________  

Upam, da sprejemate to pisanje kot iskreno željo, da bi se skupaj potrudili narediti čimveč 
za naš skupni cilj, to pa je srečanje vašega otroka z Jezusom in rast v veri. Iskeno 
verjamemo, da je to tisto, kar vsak človek nujno potrebuje za življenje. Vse, ki ste 
pripravljeni stopiti na to skupno pot, lepo vabim tudi na sestanke za starše, ki bodo 
organizirani kmalu po začetku verouka, kjer se bomo lahko pogovorili tudi o vseh 
vprašanjih, ki vas zanimajo. Veliko blagoslova.


Župnik Sandi s sodelavci.

http://www.apostol.si
mailto:sandikoren@gmail.com

