
Spoštovani starši veroučencev,

v četrtek, 12. marca, ste bili obveščeni, da so “škofje odločili, da za dva tedna (od 12. marca do 
nedelje 29. marca 2020), z možnostjo podaljšanja, odpovedujejo verouk na župnijah. Kateheti naj 
starše prosijo, da manjkajočo snov predelajo skupaj s svojimi otroki.”
Sedaj se je ta čas podaljšal vsaj do 2. velikonočne nedelje (19. aprila).

Nekateri starši ste v tem času že spraševali, kako naj, zaradi odpovedi verouka, manjkajočo snov 
predelujete sami z otroki.
Ob poplavi sporočil, ki jih prejemate za delo in učenje od doma, vam župnik s kateheti v teh 
izrednih razmerah ne želimo še dodatno oteževati vašega vsakdana.

V kolikor se bo pokazala velika potreba, v tem času poskusno vzpostavljamo sistem spletnih 
učilnic Moodle (isti sistem kot Arnesove spletne učilnice), ki omogoča sistematično delo po 
razredih, po predmetih ... 
Vendar, kot rečeno, vam za enkrat v času izrednih razmer zaradi epidemije predlagamo, da 
upoštevate spodnja splošna navodila na področju verouka, molitve in spremljanja sv. maše:

1. Veroučenci od četrtega razreda naprej naj redno spremljajo nedeljske in praznične 
evangelije in v zvezek delajo zapiske. Navodila so od kateheta dobili na začetku 
veroučnega leta.

2. Veroučenci od 1. do 6. razreda naj predelajo vsak teden novo lekcijo naprej od lekcije, 
ki je bila pri verouku predelana zadnja.

3. Otroci, ki so bili v zaostanku z nalogami, naj vse skrbno naredijo za nazaj. Zvezek z 
domačimi nalogami in evangeliji naj bo urejen. 

4. Za naprej pa:
○ 1. razred - s starši preberejo zgodbo v učbeniku, ponovijo zgodbo s pomočjo 

odstavka (RAZMISLIMO) in narišejo prizor, ki se jim najbolj vtisne v spomin.
○ 2. razred - s starši preberejo zgodbo v učbeniku, ponovijo zgodbo s pomočjo 

odstavka (RAZMISLIMO) in narišejo prizor, ki se jim najbolj vtisne v spomin.
○ 3. razred - delajo lekcije po učbeniku in naredijo nalogo v delovnem zvezku. 

Ponavljajo spovedne molitve in se jih naučijo na pamet. 
○ 4. razred - delajo po učbeniku in v domači zvezek naredijo vprašanja iz učbenika.
○ 5. razred - delajo po učbeniku in v domači zvezek naredijo vprašanja iz učbenika.
○ 6. razred - delajo po učbeniku in v domači zvezek naredijo vprašanja iz učbenika in 

naredijo obnovo razlage, tako da uporabijo vse krepko natisnjene besede v lekciji.
○ 7. razred - utrjujejo snov za nazaj. S pomočjo predelane snovi, naj izdelajo 

miselni vzorec (lahko tudi plakat) za vsak del rožnega venca posebej (veseli, svetli, 
žalostni). Miselni vzorec (plakat) naj vsebuje svetopisemsko podlago za posamezno 
skrivnost, razlago skrivnosti in aktualizacijo. Izdelek naj v popestritev ilustrirajo.

○ 8. razred - utrjujejo snov za nazaj. 
i. S pomočjo predelane snovi in Božje besede naj izdelajo miselni vzorec na 

temo delovanja Svetega Duha v zakramentih (krst, birma, spoved, 
evharistija). Izdelek naj v popestritev ilustrirajo.

ii. S pomočjo predelane snovi in Božje besede naj izdelajo plakat na temo 
delovanja Svetega Duha v molitvi Očenaš (po posameznih prošnjah). 
Izdelek naj v popestritev ilustrirajo.
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5. Skupaj vztrajate v redni družinski molitvi, da jo poglobite oz. da tam, kjer jo do sedaj 
niste gojili, to na novo oblikujete. Vsak večer ob 20. uri po vsej Selški dolini pozvonijo veliki 
župnijski zvonovi, kot povabilo, da se združimo v molitvi za rešitev iz stiske, za moč v 
preizkušnji, za potrpežljivost ter vztrajnost.

6. V času epidemije daste poudarek na spremenjenju nedeljskih in prazničnih svetih maš 
preko sredstev družbenega obveščanja.

○ Pogledate možnosti in se odločite, katero sveto mašo boste spremljali.
○ Na sveto mašo se pripravite. Na družinsko mizo pripravite oltarček (bel prtiček, 

križ, Marijin kip ali sliko, sveči, Sveto pismo, šopek rož ali lončnico). Se 
dostojno oblečete. 

○ Uro pred sveto mašo se postite, da ohranite spoštovanje tudi ob prejemu 
duhovnega obhajila.

○ Mašo spremljate ob družinski mizi, ker to ni gledanje katerekoli oddaje s kavča, 
ampak je spremljanje sv. maše.

○ Na začetku se v spomin krsta pokrižate (če je mogoče z blagoslovljeno vodo).
○ Upoštevate telesne drže pri sv. maši. Ko je čas za sedenje, sedite, … stojite in 

klečite.
○ Kadar pri maši moli ljudstvo, skupaj glasno odgovarjate.
○ Med povzdigovanjem v globoki zbranosti premišljujte Jezusove besed, ki jih v 

osebi duhovnika govori vsakemu izmed nas. 
○ V družini si pred obhajilom, pri pozdravu miru, lahko podate roke.
○ Duhovno obhajilo lahko pospremite z zahvalami, ki jih izrečete na glas.
○ Pri blagoslovu sprejmete blagoslov z glasnim »amen«.
○ Spremljate zaključno pesem in še sami zapojete kakšno duhovno pesem ali si 

podelite misli iz sv. maše, ki so vas obogatile. 

Pri pripravi na sv. mašo ali za dejavnosti po maši so nam v pomoč lahko gradiva za katehezo. 

Povabljeni, da sledite obvestilom in pobudam na naši spletni strani http://www.obcestvo.si/ in na 
Facebooku - https://www.facebook.com/Ob%C4%8Destvo-1545784508999149/

V primeru nejasnosti ali potrebe za pomoč, se obrnite na otrokovega kateheta. 

Bernarda Kavčič - bernarda.kavcic1@gmail.com
Francka Frakelj - francka.frakelj@gmail.com
Jana Gaser - jana.gaser@gmail.com
Tine Povirk - tine.povirk@gmail.com
Tine Skok - tine.skok@rkc.si

Kateheti vam želimo obilo Božjega blagoslova in Marijinega varstva, ko se vsak na svoj način 
spopadate z novonastalimi izrednimi razmerami tako na delovnem mestu, v vaših družinah in na 
osebnem področju.

Železniki, 31. marec 2020 Tine Skok, župnik s kateheti
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