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Uvodnik 
 

Dragi starši, 

pred vami je vodnik za veroučno leto 
2019/20 v župnijah Gomilsko in Sv. Jurij ob 
Taboru. 

 

Svet naših babic, dedkov, pa še tudi staršev je 
bil precej drugačen in bolj intenzivno 
prepleten z verskim življenjem, kot je to danes. 
Verska vzgoja se je dogajala tako rekoč sama 
od sebe: obhajanje nedelj, praznikov z 
obiskom svete maše, družinska molitev ter 
uvajanje otrok v svet vere je bilo nekaj 
spontanega in samoumevnega. 

Danes ni več tako. Ponudbe sodobnega sveta 
so raznolike in privlačne. Življenjske ambicije 
otrok in tudi njihovih staršev ne segajo več 
toliko v večno življenje, pač pa v uspeh in srečo 
zgolj na tem svetu. To zelo spreminja 
perspektivo in način vsakodnevnega življenja. 

Toda vztrajamo, ker vemo, da je res, da je 
človek presežno bitje, ustvarjeno od Boga, ki je 
Ljubezen in k njemu se vsi vračamo. Lahko pa 
ta cilj tudi zgrešimo. Verouk hoče biti zato 
pomoč otrokom in tudi njihovim staršem, da 
bi ohranili sidro vere, da bi Boga postavili na 
pomembnejše mesto v življenju in bi našli mir 
v Njem že na tem svetu. 

Pričujoči vodnik  želi pojasniti temeljne stvari v 
zvezi z veroučnim letom, ki je pred nami. Zato, 
ker želimo sodelovati z vami in vam nuditi 
podporo v verski rasti vaših otrok ter tudi vas 
samih. Na voljo smo vam za vsa nadaljnja 
vprašanja in informacije! 

 

vaši katehisti z župnijskim upraviteljem 
Vladom 
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Smernice osnovnošolske veroučne pastorale

 1. Temeljni namen  

Veroučna pastorala je učni in vzgojni proces, 
ki se izvaja z namenom, da se z njim 
veroučenci ob sodelovanju staršev, 
katehistov, duhovnikov, animatorjev in 
župnije uvedejo v versko in družbeno življenje 
Cerkve in župnije. Usposobijo se za prejem 
zakramentov ter za odgovorno in aktivno 
družbeno vlogo kristjana in državljana.  

Veroučenec, ki je uspešno opravil tri veroučna 
leta, lahko prejme zakramenta svete pokore 
in svetega obhajila. Veroučenec, ki je uspešno 
opravil šest veroučnih let, sme pristopiti med 
kandidate za dvoletno pripravo na prejem 
zakramenta svete birme. 

 2. Organizacija izvajanja  

Veroučno pastoralo v okviru župnije pod 
vodstvom župnijskega upravitelja izvajajo 
katehisti. Vključenost veroučenca pri 
izvajanju verouka je prostovoljna na podlagi 
želje staršev, njihove izjave in podpisa na 
prijavnici.  

Veroučno pastoralno leto traja od druge 
nedelje v septembru tekočega leta do prve 
oz. druge nedelje v juniju naslednjega leta. Ob 
koncu veroučnega leta dobi veroučenec 
potrdilo o opravljenem ali neopravljenem 
veroučnem letu, odvisno od opravljenih 
obveznosti. Potrdilo prejme na zadnjem 
srečanju v juniju ali prvo oz. drugo nedeljo v 
juniju pri nedeljski sveti maši.  

 3. Materialni pogoji  

Župnija zagotavlja materialne pogoje za 
izvajanje veroučne pastorale. Staršem pri tem 
ni potrebno sodelovati s posebnim denarnim 
prispevkom. Za to se lahko zahvalimo dobroti 
tistih župljanov, ki pri nedeljskih mašah 
prispevajo v nabirko, iz katere se krijejo stroški 
verouka: vzdrževanje in ogrevanje prostorov, 
nagrada katehistom, nekateri materiali za 
izvajanje vzgojnega procesa, …  

Veroučenec pri verouku potrebuje svoj 
učbenik, delovni zvezek in peresnico. 
Morebitna ostala učila, pripomočke in 
opremo potrebuje veroučenec v skladu z 
navodili katehista (npr. liturgični zvezek). 

4. Obisk svete maše 

Obhajanje svete maše je najosnovnejša 
molitev vernega kristjana. Obisk nedeljske 
svete maše je sestavni del verouka in se tudi 
ocenjuje. Veroučence z zgledom spodbujajte 
starši sami. Liturgični zvezek in nalepke so 
lepa spodbuda za redno obiskovanje svetih 
maš. 

V mesecu maju so otroške šmarnice 
priporočene za vse veroučence, obvezne pa 
za veroučence, ki se pripravljajo na 
zakramenta svetega obhajila in svete birme. 

5. Duhovni vikend 

Duhovni vikend je namenjen izkustvu vere in 
skupnosti. Organiziran je v strnjeno obliko 
dveh ali treh dni oz. konca tedna. Veroučenci, 
ki se pripravljajo na zakrament svetega 
obhajila in svete birme, imajo duhovni vikend, 
ki spada k pripravi na posamezen zakrament.  
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6. Sodelovanje s starši 

Starši ste prvi katehisti in vzor svojim 
otrokom. Kot podpora vam je ponujena sveta 
maša, veroučna kateheza za otroka in 
srečanja za starše. V župniji in izven nje so 
organizirane tudi druge skupine za odrasle, 
kamor se lahko vključite (romanja, zakonske 
skupine, pevski zbor …). V zvezi s tem 
spremljajte župnijska oznanila.  

Če se želite srečati s katehistom vašega 
otroka, se z njim osebno dogovorite.  

V času priprave otrok na prejem zakramentov 
(spoved, obhajilo ter birma), s starši 
intenzivneje sodelujemo. 

7. Osnovne obveznosti  

Veroučenec je dolžan obiskovati verouk skozi 
vse veroučno leto in pri njem sodelovati, 
delati domače naloge in se naučiti v skupini 
zahtevano vsebino. Za uspešno opravljeno 
veroučno leto je poleg prisotnosti na 
veroučnih srečanjih, potreben tudi obisk 

nedeljskih svetih maš in sodelovanje pri 
posebnih pripravah na prejem zakramentov.  

Otrokove izostanke od verouka katehistu 
pisno ali ustno opravičijo starši. Kdor 
opravičeno veliko manjka, mora zamujeno 
nadoknaditi v dogovoru s katehistom. Če 
veroučenec večkrat neopravičeno manjka, 
katehist to sporoči staršem. Ob neuspešnem 
reševanju te zadeve ali drugih večjih 
disciplinskih prekrških se s starši, otrokom in 
katehistom, pogovori župnijski upravitelj. 

 

 

Obveznosti po programih 

Prva triada (1., 2. in 3. leto)  

V prvi triadi veroučenec vstopi v prijateljstvo z 
Jezusom, ki ga ob koncu prejme v zakramentu 
svetega obhajila. Postopno se navaja na obisk 
svete maše. V tretjem letu se pri pripravi na 
zakramenta svete spovedi in svetega obhajila 
redno udeležuje nedeljskih svetih maš.   

Po programu mora izpolniti obvezne 
dejavnosti:  

• redna tedenska srečanja,  

• opravljanje domače naloge,  
 

 

• znanje določenih molitev in 
obrazcev ter  

• obisk nedeljskih svetih maš. 

Za veroučenca, ki se pripravlja na zakrament 
svete spovedi in svetega obhajila (3. razred), 
so dodane še obvezne dejavnosti:  

• nekaj srečanj z neposredno pripravo 
na prvo sveto obhajilo, 

• šmarnice, 

• duhovni vikend.   
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Druga triada (4., 5. in 6. leto)  

V drugi triadi se nadgrajuje versko znanje, 
znanje molitev, obrazcev ter poznavanje 
pomembnih zgodb Svetega pisma Stare in 
Nove zaveze.  

Obvezne dejavnosti so:  

• redna tedenska srečanja,  

• opravljene domače naloge,  

• znanje določenih molitev in 
obrazcev ter  

• obisk nedeljskih svetih maš. 

Tretja triada (7., 8. in 9. leto)  

V tretji triadi veroučenec vstopi v veroučno 
skupino 7., 8. in 9. razreda, kjer poglobi 
pridobljeno znanje in ga skuša živeti. Vsebino 
katoliške veroizpovedi povezuje s Svetim 
pismom ter se pripravlja na življenje po veri. V 
osmem oz. devetem razredu s potrditvijo 

vere (sveta birma) aktivno pričuje in živi 
poslanstvo v družini, Cerkvi in družbi.  

Kandidat za sveto birmo ima konec leta 
srečanje, ki je namenjeno preverjanju in 
pogovoru o poznavanju osnov verovanja, 
skupaj s starši oz. botri. 

Obvezne dejavnosti so:  

• redna tedenska srečanja, 

• opravljene domače naloge, 

• znanje molitev in obrazcev, 

• obisk nedeljske svete maše, 

• duhovni vikend,  

• udeležba na posebnih srečanjih za 
neposredno pripravo na zakrament, 

• navzočnost pri obredih velikega 
tedna, 

• devetdnevnica pred sveto birmo.

Pogosta vprašanja 
1. Zakaj sploh imamo verouk? 

To vprašanje si moramo v današnjem času 
zastaviti vsi – starši, otroci in tisti, ki 
poučujemo verouk. Primarno je 
najosnovnejše poslanstvo gojiti in poglabljati 
ljubezen do Boga. Verouk gotovo ni 
namenjen sam sebi, hkrati pa ni 
samoumevno, da ga imamo. Ponujen je 
staršem le kot pomoč pri verski vzgoji otrok – 
pomeni, da ste starši tisti, ki želite, da vaš 
otrok obiskuje verouk. Katehisti pa vam po 
svojih močeh pri tem pomagamo.  

2. Zakaj je treba otroka k verouku vpisati?  

Odločitev za obiskovanje verouka je 
popolnoma vaša in prostovoljna. Ko starši 
vpišete otroka, s tem izrazite svojo željo in 
pripravljenost, da ne samo dovolite versko 
vzgojo, ampak tudi podpirate otroka in 

katehista v veroučnem letu. S tem se 
obvežete, da boste pomagali otroku in 
katehistu, oz. s tem nakažete, da želite, da bi 
vam katehist pomagal.   
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3. Na koga se lahko obrnemo z vprašanji 
glede verouka? 

Dobro je, da veste, kdo je katehist skupine, ki 
jo obiskuje vaš otrok. Prav bi bilo, da že na 
začetku leta z njim stopite v stik in stik čez leto 
ohranjate. Sicer pa je za to veliko možnosti: 
telefon, SMS, e-pošta ali osebno po dogovoru 
oz. po srečanjih.  

4. Otrok je izostal od verouka. Kako ga 
opravičiti? 

Starši otroka pisno (pisno, elektronska pošta, 
SMS) ali ustno opravičite pri katehistu oz. 
voditelju skupine, ki jo otrok obiskuje. Na 
pisnem opravičilu mora biti napisan razlog 
odsotnosti. Razvidno mora biti, da ste 
opravičilo res napisali starši.  

5. Zakaj domača naloga pri verouku? 

Domača naloga je namenjena temu, da bi 
otrok zavedanje Boga prenesel tudi v domače 
in šolsko okolje ter da bi k temu pritegnil tudi 
vas starše. Vera se ne konča na pragu cerkve 
ali veroučne učilnice. Naša srečanja so 
tedenska, zato je smotrno, da otrok tudi 
doma ponovi, kar smo se pogovarjali na 
srečanju. 

6. Kdaj je dobro, da otroku priskrbimo 
njegovo Sveto pismo? 

Dobro je, da se otrok sreča z otroškim Svetim 
pismom že pred veroukom, zagotovo pa je na 
mestu, da z otroki prebirate Božjo besedo 
tudi starši. V višjih razredih pa postane Sveto 
pismo tudi redni spremljevalec, zato mora 
imeti otrok svojega, ker se ga uči uporabljati, 
prebirati in z njim moliti. 

7. V katere dejavnosti se lahko vključi otrok? 

Otrok se lahko poleg rednega verouka vključi 
tudi k dejavnostim drugih skupin – npr. kot 
pevcem, ministrantom, kolednikom ... Prav 

tako so ne glede na starost otroci povabljeni k 
različnim svetim mašam, šmarnicam in 
drugemu dogajanju v cerkvi. Med poletnimi 
počitnicami jim je na voljo Oratorij.  

8. Kaj je duhovni vikend? 

Danes iščemo nove poti, kako otrokom 
ponuditi izkustvo živega Boga in krščanskega 
občestva. Kot najprimernejše smo prepoznali 
duhovni vikend, ki v Cerkvi ni novost. To je 
čudovita priložnost, da lahko katehisti 
navežejo tesnejši stik z otroki, prav tako pa 
imajo otroci priložnost bolje spoznati svojega 
katehista. Odzivi otrok na duhovne vaje so bili 
doslej vselej pozitivni.  

9. Kakšni so pogoji za sveto birmo? 

Sveta birma je potrditev vere, ko birmanec 
želi, da v njegovo življenje vstopi Bog preko 
delovanja Svetega Duha. Pogoj je predvsem 
vera in ljubezen do Boga. Če se že na zunaj 
kaže vprašljivost vere, je pod vprašaj 
postavljen tudi prejem in smisel svete birme. 
Formalni pogoj pa je vsaj pet let rednega 
verouka po prejemu prvega svetega obhajila, 
znotraj tega dve leti bližnjih priprav (8. in 9. 
razred), sodelovanje staršev in njihova 
podpora na poti vere ter izpolnjevanje vseh 
pogojev, ki veljajo za določeno veroučno leto.   
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10. Kdo je lahko boter?  
Od botrov se pričakuje, da so verni, da bodo 
za svoje krščence ali birmance molili in jim 
bodo opora in zgled na njihovi življenjski in 
verski poti. Zagotovo morajo biti v občestvu 
Cerkve, tako da so sprejeli zakramente (tudi 
sveti zakon – da ne živijo v izven zakonski 
skupnosti) in obiskujejo nedeljsko sveto 
mašo. Boter ni pogoj za birmo – vsi, ki ne 
izpolnjujejo prej naštetih pogojev, lahko 
postanejo birmanski spremljevalci. Se pa 
vsekakor postavi resno vprašanje smiselnosti 
botra ali spremljevalca, ki ne ljubi Boga.  
11. Otroka bomo vpisali k verouku, da bo 
prejel vse zakramente, k sveti maši pa ne 
bomo hodili.  
Sveta maša je sestavni del našega 
krščanskega življenja in dejansko verouka 
brez nje sploh ni, saj se vse naše krščanstvo 
življenje steka v evharistijo (sveto mašo). Ne 
gre za nobeno prisilo. Verouk je vaša 
prostovoljna odločitev, obisk svete maše je tu 
povsem logičen. Telo potrebuje zrak in hrano 
za ohranjanje življenja; kristjan potrebuje 
sveto mašo in skupnost, da ohranja kristjana 
v sebi. Pa še to: Otrok ne pošiljajte k sveti maši 
samih – bodite jim zgled in obiskujte jo skupaj.  
12. Koliko listkov mora otrok zbrati? 
Naša želja je, da bi bil obisk svete maše za vas 
in za otroke tako samoumeven, da nam tega 
ne bi bilo treba preverjati. Obisk nedeljskih 
svetih maš (zbrani listki) predstavlja eno od 
ocen, ki se zapiše v spričevalo. Po sveti maši 
dobijo listke otroci, ki so bili pri sveti maši. 
Listkov ne dajemo starim staršem, staršem ali 
drugim. 
13. Hvaležna sva, da otroke pri verouku 
spodbujate k molitvi, spovedi, maši … Doma 
se molitvi vedno upirajo in tudi k sveti maši 
nočejo.  

Premislite, kako bi lahko naredili vašo molitev 
bolj sprejemljivo za vaše otroke – vključujte 
jih, gotovo pa sta na prvem mestu zgled in 
pričevanje. Ko bodo otroci spoznali in začutili, 
da je vam molitev pomembna in da želite, da 
je tudi njim, vam bodo veliko lažje sledili in 
vzljubili molitev ter Boga.  
Vztrajajte pri skupni molitvi. Gotovo se bo še 
prebudila 'kriza uporništva', otrok pa bo iz 
vaše drže in življenja razbral, kaj vam je res 
vredno in dragoceno, in vam tudi v molitvi in 
veri veliko lažje sledil. Verjemite, molitev dela 
čudeže. 
14. Kaj če imava kot starša različno mnenje o 
verski vzgoji otrok?  
Pomembno je, da se pogovorita in 
dogovorita, kaj želita za svoje otroke, ter nato 
skupaj stopita v podporo vašim otrokom. 

15. Otroka smo vpisali k verouku, ker želimo, 
da prejme zakrament svete birme, vere pa 
doma ne živimo. Kako naj to uskladimo?  
Verouk je življenje v veri, je veliko več kot 
priprava na prejem zakramentov. Preko 
verouka želimo otroku omogočiti izkustvo 
vere v skupini. Zato je na vas, dragi starši, da 
razmislite, kaj pravzaprav želite in pričakujete 
in kaj ste za to pripravljeni narediti. Ko otroka 
usmerite v neko dejavnost, verjetno 
pričakujete, da se bo z njo tudi zares ukvarjal. 
Če otroka vpišete k verouku, pokažete željo, 
da bi postal kristjan z vsem srcem. 
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Verjamemo tudi, da starši otroka ne boste 
silili k ukvarjanju s stvarmi, ki so za vas 
nepomembne ali celo neresnične, zanj pa 
samo breme.  
16. Po sveti birmi sva se z možem oddaljila 
od župnije in vere. Letos sva otroka vpisala v 
prvi razred. Rada pa bi tudi sama poglobila 
osebno in družinsko vero. Kaj svetujete? 
Če je v vašem srcu odločitev, potem je to 
dovolj, da pokličete Boga v svoje življenje in 
Njegov blagoslov nase in vso družino. Z 
možem/ženo obudita osebno in skupno 
molitev, k tej povabita tudi otroka. Naredite 
sklep, da boste vstopili v nedeljsko občestvo 
(redna sveta maša). Na začetku gotovo ne bo 
lahko. Sčasoma pa boste lahko zajemali moč 
iz nedeljske svete maše in skupne molitve.  
17. Za otroke obstaja znotraj Cerkve veliko 
dejavnosti. Kaj pa je namenjeno nam 
odraslim? 
Pridružite se lahko kot bralci Božje besede, 
pevci v zboru, se udeležite romanj in drugih 
župnijskih projektov ali pa preprosto tako, da 
obiščete župnika in mu predstavite svoje 
želje. V verskem tisku in na internetu lahko 
najdete veliko dejavnosti tudi izven župnije, ki 
so namenjene rasti v veri. 

18. Zakaj ni potrebno, da verouk uči 
duhovnik?  
Danes vedno redkeje vidite, da župnik 
poučuje ves verouk. Duhovnikov je manj kot 
včasih, še močnejši argument pa je, da Cerkev 
že več kot 50 let ponovno prepoznava 
dragocenost laikov, ki lahko na različne načine 
služijo skupnostim. Verouk je samo ena od 
mnogih oblik takšnega služenja. Škofje to 
močno podpirajo, zato so laiki vključeni pri 
verouku v skoraj vseh župnijah. 

19. Kdaj je priložnost za spoved otrok in 
staršev? 
Priložnost za sveto spoved je običajno pred 
nedeljskimi, večkrat pa tudi pred tedenskimi 
svetimi mašami … Spovedniki pa so vedno na 
voljo po dogovoru. Pred božičem in veliko 
nočjo otroke posebej pripravimo na sveto 
spoved pri verouku.  

Termini 
Urniki veroučnih srečanj ter nedeljskih svetih maš so objavljeni v župnijskih oznanilih. 
Termini prvih svetih obhajil, svete birme in duhovnih vikendov bodo za vsako župnijo posebej 
objavljeni predvidoma do konca septembra 2019. Termine dodatnih srečanj ob pripravi na 
zakramente, pa se bomo trudili objaviti vsaj mesec dni pred dogodkom. 

Kontakti 
Vlado Bizjak, župnijski upravitelj, 041 337 929, vlado.bizjak@rkc.si.  
Katehisti: 
Marija Rančigaj, 041 696 866, marija.sitra@gmail.com 
Vida Slakan, 064 115 558, vida.slakan@gmail.com 
Urška Zupančič, 051 340 693, urska.baloh3@gmail.com 
Simon Brdnik, 041 783 952, simon.brdnik@gmail.com 
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