Veroučni urnik - v Jezusovi šoli - 2020 / 21:
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred

Ponedeljek
Petek
Ponedeljek
Petek
Ponedeljek
Četrtek
Ponedelje
Četrtek
Ponedeljek

12.30 - pred šolo
13.00 - pred šolo
13.25
13.45
15.00
15.00
15.50
15.50
16.45

Cene veroučnih učbenikov za veroučno leto 2020/21:
1.Razred: PRAZNUJEMO IN SE VESELIMO - delovni zvezek … 10,50 evra;
2. Razred: PRAZNUJEMO Z JEZUSOM - delovni zvezek … 10,50 evra;
3. Razred: sporočeno bo naknadno
4. Razred: POT V SREČNO ŽIVLJENJE - učbenik … 8,50 evra;
4. Razred: POT V SREČNO ŽIVLJENJE – delovni zvezek … 6,50 evra;
5. Razred: ZNAMENJA NA POTI K BOGU - učbenik … 8,50 evra;
5. Razred: ZNAMENJA NA POTI K BOGU - delovni zvezek … 6,50 evra;
6. Razred: SKUPAJ V NOVI SVET - učbenik … KDO JE TA? - učbenik;
6. Razred: SKUPAJ V NOVI SVET – delovni zvezek … 6,50 evra;
7. Razred: KDO JE TA? - učbenik … 8,50 evra;
7. Razred: KDO JE TA? – delovni zvezek … 6,50 evra;
8. Razred: Življenje po Božjih zapovedih … 5,00 evrov; + zvezek A4 formata;
9. Razred: Črtasti zvezek – po izbiri.
Liturgični zvezek z listik … cena … 4 evre.

UČENJE in VZGOJA - GARDALAND ali TEKOČI TRAK?
Kje lahko starši pokažejo več popustljivosti in pri katerih stvareh
naj bodo strogi? To je odvisno od vrednot staršev. Če se jim zdi kruh
velika in pomembna vrednota, bo otrok jedel tudi skorjo. Če ne, jo bo
odmetaval, kot peške od breskev, ko bo pojedel samo sredico. Starši, ki
na primer »ne verjamejo v domače naloge«, bodo zato imeli vse šolanje
otrok težave. Uspeh se jim bo zdel prenizek. Starši naj prevetrijo svoje
vrednote, kaj šteje in kaj ne. Če se jim zdi šola in naloga zelo pomembna,
pa je otrok ni naredil, ali torej sme na trening?
Kako otroka motivirati, če mu pri pouku ni všeč? Pouk ni organiziran, da bi bil otroku všeč. Pouk je delo in delo je naporno. Lepo je, če ga
učitelj pripravi tako, da je učencem kdaj kaj tudi všeč. Je pa to predvsem
za lažje delo in v spodbudo. Šola ni Gardaland, šola je delo za tekočim
trakom! S polno pozornostjo, s petindvajsetimi sodelavci in enim šefom.
Učitelj ni glasnik prošenj, je organizator, vodja in šef. Starši bi morali to
zadnje razločno povedati otrokom. Otroka starši motivirajo tako, da mu
predstavijo svoja pričakovanja in meje. Ne pa, da skušajo meje postaviti
učiteljem. Če pa starši otroku ne privzgojijo delovnih navad, terjajo pa
rezultat, bo revež slej ko prej obiskoval psihiatra. Starši pa bodo razlagali,
kako je šola pretežka in jim je uničila otroka.
Kako izbrati primerne obšolske aktivnosti in zakaj so te pomembne?
Ena gibalna aktivnost in ena, s katero otrok spozna, v čem je dober, kje
leži njegov talent. Več kot dve, ne. Ko postane naporno, hočejo odnehati
– takrat jim povejte, do kdaj morajo vztrajati samo do roka. Ko je kriza
mimo, navadno radi hodijo še naprej. Mame mi rečejo – saj sama hoče
več! Hotela bo tudi fanta čez noč pri 15 letih, pa ji mama ne bo dovolila!
Otrok ve, kaj mu paše, starši vedo, kaj je za otroka prav.
Vir: intervju z dr. Markom Juhantom na maribor24.si
Prave vrednote, modrosti pri vzgoji in trdni temelj v Bogu naj vodijo
starše, vzgojitelje, učitelje in vse, ki vzgajajo nove rodove.

Družinska molitev
Gospod Bog, blagoslovi naš dom.
Naj bo kraj tvojega miru.
Naj v njem ne vlada sovraštvo, ampak ljubezen,
naj v njem ne bo nesloge, temveč edinost.
Namesto užaljenosti in krivice naj bo v njem odpuščanje.
Zmota naj se umakne resnici, vera naj premaga dvom.
V njem naj ne bo tesnobe, ampak upanje,
naj ne bo teme greha, ampak luč tvoje milosti,
naj ne bo žalosti, ampak veselje.
Naj ne bo bolezni, temveč dušno in telesno zdravje.
Tvoj blagoslov naj nas spremlja na poti v tvoj nebeški dom.
Amen.
Molitev moža za ženo
Gospod, priznati moram, da je moja ljubezen tako majhna. Svojo ženo ljubim, kadar mi postreže, kadar me razvedri, kadar občudujem njeno privlačnost
in lepoto. Ljubim otroke, ker me potrebujejo in so odvisni od mene. Rad imam
svoje delo, kadar mi gre dobro od rok in mi koristi.
Gospod, prosim te, nauči me ljubiti. Ti si Ljubezen, zato mi daj pogum, da
bom premagal sebičnost in ljubil zares z vsem srcem. Daj, da bom mogel reči
za svojo ženo: ljubim jo, ker je moja žena; Ljubim jo, ker si mi jo dal ti, Gospod;
ljubim jo, ker sva po poroki postala eno telo; ljubim jo, ker je tako dobra in
potrpežljiva; ljubim jo, ker mi zna postreči z božjimi darovi in mi razkriva svet
vrednot; ljubim jo, ker verujem v tebe, ki si ljubezen.
Molitev žene za moža
Gospod, svojega moža imam rada, ker me ljubi, me v družbi varuje in mi
pomaga pri opravilih v družini. V njem najdem trdnost in dopolnilo same sebe.
Gospod, blagoslovi najin zakon. Naj se najina ljubezen po tvoji dobroti nenehno poglablja.
Posveti tudi najino telesno ljubezen. Želiva biti podoba Kristusa in Cerkve, ki
sta zvesta vse čase. Bodi blizu tistim, ki so se izneverili prvotni ljubezni.
Ozdravi jih. Združi, kar so ljudje ločili. Blagoslovi vse osamljene in vse poročene, blagoslovi tudi najine otroke in naju.

SPOŠTOVANI STARŠI!
Začetek novega veroučnega leta mi daje lepo priložnost, da potrkam na
vrata vašega doma, vas prijazno pozdravim in se kratko z vami pogovorim.
Vsak otrok je velik dar. Ta Dar je Bog zaupal prav vam, spoštovani starši.
Na vas se zanese in z vami želi sodelovati. Kot prve vzgojitelje svojih otrok
bi vas rad lepo povabil k sodelovanju z Božjo voljo v veroučni šoli. Vsak
otrok je duhovno - telesno bitje, ki se razvija in raste na mnogih področjih. Duhovni razvoj otroka nikakor ne sme ostati nekje zadaj in prepuščen
naključju. Na tej poti prizadevanja vam kateheti želimo pomagati in vas
podpirati pri rasti Božjega kraljestva v srcu vašega otroka.
V času v katerem živimo se veliko stvari zdi pomembnih in nujnih. Jezus sam pa pravi: »Le eno je potrebno.« To eno je izpolniti Božjo voljo,
ki se nam razodeva po Božjih in Cerkvenih zapovedih. Da Boga ljubimo, pokažemo s tem, da Njegovo voljo spolnimo. Če nam zato zmanjkuje
volje in ljubezni, se od Njega oddaljujemo. Reden obisk svete maše ob
nedeljah in praznikih utrjuje našo voljo in vnema ljubezen. Vsakodnevna
osebna/družinska molitev pa varuje in utrjuje vsak krščanski dom.
Vaš osebni zgled je najmočnejše oznanilo in najboljša naložba za večno
srečo vašega otroka. Naj vam zato ne bo škoda časa in moči.
Če so drugi ljudje do nas pošteni, nam veliko pomeni. »Duhovniki
dekanije Radovljica smo se dogovorili, da bomo ob začetku vsakega veroučnega leta zaprosili starše za katehetski prispevek: 20 eur na
družino. Sklep je bil potrjen in se v vseh župnijah dekanije izvaja do nadaljnjega.« (Zapis z dekanijskega srečanja duhovnikov) Kdor more, je lepo
naprošen, da na takšen način podpre delo veroučne šole (nakup katehetskih pripomočkov, stroški čiščenja in vzdrževanja, skromne nagrade
sodelavcem). Hvala vam za pomoč, razumevanje in podporo! Bog povrni
za vaš dar!
Vsem želimo obilo Božjega blagoslova in Marijinega varstva!
Veroučno leto 2020/21
Matjaž Zupan, vaš župnik

