
NAŠI IN BOŽJI NAČRTI
Kaj vse smo načrtovali v tem letu. Mimo so nam šli lepi župnijski 
dogodki, kot je srečanje ostarelih, toliko lepih nedeljskih maš. Vsa 
romanja in še kaj. Za nas duhovnike je bilo najtežje, da smo svete 
maše opravljali sami brez vernikov. To je bila preizkušnja naše vere. 
Ob razmišljanju o nenačrtovanih dogodkih, ki spreminjajo naše 
načrte, si upamo reči: najboljše in najpomembnejše stvari se zgodijo 
mimo in neodvisno od naših načrtov.
Nadškof Cvikl: "V tem trenutku je najbolj pomembno, da ne spimo, 
ampak da aktivno spremljamo razmere in iščemo načine, kako začeti 
novo pastoralno leto."
Nikakor ne bo lahka naloga kako 
izpeljati verouk. Potrebno bo veliko 
potrpežljivosti s strani mladih, staršev 
in katehetov. Pričakovati je, da se bodo 
načini verouka spreminjali odvisno 
od navodil. Družine bodo imele 
odločilno vlogo pri posredovanju 
vere, tako kot je to bilo nekoč.
Pri otrocih je največji problem pri uvajanju v občestvo Cerkve in zato 
bo prioriteta staršev in katehetov, kako otrokom zopet približati sveto 
mašo. Če otroci izkustveno ne doživijo vere je vse samo zrak. Trudili 
se bomo, da uvedemo družinske maše, seveda pa brez otrok in 
staršev ni družinske maše.
Družinska kateheza, bo zaradi razmer postala nuja. Pri večini 
prvoobhajancev sem ugotovil, da so otroci kar pridno delali domače 
naloge, kako je bilo pri drugih skupinah mi ni znano.
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Nekaj novosti pri izvajanju verouka: 
1. Prijave so obvezne za letos: za 1, 6, 7, 8, in 9. razred. Zaradi 

možnosti, da bomo morali preiti na daljinski verouk moramo dobiti 
podatke. Zato so uvedene prijavnice, ki jih uporablja katehet 
izključno za izvajanje verouka. Obenem so v njej vsi otrokovi 
podatki. Vpis je obvezen, posebej za prvi razred, saj o teh otrocih 
ni nobenih podatkov, sami pa jih niso zmožni posredovati. Pri vpisu 
dobijo izjavo s katero starši dovoljujejo, da otrok v času verouka 
izbiva iz šole. Brez tega otroci ne morejo k verouku. Čim prej je 
treba otroke prijaviti. 

2. Maske - če bodo obvezne v šoli, bodo tudi pri verouku. Priporočamo 
pralne maske, da je manj izdatkov.

3. Katekizmi - za letos velja (morda zadnjič, če ne bo pravočasnega 
plačila. Letos še nabavimo za skupine od 1 do 6 razreda, s tem 
da delovne zvezke morajo imeti vsi veroučenci, knjige pa si lahko 
sposodijo, prinesti jih morajo k prvi uri.

4. Sela - od letos velja, da je veoruk na Selah od 1 do 5. razreda, vsi 
ostali se bodo pridružili videmski skupini s svojim razredom. Vsi se 
morajo prijaviti pri katehetu.

5. Prispevek za gretje in katehistinjo – 20,00 Eur.
Bo tudi letos, najboljše, da starši poravnajo pri vpisu.



6. Delitev skupin
Ker skoraj vse skupine presegajo normative, bomo morali skupine 
deliti na A in B. kar bo za nas velika obremenitev. Kako bomo rešili 
še ne vemo.

7. Urnik verouka - je v nastajanju, upamo da bo do druge nedelje 
narejen.

Dragi starši in otroci!
V teh kriznih časih naredimo, kar se narediti da. Vzgoja v teh 
časih ni lahka, vsi se potrudimo - gre za naš mladi rod, ki mu 
lahko pomagamo, da bo stopil v nove, boljše čase. Človek je 
največja vrednota, ne materialne stvari.

                                                            p. Tarzicij  

DOGODKI – OBVESTILA
 ● Vremenski sodni 
dan
tokrat ni prizanešeno 
naši fari, klestilo 
je, lomilo, podiralo. 
Tudi pred našim 
župniščem je lomilo 
70 let stare smreke, 
tako da smo morali 
celi park, ki ga je 
zasadil p. Danijel 
zravnati. Tudi po 
drugih vaseh je lomilo in klestilo. Brez tega bi nam bilo lepše.
 ● Prvo sveto obhajilo
33 prvoobhajancev (pri Sv. Vidu)
V soboto, 5. septembra, so otroci opravili prvo spoved. Lepo.
Prvo obhajilo bo v nedeljo 13. septembra, ob 10. uri.
Nekaj navodil:
otroci se bodo zbrali 20 minut pred 10. uro pri Domu p.Miha, ker 
je na dvorišču razdejanje. V sprevodu gredo prvoobhajanci, na 



vsaki strani starša. V cerkvi se 
posedejo po vrsti. Samo starša 
in otrok. Vsi ostali verniki bodo 
zunaj cerkve, kjer bodo klopi in 
ozvočenje. Za starše so obvezne 
maske, za otroke ne. Zunaj so 
maske tudi obvezne, ker bo 
več ljudi. Pogostitev otrok letos  
odpade.
Priporočamo, da vsaj nekateri 
povabljeni gostje gredo k drugim 
mašam.
Molimo za otroke, da bi vztrajali v hoji za Jezusom.
 ● Koledar dogodkov

 - V torek, 15. septembra, ob 19. uri na Kidričevem srečanje DK.
 - V petek, 18. septembra, bo v naši župniji celodnevno češčenje 

pred Najsvetejšim. Maše bodo ob 8. in 10. uri. Popoldne bo 
češčenje po vaseh. Zaključek češčenja bo ob 17. uri. Vodil bo 
provincial p. Igor Salmič. Lepo vabljeni, pridite s svojimi prošnjami 
in zahvalami. Jezus nas čaka.

 - V petek, 18. septembra, srečanje Zakonske skupine sv. Frančiška, 
ob 19.30 uri.

 - Začetek verouka 14. septembra. Spored bo objavljen 13. 
septembra in na internetu.

 - Tridnevnica v čast sv. Frančišku in sicer: v petek, 2. oktobra, v 
soboto, 3. oktobra in v nedeljo na Frančiškovo. Vabimo k tridnevnici 
vse, ki vas sv. Frančišek nagovarja kako živeti evangelij.

 - Tudi to je dobro vedeti: Zaradi Covid-19 se je obisk maš zmanjšal 
skoraj na polovico, zato so tudi dohodki cerkve zmanjšani na 
polovico. Prosimo starše, da pravočasno poravnajo za knjige in 
zvezke, saj nimamo od kod založiti. Hvala za razumevanje.
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