
Spoštovani starši! Nekaj obvestil (prosim, če lahko 
posredujete tudi tistim, ki nimajo e-pošte):

- Najprej: prihodnji teden, kot je bilo v začetku veroučnega 
leta rečeno, bodo pred začetkom adventa druga redna srečanja 
za starše: 
V učilnici v Grgarju ob 19h srečanja staršev 
veroučencev; vabljeni pa vsi, ki vas zanima:
- ponedeljek 22.11. 1.-3.r.: Preprosta domača 
bogoslužja
- torek 23.11. 4.-6.r.: Soodgovornost odraslih za 
župnijo in možnosti sodelovanja otrok
- sredo 24.11. 7.-9.r.: Trojna razsežnost 
krščanstva

- Otroci so pri nauku (danes v Grgarju; ostali veroučenci 
dobijo v ponedeljek) dobili vabilo za Miklavža. Če so ga 
izgubili, imate vse potrebne informacije v tiskanih 
oznanilih (pa povejte še komu, ki imajo majhne otroke)

- Prav tako so danes oziroma v torek na Trnovem (ali 
bodo v ponedeljek) dobili nekaj gradiva: obljubljeno 
razpredelnico, katere molitve in veroučne obrazce je 
potrebno se naučiti ali ponoviti v določenem razredu 
verouka (stvar je vezana na katekizem, ne na razred!) - 
točno razporejeno po lekcijah oziroma po mesecih.

- Nadalje so danes oziroma v torek na Trnovem (ali bodo 
v ponedeljek) dobili še štiri liste, ki jih ponavodilih 
razrežejo in prilepijo v molitvenik V njegovi roki; gre za 
dodatek pesmi, ki jih v molitveniku ni, pa jih pojemo ali 
jih bomo kdaj peli pri anših bogoslužjih

 - Že prejšnji mesec pa so dobili seznam pesmi, ki jih 
pojemo oz. bomo peli, kjer so označene tiste pesmi, za 
katere se pričakuje, da jih znajo peti

- V prihodnjih dneh bom po e-pošti pošiljal pesnetke 
omenjenih pesmi (zlasti tistih, ki jih bo potrebno znati 
peti). Če kdo nima e-pošte ali je kakšen drugi problem, 
lahko te pesmi dobi pri meni v pisarni: npr. prinese 
ključek in si pesmi naloži nanj...

VSE NAŠTETO SO ORODJA, KI NAM POMAGAJO, 
DA SE LAŽJE NAUČIMO TO, KAR NAJ BI SE 
NAUČILI. Nekoč, ko bom pripravil, boste dobili tudi 
napisano, katero katekizemsko znanje je potrebno, da 
veroučenci osvojijo - in bo predmet spraševanja..

Preverite torej, da so otroci vse shranili, prilepili, kamor 
je treba, da niso tisti dan manjkali pri verouku in ostali 
brez tega itd. Če se kdo kaj izgubi ali ni dobil: vse, prav 
vse našteto, se dobi tudi na spletni strani župnije.
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