PRAVI LA IN RA ZPORED REDNIH SREČANJ ZA STA RŠE VE ROUČENCEV
Običajno so ta redna srečanja tako razporejena: prvo začetek oktobra, drugo pred adventom, tretje
januarja, četrto začetek posta, morebitno peto aprila.
Srečanja vodi župnik, le izjemoma je včasih kakšen gost. Župnik ni strokovnjak za vsa področja,
zato se na srečanjih pričakuje tudi izmenjava vaši izkušenj in vedenj.
V glavnem so srečanja verskega značaja in se učimo, kako sami rastemo na poti vere in kako pri
tem pomagamo otrokom. Srečanja prve triade so posebej usmerjena na daljno pripravo na otrokov
prvi prejem zakramenta sprave in evharistije. Srečanja druge triade so usmerjena bolj v sodelovanje
v župniji in tematike, ki pridejo nujno na vrsto v birmanski pripravi pri delu, ki ga morate opraviti
starši. Deloma so na to usmerjena tudi srečanja zadnje triade, deloma pa k rasti otrok v samostojni
veri. Ker je potrebno pri procesu vzgajanja v veri kar nekaj truda in znanja, je starš, ki ne hodi na ta
srečanja največkrat popolnoma neveden in nesposoben narediti to ali ono nujno potrebno stvar.
Pomembno je torej, da pridemo in se zanimamo, ker sicer ne bomo vedeli, kaj in kako delati doma v
procesu uvajanja otrok v krščanstvo, ki ga predstavljajo v glavnem leta osnovnošolskega verouka.
Ne bomo vedeli, kaj in kako v letu sprave in evharistije. Ne bomo vedeli, kaj početi v birmanski
pripravi. Na vse to se pravočasno pripravljamo, preden se priprave začnejo. Potem, ko se je priprava
začela in bi morala biti določena stvar narejena, je namreč prepozno „ugotavljati“, da ne znamo, da
je pretežko ipd.
Ta srečanja so za starše zato nujna (obvezna). Pri vpisu otroka k verouku vsak starš podpiše, da
namerava redno prihajati. Če se zgodi, da kdo ne more priti na neko srečanje, naj predhodno
opraviči svojo odsotnost župniku in vpraša za povzetek; vsekakor naj se tudi sam pozanima, kaj je
bilo na srečanju.
Povzetki srečanj so vsakokrat objavljeni tudi na župnijski spletni strani http://zupnije.rkc.si/grgar
pod Verouk – Srečanja staršev veroučencev – Gradivo – Povzetek zadnjega srečanja.
Hodimo vedno na srečanja za najstarejšega otroka, ki ga spremljamo skozi veroučni proces. Po
potrebi, to je, če nismo mogli ali bi potrebovali osvežitev, ker smo pozabili, ali nismo dobro
razumeli ali smo se pozneje priselili v župnijo ipd, pridemo pa tudi na druga srečanja – za mlajše
otroke. Tudi nasploh nikakor ni nezaželjeno, da pridete tudi na kakšno drugo srečanja, čeprav
drugič ali tretjič.
Poleg teh rednih srečanj, ki so tukaj opisana, so za starše tudi še druga srečanja, npr. začetno
srečanje pred vpisom k verouku, srečanja povezana z letom sprave in evharistije, srečanja povezana
z birmansko pripravo ipd.

