SREČANJA ZA STARŠE – PRVI RAZRED
Kratko sveto pismo s slikami = K (sledi št. strani); Zgodbe svetega pisma = Z (sledi št. zgodbe); Bog govori svojim otrokom = B

TEMATIKA
vpišeš datum prisotnosti
0. Predstavitveno srečanje:
Uvajanje v krščanstvo
ter pomen in potek
verouka
avgust

DEJAVNOSTI DOMA

1. Pravila praznovanja
leto sprave in evharistije
september

Pri prvem družinskem prazniku udejanjiti načela praznovanja
... in pri naslednjem
in tako naprej...
Narediti sistematični načrt učenja molitev in veroučnih obrazcev
Branje svetega pisma in pogovor ob njem:
- Stvarjenje družine: 1Mz 1,26-31;2,7.15-24; K15; Z 2; B 1 in 2
Vsa družina v nedeljo k maši; sodeluje; otrok s starši v prvih klopeh
Otrokovo delo dobrosrčnosti (starši naj mu bodo zgled)
Pismo Jezusu oziroma vaje v delovnem zvezku: naredijo otroci(!)
Verski pogovor (glej povzetek srečanja za domov)

2. Preprosta domača
bogoslužja
leto sprave in evharistije
pred adventom: November

Na božični sveti večer pokadite in blagoslovite dom
enako lahko storite na drugi sveti večer - silvestrovo
in enako na tretji sveti večer - predvečer “svetih treh kraljev”
Otrok naj vestno sodeluje pri dobrodelni akciji “Otroci za otroke”
Branje svetega pisma in pogovor ob njem (ob adventnem vencu):
- Jezus blagoslavlja otroke: Mr 10,13-16; Z 305
Vsa družina v nedeljo k maši; sodeluje; otrok s starši v prvih klopeh
Ob jaslicah vsak večer zmolite skupaj npr. sveti angel
Otrokovo delo dobrosrčnosti (starši naj mu bodo zgled)
Pismo Jezusu oziroma vaje v delovnem zvezku: naredijo otroci(!)
Verski pogovor (glej povzetek srečanja za domov)

3. Odnos do hrane in
hvaležnost
(leto sprave in evharistije)
med letom: januar februar

Kratka zahvala za hrano ob obedih prvih sedem dni po srečanju
Zahvalo ob obedih vključiti v življenje družine (vsaj, ko ste vsi skupaj)
Branje svetega pisma in pogovor ob njem:
- Elija in vdova: 1 Kr 17,7-16; K 275; Z 161
Vsa družina v nedeljo k maši; sodeluje; otrok s starši v prvih klopeh
Otrokovo delo dobrosrčnosti (starši naj mu bodo zgled)
Pismo Jezusu oziroma vaje v delovnem zvezku: naredijo otroci(!)
Pogovor/dogovor o hrani in obedih (glej povzetek srečanja za domov)

4. Molitev odraslega in
molitev z otrokom družinska molitev
leto sprave in evharistije
post: februar - marec

Večerna molitev z otroki prvih sedem dni po srečanju
Družinska večerna molitev z otroki naj postane vaša redna navada
Branje svetega pisma in pogovor ob njem: Bog kliče Samuela:1 Sam 3
Branje svetega pisma: Dvanajstletni Jezus v templju: Lk 2,41-52
Vsa družina v nedeljo k maši; sodeluje; otrok s starši v prvih klopeh
Postna odpoved
Otrokovo delo dobrosrčnosti (starši zgled) *postna akcija veroučencev
Pismo Jezusu oziroma vaje v delovnem zvezku: naredijo otroci(!)
Verski pogovor (glej povzetek srečanja za domov)

5.

Vpis: pogovor s katehetom ter izpolnitev prijavnice
Priskrbeti si vse potrebno za verouk
Urediti z otroki zvezke in druge pripomočke po navodilih v pismu
Vsa družina v nedeljo k maši; sodeluje; otrok s starši v prvih klopeh
Otrokovo delo dobrosrčnosti (starši naj mu bodo zgled)
Verski pogovor (glej povzetek srečanja za domov)

OPRAVIL
kljukica

SREČANJA ZA STARŠE - DRUGI RAZRED
Kratko sveto pismo s slikami = K (sledi št. strani); Zgodbe svetega pisma = Z (sledi št. zgodbe); Bog govori svojim otrokom = B

TEMATIKA
vpišeš datum prisotnosti
1. Moja podoba Boga
leto sprave in evharistije
september

DEJAVNOSTI DOMA
Razmisli, kakšno podobo Boga nosiš v sebi in kako globoko je
zakoreninjena
Preveri vzgojne prijeme glede posredovanja podobe Boga otroku. (Ukrepaj.)
Preveriti (opazovati), kakšno podobo Boga nosi otrok v svojem srcu
Branje svetega pisma in pogovor ob njem: Prilika o izgubljeni ovci
Vsa družina v nedeljo k maši; sodeluje; otrok s starši v prvih klopeh
Otrokovo delo dobrosrčnosti (starši naj mu bodo zgled)
Pismo Jezusu oziroma vaje v delovnem zvezku: naredijo otroci(!)
Verski pogovor, kako si otrok predstavlja Boga (glej povzetek srečanja

2. Cerkveno leto +
naredimo jaslice
leto sprave in evharistije
pred adventom: november

Ob sodelovanju vseh postavite jaslice in ob njih molite, pojte ipd.
Na božični večer (in vse tri svete večere) pokadite in blagoslovite dom
Obhajajte cerkveno leto; to naj postane del življenja vaše družine
Otrok naj vestno sodeluje pri dobrodelni akciji “Otroci za otroke”
Branje svetega pisma in pogovor ob njem: Janezovo rojstvo: Lk 1
Branje svetega pisma in pogovor ob njem: Jezusovo rojstvo: Lk 1 - 2
Nabavite si (odslej vsako leto) cerkveni koledar
Starši predlagajte v javnih menzah (šola...) nemesni jedilnik ob petkih
Vsa družina v nedeljo k maši; sodeluje; otrok s starši v prvih klopeh
Otrokovo delo dobrosrčnosti (starši naj mu bodo zgled)
Pismo Jezusu oziroma vaje v delovnem zvezku: naredijo otroci(!)
Verski pogovor (glej povzetek srečanja za domov)

3. Greh - izpraševanje
vesti odraslih
leto sprave in evharistije
med letom: januar februar

Pomagati izprašati zvečer vest otroku (na pozitiven način!):
-na večer po srečanju - prvi sklop vprašanj
-naslednjih pet večerov preostalih 5 sklopov vprašanj
Kratko izpraševanje vesti naj (p)ostane del molitve z otroki vsak večer
Otrok premisli, katero napako največkrat naredi; kako jo bo premagal?
Preveriti (opazovati), kako že otrok razlikuje, kaj je prav in kaj ni prav
Preveriti (opazovati), koliko je že sposoben kesanja - zlasti do Boga
Branje svetega pisma in pogovor ob njem: Davidov greh
- Petrova zatajitev: Lk 22,54-62; K 455; Z 328; B 83
- Zahej spremeni svoje življenje: Lk 19,1-10; K 429-430; Z 312; B 77
- Jezus postavi zakrament spovedi: Jn 20,19-23; B 90
Družina prvoobhajanca vodi (vsaj enkrat) križev pot v župniji
Vsa družina v nedeljo k maši; sodeluje; otrok s starši v prvih klopeh
Otrokovo delo dobrosrčnosti (starši naj mu bodo zgled)
Pismo Jezusu oziroma vaje v delovnem zvezku: naredijo otroci(!)
Verski pogovor o grehu (glej povzetek srečanja za domov)

4. Obred zakramenta
sprave in sprava +
odgovori otrokom
leto sprave in evharistije
post: februar – marec

Preiti na bolj samostojno (tudi spontano že) izpraševanje vesti
Cel teden se družina trudi prositi odpuščanja/odpuščati; naj bo navada
Ob izpraševanju vesti naj otrok dela preproste obljube, kako bo boljši
Otrok (in cela družina) odslej hodi k spokornim bogoslužjem zase
Branje sv.pisma in pogovor: Jezus odpusti prešuštnici Jn 8,1-11¸ K 396
- Služabnik, ki ni maral odpustiti: Mt 18,21-35; K 418; Z 301
- Desni razbojnik: Lk 23,39-43; K 461; Z 332
Vsa družina v nedeljo k maši; sodeluje; otrok s starši v prvih klopeh
Otrokovo delo dobrosrčnosti (starši naj mu bodo zgled)
Pismo Jezusu oziroma vaje v delovnem zvezku: naredijo otroci(!)
Verski pogovor o spovedi in odpuščanju (glej povzetek srečanja)

OPRAVIL
kljukica

SREČANJA ZA STARŠE - TRETJI RAZRED
Kratko sveto pismo s slikami = K (sledi št. strani); Zgodbe svetega pisma = Z (sledi št. zgodbe); Bog govori svojim otrokom = B

TEMATIKA
vpišeš datum prisotnosti
1. Čut za svetost
ali:
Organizirajmo Miklavža
september

DEJAVNOSTI DOMA
Starši pazijo na svoje in otroka obnašanje v cerkvi in primerno obleko
Otroka navaditi, da se v cerkvi vede spoštljivo in se prav uredi
Branje svetega pisma in pogovor ob njem: Goreči grm 2 Mz 3,1-5
Vsa družina v nedeljo k maši; sodeluje; otrok s starši v prvih klopeh
Otrokovo delo dobrosrčnosti (starši naj mu bodo zgled)
Pismo Jezusu oziroma vaje v delovnem zvezku: naredijo otroci(!)
Verski pogovor (glej povzetek srečanja)

2. Gospodov dan
Jaslice in pokaditev doma kot prejšnja leta
leto sprave in evharistije
Otrok naj vestno sodeluje pri dobrodelni akciji “Otroci za otroke”
pred adventom: November Skupni družinski obedi doma (za take trenutke si stalno prizadevajte)
Praznovanje nedelje (počitkek, bogoslužje, dobrodelnost) s poudarkom
na prazničnem počitku - opustitvi dela naj bo odslej navada družine
Otrok naj osvoji navado: V nedeljo praznujem in se ne učim.
Branje sv.pisma in pogovor: Bog je posvetil 7.dan: 1 Mz 1,24 - 2,4
Vsa družina v nedeljo k maši; sodeluje; otrok s starši v prvih klopeh
Otrokovo delo dobrosrčnosti (starši naj mu bodo zgled)
Pismo Jezusu oziroma vaje v delovnem zvezku: naredijo otroci(!)
Verski pogovor (glej povzetek srečanja)
3. Evharistija: potek
leto sprave in evharistije
med letom: januar –
februar

Poseben poudarek: vsa družina v nedeljo k maši in sodelovati; otrok s
starši v prvih klopeh (če ne doslej, naj bo odslej to navada družine)
Branje svetega pisma in pogovor: - Jezus obljubi evharistijo Jn 6,22-60
- Jezus postavi evharistijo: Lk 22,14-23; K 448-450; Z 325; B 80
- Jezusovo darovanje: Lk 23,44-49; K 460-462; Z 332; B 86
Otrok naj se nauči pri maši poslušati Božjo besedo in si jo zapomniti
Otrok naj pošlje prijatelju po mobitelu en lep stavek iz svetega pisma
Družina si uredi oltarček, kjer bo slovesni prostor za Sveto pismo
Otrok se ob starših vadi sodelovati pri maši (moliti, peti, drže..)
Otrokovo delo dobrosrčnosti (starši naj mu bodo zgled)
Pismo Jezusu oziroma vaje v delovnem zvezku: naredijo otroci(!)
Verski pogovor (glej povzetek srečanja)

4. Evharistija: daritev
leto sprave in evharistije

Prvo nedeljsko popoldne po srečanju uporabite v družini za dobro delo
..in naslednjo nedeljo tudi; to naj postane en način nedelje v vaši
družini
Otroka nas se navaja, da pri maši daruje: denar v nabirko, svoja dela…
Branje sv.pisma in pogovor ob njem: Dečkova velikodušnost Jn 6,1-15
Vsa družina v nedeljo k maši; sodeluje; otrok s starši v prvih klopeh
Otrokovo – odslej še bolj osveščeno - delo dobrosrčnosti (starši zgled)
Pismo Jezusu oziroma vaje v delovnem zvezku: naredijo otroci(!)
Verski pogovor o darovanju in dobroti (glej povzetek srečanja)

post: februar - marec

5.

OPRAVIL
kljukica

SREČANJA ZA STARŠE - ČETRTI RAZRED
TEMATIKA
DEJAVNOSTI DOMA
OPRAVIL
vpišeš datum prisotnosti
kljukica
1.Soodgovornost odraslih vsak od staršev naj odkrije svoje mesto pri delu v Cerkvi in to uresniči;
za župnijo in možnosti
če nisi nikamor vključen, temeljito razmisli o svojem odnosu do
Cerkve
sodelovanja otrok
starša, peljita otroke zraven, ko opravljata kakšno delo v župniji (če je
september
mogoče)
otroci naj se vključijo (poskusijo) dejavnosti v župniji; skupaj odkrijte,
kje je njihovo mesto pri delu v župniji

2. V Cerkvi doma: ljubiti
jo, pripadati ji
pred adventom: november

nemudoma opustiti vsakršno nepotrebno opravljanje/obrekovanje
Cerkve in njenih članov, zlasti voditeljev (duhovnikov, škofov)
storite (in nato stalno delajte) kaj za to, da bi se dobro počutili kot
pripadniki tiste skupnosti, ki se vsako nedeljo zbere skupaj pri maši

3. Dnevi zbranosti
ali:
po izbiri
med letom: januar februar

4. Kako pripravimo - udeleži se kvalitetno organiziranega križevega pota in bodi pozoren
šmarnice, križev pot
na to, kako se moli ter kaj vse je potrebno za izvedbo te pobožnosti
post: marec - april
- po možnosti in potrebah župnije se javi enkrat za pomoč pri vodenju
(koordiniranje) križevega pota
- skupaj z otroci se udeležita molitve križevega pota
- prvega maja obišči kvalitetno organizirane šmarnice in bodi pozoren
na to, kako potekajo in kaj vse je potrebno za izvedbo te pobožnosti
- po možnosti in potrebah župnije se javi enkrat za pomoč pri pripravi
in vodenju (koordiniranje) šmarnic
- v sodelovanje pri pripravi šmarnic vključite (spodbudite) tudi otroke
5.

SREČANJA ZA STARŠE - PETI RAZRED
TEMATIKA
vpišeš datum prisotnosti
1. Mala občestva
konec septembra

DEJAVNOSTI DOMA

2. TV-, računalniko-,
mobi-MANIJA: pravila
za uporabljanje
ali:
po izbiri
pred adventom: konec nov.

Potrudite se pri sebi biti disciplinirani pri gledanju televizije, uporabi
računalnika, interneta ipd.
Dogovorite se doma z otroki za nek primeren red, kar zadeva gledanje
televizije, računalnika, interneta

3. Kaj je Sveto pismo in
kako ga uporabljamo
med letom (jan. – feb.)

Navabite si družinsko Sveto pismo
Najdite častno mesto doma za Sveto pismo (npr. pri oltarčku)
Berite (vsaj npr. ob praznikih in skupnih obedih) doma sveto pismo
Uvedite otroke v ravnanje s Svetim pismom
Če niso doslej, naj odslej otroci vestno odgovarjajo na vprašanja iz
nedeljskega evangelija v liturgični zvezek

4. Smisel in pogoji
botrstva v katoliški
Cerkvi
post (marec – april)

Če je aktualno, začnite z otroci že razmišljati o primernem botru (ob
vključitvi v birmansko pripravo imejte botra že izbranega)

5.

Starša: premislita in se morda vključita v kakšno versko malo občestvo
V katero občestvo bi se lahko vključil vaš otrok: pogovor/spodbuda

OPRAVIL
kljukica

SREČANJA ZA STARŠE - ŠESTI RAZRED
TEMATIKA
vpišeš datum prisotnosti
1. Priprava sodelovanja

DEJAVNOSTI DOMA

Sprejmita rada, ko je potreba oz. priložnost, sodelovanje pri
bogoslužju
pri maši + teorija
Otrokom razložita (postopoma in ob prilikah) razno sodelovanje pri
oltarnega občestva
bogoslužju
pred adventom (konec nov. Pošiljajta otroke k veroučnim mašam in pripravi sodelovanja pred
mašo
Uporabita pripravljeno sodelovanje pri maši (1. birmanski,
družinski…)

2. Krščansko pričevanje Nikoli ne bom v okolju zatajil svoje vere ali prodal svojih načel
pred adventom (konec nov. Izkoristil bom v svojem okolju priložnost za nevsiljivo spodbudo,
povabilo, delitev svoje izkušnje o veri…
Povabil bom kakega, za katerega mislim, da bi ga zanimalo, na kakšno
srečanje oz. v župnijsko občestvo, in poskrbel, da se bo počutil
dobrodošlega

3. Birma v kristjanovem
življenju
med letom (jan. – feb.)

4. Kristjanova
soodgovornost za družbo
post (marec – april)

5.

OPRAVIL
kljukica

SREČANJA ZA STARŠE - SEDMI RAZRED
TEMATIKA
vpišeš datum prisotnosti
1. Tradicionalna / osebna
vera
konec septembra

2.
pred
nov.)

adventom

DEJAVNOSTI DOMA
Starša, razmislita, kje se pri vaju osebno kažejo elementi osebne oz.
(zgolj) tradicionalne vere, in ukrepajta
Pri vzgoji se trudite v smer osebnega sprejetja vere
Predlagajte, kako bi župnijska vzgoja vodila k temu, da bi otroci nekoč
kot odrasli sami sprejeli vrednoto vere

(konec

3. Trojna
krščanstva

razsežnost Razmisliti, ali živim svoje krščanstvo polnokrvno v vseh dimenzijah?
Če ne, poživiti, kar je šibko, do konca postnega časa in vztrajati pri
tem.
med letom (jan. – feb.)
Razmisliti, ali pri vzgoji otroke vpeljujem v vse tri glavne vidike
krščanskega življenja? Če ne, odslej ravnati drugače (rok za
spremembo: konec postnega časa).

4.
Krščanska Razmisliti, kako bova kot starša živela dobrodelnost (odgovoriti z
dobrodelnost
dejanji, ne le z besedami)
post (marec - april)
Razmisliti, kako bova na to navajala otroke
Spodbuditi otroke, da bodo sprejeli dobrodelnost kot svojo nalogo in
jo zavestno uresničevali

5.

OPRAVIL
kljukica

SREČANJA ZA STARŠE – OSMI RAZRED
TEMATIKA
vpišeš datum prisotnosti
1. Kdo je moj (otrokov)
krstni zavetnik
konec septembra

DEJAVNOSTI DOMA
Če doslej še niste, ugotovite krstne zavetnike in godove članov družine
Priporočajte se večkrat nebeškemu zavetniku
Če doslej niste, praznujte (vključno z molitvijo k nebeškemu
zavetniku) v vaši družini tudi godove vseh članov družine
Pri izbiranju imen otrok svetujte, naj mislijo tudi na svetnika –
zavetnika oziroma predlagajte kakšno ime v tem smislu

2. Puberteta v veri
V odnosih do otrok se vedno zavedajta, kaj je njihova želja v ozadju
pred adventom (konec nov. (to je: uporabljajta starševsko-pubertetniški slovar)
V vrednotah, pomembnih za življenje, se nikar ne pustita zapeljati v
neke slabe kompromise in popuščanje
Na burne reakcije mladostnikov se trudita odgovarjati zelo umirjeno in
nikakor z jezo oziroma na isti ravni

3. Kako se prav
Trudita se v pogovoru pogosto uporabiti kontrolno vprašanje
pogovarjamo: izjave »ti« Trudita se, ko govorita o sebi, svojih skrbeh in problemih, govoriti s
in
stavki: »jaz«
»jaz«
ali:
po izbiri
med letom (jan. – feb.)

4. Človek (poslanstvo),
vernik, stan, poklic:
naj življenjske odločitve
post (marec – april)

5.

Potrudita se razčistiti, kaj hočeta iz sebe narediti, ter osmisliti, zakaj
sta katoličana (ali kaj drugega), zakaj sta v tem stanu, kot sta
Pomagajta otroku - mladostniku, da bodo odkril najprej temeljne
stvari:
- kaj bi rad iz sebe naredil (na človeški ravni)
- ali je taprava stvar (tudi zanj) biti zares katoličan in vernik
- v kakšen stan je poklican (šele potem pride iskanje npr. resnih zvez)
- kakšno je njemu namenjeno poslanstvo v življenju (natoizbira
poklica)

OPRAVIL
kljukica

SREČANJA ZA STARŠE - DEVETI RAZRED
TEMATIKA
vpišeš datum prisotnosti
1. Antropološke osnove
za prepričano vero:

DEJAVNOSTI DOMA
Pošljita otroke v delavnice, kjer se spodbuja sposobnost čudenja
Pojdite večkrat v naravo in občudujte: rastline, živali, slapove,
zvezde...

čudenje
konec septembra

2. Smemo starši še kaj
- Starša, razjasnita si, katere vrednote so (za vaju) potrebne za življenje
ukazati?
pred adventom (konec nov.

3. Če nam otroci gredo
na živce…
ali
Po izbiri:
med letom (jan. – feb.)

- Starša: vzemita si čas, da prepoznata svoje resnične občutke
- Ko ne moreta sprejeti določenega vedenja, trenirajta »jaz« sporočila

4. Vzgoja za odgovornost
ali:
Po izbiri:
post (marec - april)

- Starša, ne delajta namesto otrok stvari, ki so njihova skrb in jih lahko
naredijo sami
- Imejte redno doma družinski sestanek
- Preverita, kako odgovorno so izpolnili otroci svoje naloge

5. Kaj bo ostalo po birmi?

- Predlagajta otrokom vključitev v kakšno župnijsko dejavnost/skupino

OPRAVIL
kljukica

