
LETO SPRAVE IN EVHARISTIJE
SREČANJA ZA STARŠE

IN včasih tudi ZA OTROKE
URNIK SREČANJ ZA STARŠE IN OTROKE V LETU SPRAVE IN EVHARISTIJE V LETU 2011/12

* kjer je zvezdica, je potrebno morda zaradi varstva obvestiti v šoli in se dogovoriti, da jih gre župnik iskat

- Pravila praznovanja: bilo lani (a župnik ni uspel realizirati srečanja)
- Preprosta domača bogoslužja: bilo lani
- Molitev odraslega in molitev z otrokom: bilo lani
- Moja podoba Boga: konec septembra / začetek oktobra (a župnik ni uspel realizirati srečanja)
- Cerkveno leto + jaslice: konec novembra (pred adventom)
- Greh, izpraševanje vesti odraslih: sredi januarja
- Obred zakramenta sprave: sredi februarja (pred postom)
- Čut za svetost Boga in prostora: bilo predlani
- Gospodov dan: bilo predlani
- Evharistija potek: bilo predlani
- Evharistija daritev: bilo predlani
- Pismo ob koncu 2. veroučnega leta (ga župnik ni utegnil napisati)
- Pismo – vabilo na prvo predstavitveno srečanje in kriteriji (ga župnik ni utegnil napisati)
- Cerkveni predpisi, predstavitev poti in presoja, vpis in začetek: smo imeli 12.12.2011 ob 20h

- Kino Jezusovo rojstvo + družina (v začetku 45 min le otroci, nato tudi starši za kratko): po dogovoru smo to 
letos izpustili, a rekli, da naredite jaslice doma skupaj z otroci (posebej prvoobhajanci)
- *Obred zakramenta sprave za otroke: 15.2.2012 13h - 14h

- Izpit iz spovedi in priprava slavja (starši in otroci): 7.3.2012 16h Sara, 1615 Hana, 1630 Ana, 1645 Lovro, 17h 

skupni sestanek otrok in staršev
- Slavje spovedi: 23.3.2012, ko bo spokorno bogoslužje tudi za ostale veroučence (uro glej v oznanilih)
- Predstavitev župnijam: 5.4.2012 ob 19h v Grgarju
- *Razlaga maše za otroke (če je treba): 18.4.2012 13h – 14h                    ($ strežniki z izpitom so opravičeni srečanja)
- Izpit iz maše in priprava slavja (starši in otroci): določimo naknadno glede na darum slavja prvega svetega 
obhajila                                                                ($ strežniki z izpitom so opravičeni spraševanja mašnih molitev)
- Slavje obhajila: prvi predlog 27.5. (spoved prej v sklopu veoručne maše 10.5.)
                            drugi predlog 17.6. (spoved prej v sklopu veoručne maše 1.6.)
- Zahvalno romanje za družine prvoobhajancev: po želji – se dogovorimo naknadno ( da bo kaj “na ražnju” 
poskrbijo očetje)

Če ima kdo tehtne pripombe, naj takoj pove.

Takoj si zapišite v koledar, ker sicer boste kaj hitro pozabili (ker posebej ne boste več obveščeni, ampak bo le v 
oznanilih).


