PRIJAVNICA ZA VEROUK 2018/19
OBVEZNO IZPOLNIJO VSI STARŠI IN OSEBNO VRNEJO OB VPISU K VEROUKU!
PRIIMEK IN IME:.…………………………………………….………………………….RAZRED:………….......................................................
NASLOV:………………………………………………………………………TELEFON (starši):………….…………………....................................
ROJEN DNE:…………………………………….V KRAJU:……………………………………………………………………......................................
KRŠČEN DNE:…………………………………..V KRAJU:………………………………………………………………… ........................................
IME OČETA, roj. podatki:…………………………………………………………………………………………………. .........................................
IME MAME IN DEKL. PRIIMEK, roj. podatki ……………………..............................................................................................
STARŠI CERKVENO POROČENI DNE:…………………………….V ŽUPNIJI……………………………………………...................................
SAMO CIVILNO POROČENA:………………………….. V KRAJU…………………………………………………...........................................
IZKAZ VRNJEN DA /NE

PODPIS STARŠEV………………………………………………………………………………

PONEDELJEK

TOREK

12.55-13.40

8. RAZRED uč 13

3. RAZRED uč 13

13.45-14.30

7. RAZRED uč 2
5. RAZRED uč 13

7. RAZRED uč 2
3. RAZRED uč 13

14.30-15.15

8. RAZRED uč 13
5. RAZRED uč 2

6. RAZRED uč 2

15.15-16.00

9.RAZRED uč 13

2. RAZRED uč 2

16.00– 16.45

ČETRTEK

6. RAZRED uč 2

4. RAZRED uč 2

5. RAZRED uč 13
7. RAZRED uč 2

6. RAZRED uč 2

4. RAZRED uč 2

8. RAZRED uč 13

Vpis bo potekal:

9. RAZRED uč 13

v sredo, četrtek in petek (12., 13. in 14. septembra) od 16.-18. ure
in v soboto, 15. septembra od 8. do 12. ure.

Dokležovje

BRATONCI, MELINCI
GANČANI
Uvodno srečanje s
starši in otroci ob
16.00, naprej pa po
dogovoru!

LIPOVCI
Uvodno srečanje s
starši in otroci ob
16.00, naprej pa po
dogovoru!

PETEK

Središče našega življenja in poslanstva je povezano z Bogom. Če je Bog v našem
življenju na pravem mestu, smo z vsemi našimi bližnjimi v pravem odnosu; in tudi
dejavnosti, dobrine in stvari, ki jih imamo, dobijo pravo mesto. Leto, ki je pred nami
nas še posebej spodbuja k zaupanju v Božjo ljubezen, dobroto in pozornost do
vsakega izmed nas in nam oznanja Božje usmiljenje, da bi v vsakdanjem življenju
izkušali njegovo bližino, navzočnost in pomoč. K vedno večji povezanosti z Njim nas
želi spodbuditi novo pastoralno in katehetsko leto, še posebej nedeljsko bogoslužje in
vsakdanja molitev. Veroučna dejavnost in pastoralno delo pa nas uči in vzgaja k stalni
povezanosti in življenju z Njim.
Z veroukom v naši župniji začnemo v ponedeljek 17. septembra 2018. Vse starše
prosimo, da otroke vpišete k verouku. Prijavnico boste vrnili ob vpisu k verouku, ki
bo v sredo, četrtek in petek (12., 13. in 14. septembra) od 16.-18. ure in v soboto,
15. septembra od 8. do 12. ure. Takrat se bomo dogovorili v kateri skupini bo vaš
otrok. Vsem želim obilje blagoslova ob začetku novega šolskega leta.
Vse starše lepo prosimo, da ob vpisu poravnate prispevek za verouk: 40 eur za
celotno šolsko leto.
Ob vpisu boste kupili liturgične zvezke, ki jih otroci potrebujejo.
Učbenike in delovne zvezke, si lahko kupite v Kleklovi knjigarni v Murski Soboti. 7. in
8. razredi boste potrebovali učbenik Pridi Sveti Duh, 9. razredi potrebujete samo
navadni zvezek, ostali pa učbenik in delovni zvezek, ki je predpisan za določeni
razred.

4. RAZRED uč 2
3. RAZRED uč 13

1. RAZRED uč
svetopisenske urice
uč 2

17.00

PO VASEH

SREDA

Dragi veroučenci, dragi starši!

Dokležovje

IŽAKOVCI
Uvodno srečanje s
starši in otroci ob
16.00, naprej pa po
dogovoru!

Ob vpisu obvezno vrnite tudi izkaze! Vpis bo
na župnišču – to velja za celo župnijo.

