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VELIKI SRPAN KIMAVEC 24. avgust – 13. september 2020
Še dober teden in bo konec počitnic. Živimo v pričakovanju novih začetkov. Verjetno si vsi želimo čim bolj
običajnih razmer, čeprav nas le te lahko tudi uspavajo. Kljub napovedim, o novih valovih našega novega
sopotnika korona virusa, bi radi zaživeli v svojih vlogah in poslanstvih. Tako začenjamo tudi veroučno in
pastoralno leto. Osnovni napotki za letošnjo katehezo so v nadaljevanju. Začenjamo tudi z vsemi skupinami. Prvi
val epidemije nam je na pomlad odnesel nekaj praznovanj. Spomladanskih praznikov, kot je velika noč, ne
moremo ponavljati. Letos se bomo tudi odpovedali srečanju starejših, saj so razmere za najbolj ranljive skupine
še vedno negotove. Vsekakor pa bomo že v nedeljo, 20. septembra med bogoslužjem ob 10. uri, obhajali okrogle
jubileje porok. Zares škoda bi bilo, ne obeležiti pomenljivih jubilejev, ki bistveno krojijo naše družbeno življenje.
Na zdravih zakonih in družinah temelji civilizacija. Zato je praznik zakonskih jubilantov, praznik ljubezni. Ni zakona
in družine brez težav in stisk, a tudi ni normalne družbe brez poročenih žensk in moških ter družin z odprtostjo
do življenja.
V cerkvi imamo sedaj opremo za dokaj kvaliteten prenos
bogoslužij preko youtube kanala. Preverjamo, kakšen je
interes in možnost spremljanja prenosov med tistimi, ki
ne morejo v cerkev. Lahko bi namreč redno prenašali
nedeljske in praznične sv. maše. Vsi vemo, da prenos
gostije ne more biti isto, kot je živa udeležba na gostiji. A
je vendarle lahko marsikomu v pomoč za ohranjanje stika
z občestvom in bogoslužjem v domači cerkvi. Dobrodošli
predlogi.

Animatorji birmanskih skupin so zadnji avgustovski četrtek in
petek ogrevali voljo za nove izzive. Medsebojno prijateljstvo so
krepili pri sestrah Corus Christi na Čatežu. Poleg družabnosti, lepe
sv. maše in spodbude za nov začetek, so izkusili bazene v Termah
Čatež, osvojili bližnji hrib Sv. Vida ter obiskali nekdanji
cistercijanski samostan v Kostanjevici, današnjo Forma vivo
(fotografija) ter kartuzijo Pleterje, kjer so se po sliki in besedi v
duhu preselili za zidovje najstrožje redovne skupnosti pri nas.

VEROUČNO LETO 2020/2021
Po težki izkušnji odsotnosti
šole in verouka v letošnji
pomladi se novo šolsko in
veroučno leto začenja vsaj
približno podobno, kot prejšnja leta. Seveda, prilagojeno
previdnostnim ukrepom. Za verouk velja, da poteka istočasno kot
pouk v domači šoli. V vsaki skupini bo poskrbljeno za priporočene
razdalje, zato bodo otroci od 1. do 7. razreda v atriju - veliki učilnici,
birmanci pa v spodnji veliki učilnici. Letos bo verouk potekal tri dni v
tednu, od torka do četrtka. Veroučna ura za prve tri razrede in za Katehezo Dobrega Pastirja traja uro in
pol, za birmance slabo uro, za ostale pa »šolsko uro« (45 minut). Razen birmancev, ki že imajo v pripravi
na birmo delovne zvezke in učbenike v eni knjigi, bodo imeli vsi ostali otroci za obvezno gradivo samo
liturgični zvezek in svoj navadni zvezek. Ostalo gradivo bodo prejemali sproti. Seveda pa močno
priporočamo, da bi imela družina otroka naročeno tudi Mavrico, birmanci pa revijo Najst.
Prijava za verouk, ki jo opravijo starši, bo v torek in sredo, 8. in 9. septembra od 15. do 18. ure. Prijavnice
bodo pravočasno na voljo. Za prvi razred in prvoobhajance bo posebna prijavnica z več podatki o starših.
Vsi pa obvezno navedite elektronski naslov. Po spomladanski izkušnji šole na daljavo, bi morali imeti enaslov v vsakem domu.
Veroučni prispevek je za vse otroke enak in vsaj delno vključuje stroške katehetskega honorarja,
ogrevanja in opreme učilnic, sprotnih gradiv in liturgičnega zvezka. Znaša 35 evrov, za drugega
veroučenca v družini pa 15 evrov.
VEROUČNI URNIK 2020/21 v Ivančni Gorici:
URA

TOREK

URA

SREDA

URA

ČETRTEK

1500

6. razred

1430

5. razred

1430

KDP III (5., 6., 7. r)

1545

7. razred

1515

4. razred

1545

KDP II (2., 3., 4., r.)

2. razred

1600
1730
1715
1845

3. razred

1700

KDP I (3 - 6 let)

1. razred

1600
1700

8. razred (birmanci)
9. razred (birmanci)

1630
1800

(prvoobhajanci)

Blagoslovljene medmašne zeli
Tedni med Veliko in Malo mašo, med praznikom Marijinega vnebovzetja in Marijinega rojstva torej, so po
ljudskem prepričanju še posebej blagoslovljeni. Pravijo, da je zdravilna moč v 'medmašnem času'
nabranih rastlin povezana z zaupanjem v Mater Božjo, ki ji je ta čas posvečen. Zato so v teh dneh nabirali
in potem sušili ali namakali v žganje in olje žajbelj, pelin, rman, arniko, šentjanževke, tavžentrože, ajbiš in
še mnoge druge zdravilne zeli. Ljudski zdravilec iz Podbukovja, ki se ga spominja Jurčič v »Jami, po kateri
se pride na drugi svet«, je posebno čislal zel imenovano medmašni kozel, ki ublaži kašelj, a ima neprijeten
vonj. Danes ji rečemo lučnik ali papeževa sveča. Namočeno v smolo so namreč uporabljali tudi kot baklo.
Valči

Sanjal sem, da je življenje radost,
vstal sem in videl,
da je življenje služenje;
služil sem in videl,
da je v služenju radost.
(indijanska pesem)

Na katehetsko nedeljo otroci prinesejo k blagoslovu
šolske torbe, športne rekvizite, glasbene
inštrumente… Takrat bo tudi blagoslov kemičnih
svinčnikov s svetopisemskim citatom za čim boljšo
povezavo med navdihi Svetega Duha in našo
ustvarjalnostjo.

