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Ali je verouk prazno delo?
Najbrž poleg mene še kakšen duhovnik kdaj pomisli: Ali ni morda poučevanje
verouka včasih prazno delo? Če pogledamo realno stanje, je to morda res, saj se
pri mnogih otrocih z osnovno šolo vse konča. Vendar nam le ostaja upanje, da
delo ni bilo zaman, kajti Bog ima svoja pota in delo božje milosti ne moremo
nadzorovati. Mi le sejemo, rast pa daje Bog – seveda, če človek pri tem sodeluje
in ne postavlja ovir božji milosti.
Človeško gledano pa je stanje vendarle kritično. Kaj
lahko pričakujemo od veroukarjev, ki med počitnicami
sploh ne obiskujejo sv. maše ali le tu in tam? Mnogi doma
nič ne molijo ali le poredko. Marsikje se o veri doma nič
ne pogovarjajo in nimajo nobenega verskega časopisa.
Namesto molitve je marsikje na dnevnem redu grdo
preklinjanje ali celo norčevanje iz vere. Nekateri starši
morda s svojo besedo ali življenjem podirajo v otroku
tisto, kar je dobil pri verouku.
Kaj je narobe z mladimi, ki po osnovni šoli prenehajo z
obiskom maše in z verskim življenjem? Zakaj so hodili k
verouku, če se versko življenje ne nadaljuje? Kakšni
kristjani smo, če mislimo, da smo izpolnili svojo dolžnost s
prejemom birme? Kakšna je naša vera? Ali so naše družine
še krščanske? Kako nezrelo in nepošteno je mišljenje, da je z
birmo vse končano. Nekateri so pri verouku pridobili samo
toliko (ne)znanja, da se kasneje znajo norčevati iz vere. Ali ni
to žalostno in nepošteno? Za duhovnika je velika bolečina, ko
srečuje bivše veroukarje, ki so se popolnoma oddaljili od
vere in Cerkve. Kje so vzroki za vse to? Gotovo je vzrokov
veliko, eden glavnih pa je, da starši otroku ne nudijo opore in krščanskega
zgleda.
Danes je res težko vztrajati v doslednem krščanstvu. Videti je, kot da se je vse
zarotilo proti Cerkvi in krščanstvu. Pa vendar, če imamo količkaj vere, bomo
spoznali, da prihodnost mladih ne more biti srečna, če bodo brez opore vere. To
kaže vsakdanje življenje. Mladi čutijo v sebi praznino in nesmisel bivanja. To
praznino skušajo potem na razne načine zapolniti: z alkoholom, z mamili, s

hrupno razbijaško glasbo, z divjim veseljačenjem, z razbrzdano spolnostjo, z
agresivno vožnjo in agresivnim obnašanjem, s cinizmom, itd. Kljub vsemu
temu pa še vedno ostajajo prazni in naveličani. Kakšni bodo ti mladi čez nekaj
let? Kakšni bodo kot starši, zakonci, delavci, politiki?
Pravimo: »Na mladih svet stoji«. To je
res. Zato nam ne sme biti vseeno, kakšni
bodo ti mladi. K temu, da bi mladi postali
odgovorni člani Cerkve in države, naj bi
pripomogel tudi verouk, pa seveda tudi in
predvsem zgled in opora staršev in pa tudi
šole in šolske vzgoje. Samo s skupnimi
močmi bomo mogli narediti kaj dobrega za otroke in mlade.
Kdor je z malim zadovoljen, bo prejel več, kot pričakuje. Vse, kar dobi, prejme kot čudež.
Njemu so podarjeni čudeži življenja. (Ph. Bosmans)

Pravice in dolžnosti otrok
Veliko se govori o pravicah otrok in prav je tako. V
preteklosti so naglašali samo dolžnosti. Otroci so morali
molčati, ubogati in delati. Pa še tepeni so bili dostikrat po
krivici. Danes pa gremo v drugo skrajnost: samo pravice,
nič dolžnosti in odgovornosti. Postavljati samo pravice
brez dolžnosti in odgovornosti je škodljivo dejanje.
Otroci morajo imeti omejitve. Predvsem omejitve v tem
smislu, da jim nikakor ne smemo dovoliti nekaj, kar je
zanje slabo. Če je otrokom vse dovoljeno, ne bodo
sposobni spopasti se z ovirami, ki jih postavlja pred njih življenje, ki je včasih
zelo kruto. Taki otroci tudi ne bodo sposobni za sprejem različnih odgovornosti v
življenju. Ni prav, da starši grozijo učiteljem z inšpekcijo in advokati, če učitelj
zahteva od otroka red, učenje, poštenost in odgovornost. Rezultat vzgoje brez
dolžnosti in omejitev so pomehkuženi in razvajeni ljudje, ki niso kos krutemu
okolju v katerega so postavljeni. Otrok mora biti vzgojen tako, da bo sposoben
samostojno preživeti in da bo odgovorno prevzemal življenjske od-ločitve.
Pomehkuženi otroci, ki poznajo samo pravice, nimajo svetle prihodnosti. Mora
pa seveda vedno in povsod prevladovati v vzgoji pravičnost, spoštovanje in
ljubezen do otroka.
***

VEROUK 2016/17
Še enkrat objavljam urnik verouka, ki naj bi veljal v novem veroučnem letu, da
boste starši mogli uskladiti razne obšolske dejavnosti otrok (glasbena šola, športni
treningi in podobne dejavnosti). Morda bo treba še kaj spremeniti, načeloma pa
naj bi bil urnik takšen:
1. in 2. razred ob nedeljah, 3.a ponedeljek ob 15.30 h, 3.b torek ob 15.30 h, 4.r
četrtek ob 15.30 h, 5.r četrtek ob 15.30 h, 6.r četrtek ob 14.30 h, 7.r četrtek ob
14.30 h, 8.r ponedeljek ob 14.30 h, 9.r torek ob 14.30 h.

* 8. 9. Praznik Marijinega rojstva (»mala maša«). Sv. maša ob 10 h in 19 h.
Vabljeni!
* Verouk bomo začeli 12. 9.
* Od 26. 9. bo večerna maša ob 18 h!
* 2. 10. je rožnovenska nedelja.
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