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VEROUK – ŠOLA ZA ŽIVLJENJE 
Ko se otroci jeseni spet zbirajo pri verouku, se duhovniki vprašujemo, kje so ti 

otroci bili med počitnicami. Pa tudi njihovi starši. V cerkvi jih je ob nedeljah bilo zelo 
malo. Pa vendar: ali je sploh mogoče pozabiti na Boga, na nedeljo, na mašo, na 
molitev… tudi na božje zapovedi in višje življenjske vrednote? Najbrž je nekaj 
narobe z našim krščanstvom, z našo vero, z družinsko in versko vzgojo. Če nam vera 
pomeni resnično srečanje in prijateljstvo z Bogom, tega seveda ni mogoče prekiniti.  

Morda jemljemo verouk preveč kot šolo. Verouk sicer je šola za življenje, 
vendar vere se ne da naučiti. Vero kot srečanje in prijateljstvo z Bogom moramo 
izkusiti, doživeti.. To morajo izkusiti najprej starši in to izkušnjo potem posredovati 
otrokom. Starši so prvi veroučitelji – predvsem s svojim lepim zgledom, z življenjem. 

Pa tudi naloga duhovnika - 
kateheta je zahtevna, saj so 
otroci kritični in polni vprašanj. 
Z medsebojnim sodelovanjem 
pa se dá marsikaj narediti za 
blagor otrok. Biti moramo 
potrpežljivi graditelji vsega 
dobrega v otrocih, ki so 
vendarle dovzetni za marsikaj 
pozitivnega. 

 

Letošnji verouk                             
Otrok bo pri verouku v tem veroučnem letu dobrih dvesto. Hvala Bogu, na Raki še 
hodi k verouku večina otrok. Verouk bomo učili štirje kateheti: Katehistinja Alenka 
1. in 2. razred ob nedeljah, katehistinja Hedvika 
iz Cerkelj 4. in 5. razred ob ponedeljkih, 
katehistinja sestra Marjeta iz Šentjerneja 6. in 7. 
razred ob četrtkih, jaz bom učil pa 
prvoobhajance in birmance: 3., razred ob torkih, 
8. in 9. razred ob ponedeljkih.  
Verouk je kar zahtevno delo. Časi se 
spreminjajo, otroci in starši tudi, jaz pa tudi. 
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Mnogi otroci so razvajeni, ne poslušajo, ne ubogajo. Ne vsi. Večina so pridni, 
vestni, marljivi. Lahko pa samo dva ali trije naredijo v razredu nemir in pokvarijo 
vzdušje. Zato pa je nujno sodelovanje staršev, da otroka motivirajo in predvsem 
dajo zgled krščanskega življenja.  

 

25 let na Raki 

 

Na lovrenško nedeljo letos je minilo 25 let, 
odkar sem na Raki. Vem, da sem že 
predolgo, toda bojim se, da bi se težko še kje 
privadil. Za enkrat me še prenašate. Seveda 
pa leta delajo svoje. Včasih so tudi težave z 
zdravjem, postajam pozabljiv, včasih 
utrujen. Najtežje je učiti verouk. Se pač 
trudim po svojih močeh. – Bogu hvala za teh 
25 let in vsem raškim faranom za potrpljenje 
in vse dobro, kar mi storite. Predvsem želim 

več sodelovanja, da bi s skupnimi močmi še naredili kaj lepega za Boga in za raško 
župnijo. 
 

Obnova strehe na župnijski cerkvi 

 

Z obnovo bodo začeli konec septembra. Pripeljali so že vso opeko za streho. 
Izvajalec obnove bo Krovstvo Abram iz Krškega. Predračun je 31.000 €. Nakazal 
sem že 9.400 € avansa na račun.  
 

Družina - šola – verouk 

 Začela se je šola, začenja se tudi verouk. Temelj vzgoje in temeljna šola za 
življenje je seveda družina. Družini pa pomagata in njeno delo nadaljujeta šola in 
verouk. Zato pa je nujno potrebno medsebojno sodelovanje družine, učitelja in 
duhovnika. Vsi imamo iste otroke in tudi temeljni cilj je isti: otroci naj postanejo 
dobri, pošteni, kulturni in delavni ljudje. Zelo napačno in rušilno bi bilo, če bi družina 
ne podpirala dela šole ali verouka; prav tako pa tudi, če bi šola omalovažujoče gledala 
na delo staršev ali na verouk; ali pa, če bi duhovnik podiral, kar daje in zgradi dobrega 
šola in vzgoja v družini. Vsi trije: starši, učitelji in duhovnik, oziroma kateheti, 
moramo sodelovati, saj gre za isti temeljni cilj. Pridružiti pa bi se morala temu 
prizadevanju celotna družba, okolje, župnija, država, politika, mediji, itd. 
 

 
 

*  8. 9. Praznik Marijinega rojstva (Mala maša). Sv. maša ob 10 h in 19 h.  
*  Od 25. 9. bo večerna maša ob 18 h. 

Raški zvon« izdaja Župnija Raka – Franc Levičar, župnik 
Telefon: 07/49-75-303 ali 041/268-082 
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