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Verouk – šola za življenje
Spet začenjamo verouk. Morda je za nekatere to le še ena zoprna obveznost, kar
pa ni prav. Ni prav, če otrok hodi k verouku le zato, da bo “opravil” zakramente.
Verouk tudi ni le zgolj teoretično učenje verskih resnic. Verouk je šola za življenje.
Kar se otroci pri verouku naučijo teoretično, naj bi uresničili v vsakdanji verski
praksi. Na žalost je pri mnogih velik razkorak med teorijo in prakso. Če otrok doma
nič ne moli, če ne hodi ob nedeljah redno k sv. maši, če se ne trudi izpolnjevati
božjih in cerkvenih zapovedi, to pomeni, da verouk ni obrodil sadov in da seme ni
padlo na plodna tla. To je podobno, kot če bi kandidat za šoferja odlično opravil
teoretični izpit, pri vožnji pa ne bi upošteval prometnih znakov in pravil: karambol
je neizogiben. Do takšnih “karambolov” pogosto pride pri mladih ljudeh, posebno
še, če doma v družini nimajo opore, zgleda, spodbude. Vsekakor drži, da so starši
prvi kateheti. Je pa potrebna
včasih velika modrost in potrpljenje, da ob pravem času in na
pravi način izrečejo primerno
besedo, ki bo mladega kristjana
prepričala, oziroma ga navajala k
samostojnemu razmišljanju in
odločanju. Za uspešno vzgojo
otrok morajo starši najprej vzgajati
samega sebe.

Če hočete otrokom slabo…
(Deset »zapovedi« za starše, ki hočejo svoje otroke slabo vzgojiti)
1. Že od samega otroštva dajte otroku vse, kar hoče imeti in nič mu ne sme
manjkati. Zelo važno je, da že od malega ve, da ga bosta morali vzdrževati družina
in država!
2. Če zakolne ali grdo govori, če se pretepa, če je nasilen, če vam grobo ali nesramno
odgovarja, če ne uboga, če se upira vašim navodilom, ne smete nič reči. Potrpite

in se mu smejte! Vedno se mora čutiti pomembnega, zanimivega in v središču
pozornosti!
3. Ne dajajte mu nobene splošne ali verske vzgoje, počakajte, da se bo sam odločil
za svoje obnašanje v družbi. Recite mu, da ga nočete obremenjevati s pravili,
zapovedmi ali z življenjskimi vodili, ampak ga prepuščajte samemu sebi in
njegovim željam. Naj vse poskusi!
4. Pospravite za njim stvari, ki jih pušča za seboj: obleko, čevlje, knjige, igrače…
Naredite vse, kar bi sam moral narediti, da se bo navadil odgovornost zvračati na
druge in se bo navadil, da mu vedno strežejo drugi!
5. Ko govorite v njegovi navzočnosti o njegovem obnašanju, se morata starša
prepirati med seboj: enkrat naj ga brani in zagovarja oče, enkrat mama. Njegove
napake morate jemati kot stvari, ki jih je treba razumeti. Tako bo kmalu spoznal,
da je njegova družina do njega strpna in pripravljena sprejeti vsak njegov napačni
korak!
6. Vašemu otroku dajte denar vedno, kadar vas zanj prosi. Ne dopustite, da bi sam
kaj zaslužil! Povejte mu tudi, da želite, da bi sam živel mnogo bolje, kot ste živeli
vi. Tako bo zanj vsak dan praznik in zabava ter se mu v življenju ne bo treba boriti
in truditi. Bodite ponosni, da vaš otrok ne počne nič resnega, ampak mu je glavna
zabava!
7. Povejte mu, da je važno biti bogat. Doma
naj mu nič ne manjka. V hladilniku naj ima
na razpolago vedno dovolj priljubljene
hrane, naj ima veliko dragih oblek po
najnovejši modi, priskrbite mu glasbo,
računalnik, internet, zabave. Mama naj mu
pripravlja priljubljena kosila, naj čisti
kopalnico za njim, naj mu pospravlja
posteljo in sobo, da se bo njen ljubček
lahko odpočil po zabavah in neprespanih nočeh!
8. Vedno ga zagovarjajte pred sosedi, pred sorodniki, pred učitelji, tudi pred policijo
in delodajalcem, ki ga je morda odslovil. Vaš otrok je vendar brez napak in nihče
ga ne sme kritizirati. Njegova samovšečnost bo tako postala njegov življenjski
slog, s katerim se bo lahko vsem predstavljal!
9. Če se bo zgodilo, da bo zabredel v resne življenjske težave ali v konflikte z ljudmi,
ga opravičujte in mu recite, da on ni nič kriv: za vse so krivi drugi. Na glas mu
povejte, da njegove težave razumete, saj ima on vedno prav. Tako se bo navadil,
da ga nikdar ne bo pekla vest ter se ne bo nikdar ničesar kesal in se ne bo nikomur
opravičeval.
10. Če vas bo kasneje, čez leta, vaš otrok preziral in zaničeval, če vas bo poniževal, se
iz vas norčeval in ne bo imel do vas nobenega spoštovanja, se ne čudite. Vzkliknita
s partnerjem že znani stavek: »Vse sva zgrešila«!

* Te »zapovedi« je napisal duhovnik Chino Pezzoli, ki svoje življenje posveča tistim, ki
so z mamili uničili svoje življenje in mladost, skoraj vedno pa tudi svoje družine.

P. Igor Salmič, provincial minoritov
Slovenski redovniki minoriti (ki so ena veja frančiškanov)
imajo novega provinciala, vrhovnega predstojnika. To je
pater dr. Igor Salmič, ki je na pol Račan, saj je njegov oče
bil doma z Gmajne pri Raki. Živel je v Ljubljani, zadnjih 14
let pa je študiral in deloval v Rimu. Novo mašo je imel
leta 2013. Doktoriral je na papeški univerzi Gregoriana v
Rimu. Čestitamo mu tudi v imenu raške župnije. Upam,
da bo ob priložnosti prišel tudi na Rako.

O Z N A N I L A, O B V E S T I L A . . .
* Verouk bomo začeli 17. 9., za prvi razred pa bo vpis oktobra. Urnik verouka boste
našli na internetu: Župnija Raka – oznanila.
* 8. 9. je praznik Marijinega rojstva (»mala maša«). Sv. maša ob 10 h in ob 19 h.
Vabljeni!
* Od 24. 9. bo večerna maša ob 18 h.
* 1. oktobra je predvideno romanje na Brezje skupaj z raškimi upokojenci in obisk
Cankarjevega doma v Ljubljani.
»Raški zvon« izdaja Župnija Raka – Franc Levičar, župnik.
Telefon: 07/49-75-303 ali 041/268-082

