
Dragi roditelji  i učenici! 

  

S iskrenom željom da kao Isusuovi učenici-kako u djetinjstvu i mladosti, tako i u 

odrasloj dobi-dalje upoznajemo, prijateljujemo i slijedimo svoga Učitelja Isusa Krista, te 

gajimo pravi odnos s Njim i međusobno kao zajednica Njegovih učenika, Crkva, ponovno 

kucam na Vaša srca da mu otvorite vrata i prihvatite put koji Vam u tom pogledu omogućava 

crkveno služenje, napose po župnoj katehezi. Pozivam Vas dragi roditelji da se aktivirate 

prema svojim mogućnostima i uključite u sve ono što se tiče odgoja djece. Uz školski 

vjeronauk, za roditelje vjernike župna kateheza je najosnovnije mjesto gdje bi djeca trebala 

primiti ono što samo zajednica vjere može dati, a to je liturgijsko-molitveni odgoj koji se uz 

obitelj odvija u našim župama. Djeci treba pružiti svjedočanstvo kršćanskoga života da ne bi 

vjeru shvatili kao neku nauku ili neko znanje. Vjera nije samo znanje. Ona se temelji na 

susretu s osobom Isusa Krista, najvećeg prijatelja, koga valja upoznati i srce mu otvoriti. 

Stoga Vas pozivam da potaknete djecu, sami im budite primjer svojom aktivnom vjerom. U 

pristupu župnoj katehezi bilo bi ispravno voditi se željom za vjernošću Isusu i Crkvi, a ne 

minimalizmom i površnošću, te se treba ugledati u sredine i župe, gdje je velik postotak 

pohađanje župne kateheze, a ne u one  „gdje toga nema“, „gdje se ne mora“... To nisu 

primjeri za slijediti niti za mjeriti. Volio bih da svoju župu doživljavamo kao pravu crkvenu 

zajednicu i dom, u kojem se odgajamo u vjeri i zajedništvu. U tome je važna župna kateheza i 

nedjeljna misa.  

 Stoga Vas pozivam, draga djeco, da upišete župnu katehezu koja je od ove školske i 

vjeronaučne godine obvezna. Tako ćemo svoju vjeru što bolje upoznati, da po njoj možemo 

živjeti i u ovom svijetu svjedočiti. Da bi bolje ušli u kršćansku praksu, što je temelj priprave za 

svetu Potvrdu, učenici osnovne škole su sljedeću liturgijsku godinu obvezatni pohađati 

župnu katehezu. Ubuduće se učenici koji nisu prošli taj put, neće moći upisati u kandidate za 

svetu Potvrdu.   

Župna kateheza bit će po razredima: 4, 5, 6. i 7. razred. Razred može izabrati koji dan može 

doći na katehezu: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak ili petak od 12.45 do 13.30 ili od 

13.30 do 14.15 sati. 

 Stoga Vas pozivam, dragi učenici, da upišete župnu katehezu i ispunite prijavnicu te 

zajedno sa svojim roditeljima potpišete i vratite svome vjeroučitelju u školi do 23. rujna. 

Nadajući se tomu i povjeravajući sva nastojanja vodstvu Duha Svetog te zagovoru naše 

nebeske majke Marije 

sve Vas pozdravlja i očekuje 

                                                                                  Vaš župnik  

                                                                                  Stjepan Rožanković 


