
ŽUPNIJA SV. LOVRENCA BREŽICE 

VEROUČNO LETO 2022/23 
 

Veroučno leto 2022/23 se začne v tednu od nedelje, 18. septembra 2022, po urniku.  

28. 9. 2022 ob 18.30 bi bilo srečanje za starše vseh veroučencev v župnijski cerkvi svetega 

Lovrenca s sveto mašo. Dragi starši z nami bo ta večer dr. Karel Geržan, s svojim nagovorom 

bi nas želel obogatiti, zato lepo vabljeni, da si rezervirate svoj dragoceni čas.  

 

Veroučenci 1. razreda imajo prvo veroučno uro v nedeljo, 18. 9. 2022, ob 8.30. 

Veroučenci 2. razreda imajo prvo veroučno uro v nedeljo, 25. 9. 2022, ob 8.30. 

Verouk za 1. in 2. razred bo potekal izmenično na 14 dni. 

 

URNIK VEROUKA ŽUPNIJE BREŽICE 2022/2023 

1.  razred nedelja ob 8.30 Martina Kelhar in Alana Radanovič 

2.  razred nedelja ob 8.30 Martina Kelhar in Alana Radanovič 

3.  razred ponedeljek ob 16.00 g. Ivan Šumljak 

4.  razred petek ob 16.00  g. Peter Marčun 

5.  razred četrtek ob 16.35 Florijana Kopinč 

6.  razred sreda ob 16.00  Irena Ivančič 

7.  razred sreda ob 17.00  Irena Ivančič 

8.  razred torek ob 16.00 g. Ivan Šumljak 

9.  razred torek ob 17.00 g. Ivan Šumljak 

 

Ob vpisu oz. prvo veroučno uro prosimo tudi za letni prispevek.  

Za prvega otroka v družini je po navodilu škofijskega ordinariata v Celju prispevek za verouk 

20 EUR, drugega vpisanega otroka pa 10 EUR, za vsakega naslednjega veroučenca v družini 

pa je prispevek brezplačen; seveda pa lahko še namenite kakšen oseben finančni dar, s katerim 

bomo pokrili dar katehistinjam, ogrevanje, vzdrževanje in čiščenje Slomškovega doma.  

Če ste v finančni stiski, se oglasite pri župniku Ivanu Šumljaku in skupaj bomo poiskali rešitev. 

Vaša finančna stiska ne sme biti razlog, da bi bil otrok prikrajšan za obiskovanje verouka. 

 

Prvo veroučno uro boste pri katehetu oz. katehistinji kupili potrebne veroučne pripomočke.  

 

CENIK  POTREBNIH  PRIPOMOČKOV 

 Pripomočki Delovni zvezek Učbenik Liturgični zvezek 

1. - 3. razred 12 € / 3 € 

4. - 7. razred 7,50 € 9,50 € 3 € 

8., 9. razred 17 € - dvoletno gradivo / 3 € 


