Tomaj, 29.8.2020
Spoštovani starši,
za nami so poletni dnevi, ko smo bili vsi skupaj povabljeni, da se malce odpočijemo, da zadihamo drugačen
zrak in se nekoliko bolj posvetimo drug drugemu: žena možu, mož ženi, pa starši otrokom in otroci
staršem. Ne moremo zanikati, da je bilo letošnje poletje drugačno od vseh dosedanjih in zaznamovano z
večjo potrebo po prilagajanju tudi v počitniških dneh. Sedaj pa je čas, da pogledamo v novo katehetsko
leto, četudi v spremenjenih okoliščinah, ki zahtevajo nov in drugačen način.
Sporočamo vam, da bo vpis h katehezi v naši župniji potekal od 1.9.dalje. Za starše pripravljamo naslednja
srečanja pred začetkom verouka, ki bo 14.9.2020 in sicer: za starše 1.r. v ponedeljek, 7.9. ob 19.30, za starše
3. r. v soboto, 12.9. ob 9h ter 7.in 8.r ob 10h.
Prosimo, da nanj prinesete izpolnjeno vpisnico na naši spletni strani: http://zupnija-tomaj.rkc.si
Ob vpisu boste prejeli tudi informacije glede nakupa učbenika, delovnega zvezka in prostovoljnega
prispevka 20€ za ogrevanje, čiščenje in razkuževanje prostorov ter katehezo.
Katehetsko leto bomo pričeli z rednimi katehetskimi srečanji (prilagojenimi glede na ukrepe za varovanje
zdravja) ponedeljek 14. septembra. V primeru poslabšanja epidemiološke situacije bomo prešli na
katehezo na daljavo – katehet bo vzpostavil e-kontakt z vami in posredoval osnovne informacije o poteku.
Prosimo, da se na poslana navodila tudi redno odzivate. Za več informacij je katehistinja Andreja
dosegljiva na e-naslovu: andreja.daolio@gmail.com ali tel.: 040 126 661, oz. župnik Gabrijel:
gvidrih@zupnijatomaj.si, oz. tel. 041 649 617
Urnik katehetskih srečanj: ponedeljek ob 15h - 3.razred, ob 17h - 7.in 8.razred. V četrtek ob 15h - 1. in 2.
razred, ob 16h - 5.razred, ob 16.45 - 6.razred.
Pri katehetskih srečanjih bomo skušali kar najbolj upoštevati priporočila za izvajanje kateheze, ki jih je
izdala Slovenska škofovska konferenca. Na srečanja lahko pridejo le zdravi otroci brez simptomov bolezni.
Upoštevati je treba higienske predpise (nošenje obrazne maske, razkuževanje, higiena rok, kašlja ...) in
priporočeno medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, kar velja tudi za prihod h katehezi in odhod z nje. Otroci
naj imajo s seboj svoje katehetske potrebščine (delovni zvezek, učbenik) in pisala, saj izposojanje zaradi
nevarnosti prenosa virusa ni mogoče.
Vsem želim poguma ob prvih korakih v novo katehetsko in šolsko leto. Naj vse naše poti spremlja Božji
blagoslov in Marijina priprošnja.
Prijazen pozdrav in na veselo snidenje!
Vaš župnik
Gabrijel Vidrih

