
Župa svetog Mateja - viškovo

Poruka na Početku školske i Pastoralne godine 2022./2023.

Poštovanim roditeljima,
koji su svoju djecu uključili na vjeronauk u osnovnoj školi “Sv. Matej” 2022./2023.

Početak školske godine u školi je i početak pastoralne godine u jednoj župi. Početak uvijek 
sa sobom donosi radost i neizvjesnost nečega novoga. Sve nas stavlja pred određene 
nepoznanice i izazove. U tome istovremeno otkrivamo snažnu privlačnost onoga što nam je 
tek dijelom poznato, ali i neizbježnu zadaću da se sa svim zahtjevima odgovorno suočimo.

Premda se početak školske i pastoralne godine može doživjeti kao stvarnost već toliko 
uobičajena i poznata, nemoguće je ipak zaobići snažne osjećaje zahvalnosti koje ovakav 
početak u sebi nosi. Zahvalnost ponajprije svakoga od nas na daru života, daru zdravlja, daru 
što smo jedni na druge upućeni. Zajedništvo je upravo ona dimenzija koja školu na poseban 
način označava i čini je djeci i mladima privlačnom. I Crkva se kao zajednica osjeća pozvanom 
da na svoj osobit način doprinese rastu takvog zajedništva.

uPisi na ŽuPnu kateHeZu 2022./2023.

 crkva 10. 9. PrvoPričesnici u 9.30 sati
 sv. mateja 2022. kriZmanici 10.30 sati



Odgoj i obrazovanje naše djece i mladih može biti kvalitetno samo onda ako se uvažava 
zajednička upućenost i suradnja svih odgovornih.

Zajedničko sudjelovanje svih odgovornih nameće se kao imperativ. Međutim, to podrazumijeva 
poštivanje različitih kompetencija. Kompetencije su roditelja nenadomjestive. Oni su 
nezamjenjivi u svom odgojiteljskom poslanju.

Kao odgovorni za održavanje vjeronauka u školi i župne kateheze u župnoj crkvi sv. Mateja - 
Viškovo, a u nemogućnosti da se sada sa svima susretnem, obraćam Vam se ovim zajedničkim 
pismom s osnovnim informacijama.

1. Izražavam svima priznanje što ste na temelju svojega krštenja i vjere, zaželjeli da Vaša 
djeca budu odgojena u vjeri što im je nužno za cjeloviti odgoj i život. Dakako da se očekuje 
što bolja suradnja roditelja i vjeroučitelja, kako u poticanju djece da se aktivnije zalažu na 
vjeronauku u školi tako i u njihovu uključivanju u konkretnu župnu zajednicu.

2. Smatram, stoga, nužnim da se djeca, osim vjeronauka u školi uključe i u župnu katehezu 
(vjeronauk) u crkvi koja će ove godine primiti sakramente Pričesti ili Krizme. Takvu katehezu 
organiziramo subotom prije podne, prema rasporedu. Za ostalu djecu je obvezna nedjeljna 
sv. Misa koju slavimo u 11.30 sati uz više prisustva djece. Napominjem da bez pohađanja 
kateheze u župi i sudjelovanja nedjeljom na Misi, dijete ne može biti prepušteno slavlju Prve 
Pričesti ili Krizme. Znači, vjeronauk u školi i u župi čini jednu cjelinu. Stoga se dijete ne može 
uključiti u župnu katehezu ukoliko ne pohađa vjeronauk u školi. 

3. Sigurno ćete se složiti s nama da odgoj vjere nije potreban samo djeci, već svima nama, 
posebno mladima i odraslima. Zato potičemo sve vas, dragi roditelji, da se po mogućnosti 
uključite na susret koje organiziramo za obitelj bilo u župi ili u nadbiskupiji. (Uzmite u crkvi 
Pastoralni plan i program za 2022./2023.)

4. Očito je da ima roditelja, koji stjecajem okolnosti, nisu ni sami proslavili Prvu pričest, 
Krizmu ili crkveno vjenčanje, a možda i nisu kršteni. Pogotovo za takve postoji mogućnost 
priprave. Javite se, bez ustručavanja i izići ćemo Vam ususret. 

5. Isto tako teško je zamisliti kršćanina koji češće zanemaruje nedjeljnu sv. Misu. U ovoj 
župi su svete mise nedjeljom 8.00, 10.00, 11.30 (dječja) i 18.00 sati misa za mlade, a radnim 
danom u 7.30 i 18.00 sati.

RASPORED ŽUPNE KATEHEZE ODRŽAVAT ĆE SE SUBOTOM   
Vjeronauk započinje u subotu 10. 9. 2022. i tada se vrši upis djece

Ovaj program ostaje do kraja 10. mjeseca. Nakon toga slijede grupe prema novom programu.

Razred (Grupa) Sat
III. razred – PRVOPRIČESNICI 9.30 sati

VIII. razred – KRIZMANICI 10.30 sati

Srdačno Vas pozdravljam zahvaljujući na razumijevanju za Vaše svakidašnje probleme i trud 
koji ulažete za dobro svoje djece, sa željom da se više susrećemo i jedni drugima pomažemo.
S izrazima poštovanja      U ime vjeroučitelja u župi i školi

Mons. Ivan Nikolić, župnik



UPISNICA ZA PRVU PRIČEST ILI KRIZMU 2022./2023.

Zaokruži pričest ili krizma:      1. PRIČEST  2. KRIZMA

Ime i prezime kandidata

Datum rođenja

Mjesto rođenja

Datum i mjesto župe krštenja

Adresa stanovanja

Ime i prezime oca

Ime i djevojačko prezime majke

Tel. ili mob.

E-mail

Svi gore navedeni podaci su obavezni te Vas molimo da ih čitko ispište.
Ispunjenu upisnicu donijeti u crkvu 10. 9. 2022. prema rasporedu 

koji je naznačen na prethodnoj stranici.




