ORATORIJ DRAVOGRAD 16.‐20. 7. 2017

»ENO JE POTREBNO«
Dragi otroci!

Spoštovani starši!

Oratorij bo! Tudi letos! Veliko smeha, petja in
dobre volje. Igre in delavnice tudi ... pa zgodba,
animatorji ter novi in stari prijatelji ...

Oratorij je dejavnost, ki združuje. Kdor je
pripravljen po svojih zmožnostih pomagati (glede
pisarniškega materiala ali peciva/sadja), se
priporočamo in ga bomo vsekakor veseli!  Naj se
dogovori z voditeljem oratorija. Stroški oratorija se
namreč ne pokrijejo s prispevkom.

Šolsko leto se bliža koncu in zdi se, kot bi nas toplo
sonce že vabilo na počitnice. Tudi nas, animatorje,
razveseljuje misel na poletni oratorij, ki bo kmalu
tukaj. Povabljeni otroci vseh 6 župnij zveze.
Letošnja oratorijska zgodba govori o misijonarju
Frideriku, ki je svoje življenje preživel med indijanci.
Misijonar je človek, ki se odloči, da bo revnim in
ubogim prinašal znanje, kulturo, vero in upanje.

Predviden strošek na otroka bo znašal 30 evrov oz.
15 evrov na vsakega naslednjega otroka iz iste
družine (brat/sestra). V strošek so vključeni
pripomočki in material, ki ga bomo uporabljali skozi
vse dni, hkrati pa tudi vsakodnevno toplo kosilo.

Ekipa animatorjev te z velikim veseljem vabi, da se
nam pridružiš na čudoviti skupni pustolovščini.–
ORATORIJU 2018. Čim prej se prijavi, saj je število
mest omejeno (50 udeležencev).

Vaš elektronski naslov bomo uporabili izključno za
pošiljanje novic, povezanih z oratorijem, ter slik
vaših otrok, ki bodo med oratorijem nastale.
Privolitev boste oddali elektronsko.

KDO? Vsi osnovnošolci (vpisani v šolskem letu
2017/18). Predšolskih otrok tudi letos žal ne
moremo sprejeti.

OKVIRNI PROGRAM ORATORIJA
 od 8.50 do 9.00 ZBIRANJE OTROK
DOPOLDNE

ZAKAJ NA ORATORIJ? Ker nas že čakajo zanimive
delavnice, velike igre, vodne igre, dramska igra,
petje, kateheze in še in še …

 dvig zastave, jutranja molitev

ROK PRIJAVE: Do 17. junija 2017 (zaključek
veroučnega leta) oz. do zapolnitve mest.

 kateheza po skupinah in molitev

KOMU SE PRIJAVIM?  Obvezno: elektronsko preko
spletne strani jagnje.si.  prispevek pa prinesi v
zakristijo po nedeljski sveti maši.

 delavnice

Voditeljica oratorija:

Vaši animatorji in župnik

 dramska igra
 malica
KOSILO in ODMOR
POPOLDNE
 velika igra
 spust zastave
Oratorijski dan bomo ZAKLJUČILI ob 15.00
(prosimo, da po otroka ne hodite predčasno).
Ob prijavi sporočite tudi številko majice:

XS (5/6 let)
S (7/8 let)
M (9/11 let)
L (12/14 let)
S ‐ odrasla
M ‐ odrasla

