
ORATORIJ PZ DRAVOGRAD 15. - 19. 7. 2019 

»IMAŠ MOČ« 
Dragi otroci!  

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

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. 
Letos bomo skupaj organizirali en 
oratorij in tako povezali otroke vseh 
6 župnij pastoralne zveze.  

Letos nas bo na oratoriju spremljal 
Peter Klepec, lik iz slovenskega 
ljudskega izročila. 

Ekipa animatorjev te z velikim 
veseljem vabi, da se nam pridružiš na 
čudoviti skupni pustolovščini.– ORATORIJU 2019. 
Čim prej se prijavi, saj je število mest omejeno (50 
udeležencev). 

 

KDO? Vsi osnovnošolci (vpisani v šolskem letu 
2019/20) vseh 6 župnij PZ. Predšolskih otrok tudi 
letos žal ne moremo sprejeti. 

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

ROK PRIJAVE: Do 16. junija 2019 (zaključek 
veroučnega leta) oz. do zapolnitve mest. 

KOMU SE PRIJAVIM?  Obvezno: elektronsko preko 
spletne strani jagnje.si.  prispevek naj starši 
prinesejo ob prijavi k verouku. 

MAJICA: Ob prijavi označite številko majice 

JESENI - NOVOST: Ob prijavi se lahko otrok prijavi na 
oratorijski vikend, ki ga pripravljamo 4. – 6. 
oktobra. Kasnejša prijava NE bo mogoča! 

Vaši animatorji in župnik 

 

Spoštovani starši! 

Oratorij je dejavnost, ki združuje. Kdor je 
pripravljen po  svojih zmožnostih pomagati (pecivo, 
keksi, sadje, sladoled ali za organizatorje še lažje – 
v denarju), se priporočamo in bomo vsekakor 
veseli!  Dogovorite se z voditeljem oratorija. 

Stroški oratorija se namreč ne 
pokrijejo s prispevkom. 

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. 

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. 

 

OKVIRNI PROGRAM ORATORIJA 

 od 8.50 do 9.00  ZBIRANJE OTROK  

DOPOLDNE 

 dvig zastave, jutranja molitev 

 dramska igra 

 kateheza po skupinah in molitev 

 malica 

 delavnice 

KOSILO in ODMOR 

POPOLDNE 

 velika igra 

 spust zastave 

Oratorijski dan bomo ZAKLJUČILI ob 15.00  

(Prosimo, da po otroka NE hodite predčasno!!!) 

Novost ob letošnjem oratoriju: oratorijski vikend! Potekal bo 
4. - 6. oktobra na Homcu. To bo vikend samo za udeležence 
oratorija, ki se boste prijavili skupaj z oratorijem. Nove igre! 

Drugačne delavnice! Smeh! Veselje! Nepozaben vikend! 


	Vaši animatorji in župnik

