
Oratorij Oratorij   

Sladka goraSladka gora  

od 25. julij do 28. julij 

8.40 vpis na delavnice 

9.00  začetek oratorija s himno in molitvijo 

9.15  oratorijska zgodba 

9.40 skupni uvod v katehezo, kateheze 

10.30  delavnice   

12.30  kosilo 

13.45  popoldanska velika igra 

16.00  himna, spust zastave  

 

 

 

 

Prispevek za oratorij: 15 € 

(za drugega otroka v družini 10 €, za tretjega in več zas-

tonj) 

Plačilo: _______________ €  

PRIJAVI SE! :) PRIJAVI SE! :) PRIJAVI SE! :) PRIJAVI SE! :)     

Program oratorija: 



PRIJAVNICA 

 

________________________________________ 

Ime in priimek otroka 

________________________________________

Naslov prebivališča 

________________________________________

Datum rojstva in končan razred 

________________________________________

________________________________________

Opombe (prehranske posebnosti, alergije, bolezni, zdravila 

...) 

________________________________________ 

Ime in priimek enega od staršev oz. zakonitega zastop-

nika 

________________________________________

Telefonska številka, na kateri boste zagotovo dosegljivi 

________________________________________

Podpis starša oz. zakonitega zastopnika 

S podpisom dovoljujete, da se vaš otrok udeleži 

Oratorija Sladka gora 2016, prevzemate odgo-

vornost za njegova dejanja ter se zavedate, da 

je otrok na oratoriju na lastno odgovornost. 

Prav tako dovoljujete objavo fotografij svojega 

otroka v medijih (Oratorij.net, župnijska splet-

na stran, Družina ...). 

Dragi starši!Dragi starši!Dragi starši!Dragi starši!    

Najprej se vam prav lepo zahvaljujemo, da 

boste tudi v letošnjem letu zaupali svoje otro-

ke med nas, animatorje. 

Oratorij bo letos potekal od 25. 7. do 28. 7. 

2016. Na oratorij so dobrodošli otroci, ki 

bodo v tem letu dopolnili 6 let (prvošolci), pa 

vse do tistih, ki septembra vstopajo v 9. raz-

red osnovne šole. 

Zaradi lažje izvedbe ORATORIJA 2016, vas 

prosimo, da prijavite svoje otroke in prija-

ve oddate v zakristiji, v župnišču do 17. 

julija. Skupaj z izpolnjeno prijavnico naj otro-

ci oddajo tudi predlagan dar za enega otroka, 

ki znaša 15€. Za vsakega naslednjega otroka 

iz iste družine je dar 5€ manjši (za tretjega in 

več je zastonj). Z darom omogočite izvedbo 

Oratorija, nakup materiala za delavnice in 

kosilo (če prispevek za vašo družino prestavlja 

težavo, prosimo, da se o tem pogovorite s kate-

hetom ali duhovnikom in skupaj boste našli pot 

do oratorija za vašega otroka). 

Dragi otroci!Dragi otroci!Dragi otroci!Dragi otroci!    

Zgodba letošnjega oratorija nosi naslov »Zdaj 

gre zares!«, katerega glavni lik je Ostržek. 

Njegovo zgodbo, kako je iz lutke postal fan-

tek, bomo spoznavali skozi zgodbo in katehe-

ze. 

Vsak dan bodo potekale kateheze, velike igre 

in delavnice. Otroci bodo za kateheze in veli-

ke igre razdeljeni v skupine. Igre bomo po 

dnevih prilagodili glede na vreme, v načrtu 

imamo tematske velike igre, pohod, vodne 

igre... Vsako jutro pred pričetkom oratorija 

od 8.40 do 9.00 se bodo otroci vpisali na sez-

nam delavnic, v kateri želijo tisti dan sodelo-

vati. Delavnice bodo predstavljene prvi dan 

oratorija. 

Zaključili bomo v četrtek s sveto mašo ob 16. 

uri. 


