Telefonska številka, na
kateri ste dosegljivi starši:
Mati:
__________________________
Oče:
__________________________

Podpis:
__________________________
*Obvestilo: zaradi velikega
povpraševanja in prošenj smo se
animatorji odločili, da na oratorij
sprejmemo tudi vse predšolske otroke,
rojene do l. 2012.

PROGRAM ORATORIJA
PONEDELJEK – PETEK
900 – dvig zastave in jutranje
aktivnosti
945 – kateheze
1045 – skupna molitev
1100 – delavnice
1200 – kosilo
1315 – igra
1600 konec (spuščanje zastave)
V SOBOTO skupaj z otroki za
starše pripravljamo oratorijski
dan. Vljudno vabljeni vsi starši, ki
želite tudi sami začutiti oratorijski
duh, se preizkusiti v kakšni
spretnosti ali pa preživeti
sproščen dan z drugimi člani
naše župnijske skupnosti.
V NEDELJO pa za zaključek
oratorija pripravljamo oratorijsko
Sveto mašo. Tudi k Sveti maši
ste vljudno vabljeni vsi starši,
bratci in sestrice, babice in
dedki...

DOTIK
NEBES

Kaj? ORATORIJ 2017
Kje? ŽUPNIJA ŽELIMLJE
Kdaj? 21. 8. – 27. 8. 2017
Kdo? Vsi osnovnošolski in

predšolski otroci*

(podpis staršev)____________________________

Oratorij Želimlje

Posebne opombe (alergije, bolezni, zdravila):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Matevž (matevz.jersin96@gmail.com)

Dovoljujem fotografiranje in objavo fotografij (obkroži): DA NE

Petra (petra.giovani@gmail.com)

Moj otrok potrebuje jutranje varstvo ob 700 (ustrezno obkroži): DA NE

Za več informacij se obrnite na
voditelja oratorija.

V LETOŠNJEM veroučnem letu je obiskoval(a) ____. Razred/ Predošolski

Najprej se vam prav lepo zahvaljujemo,
da nam boste tudi v letošnjem letu
zaupali svoje otroke. Zaradi lažje
izvedbe oratorija vas prosimo, da
otroke prijavite najkasneje do 24.
junija 2017. Prijavnice lahko oddate v
temu namenjeno škatlo v cerkvi ali
župnišču, ali skenirane s podpisom
pošljete na e-mail voditeljev.

Ime in priimek otroka: ________________________________ Kraj:______________________

Dragi starši ...

Tudi letos boste lahko celotno
oratorijsko dogajanje spremljali preko
slik, ki bodo (z vašim dovoljenjem – na
prijavnici, prosim, označite) objavljene
na oratorijski Facebook strani Oratorij
Želimlje.

✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✂

Ob 100 – letnici prikazovanja v Fatimi
bodo otroci na oratoriju spoznavali
življenje Marije, Jezusove mame. Vsak
dan bosta evangelist Luka in Jež
Zvedav pripovedovala njeno zgodbo –
od začetka, ko je Bogu rekla »da«,
njeno potovanje v Betlehem, njeno
veselje in žalost, pa do zadnjih
trenutkov z Jezusom. Z otroki bomo
odkrivali njeno dobroto in ljubezen, saj
nam po Mariji Bog prihaja naproti in če
jo imamo radi, jo prosimo za pomoč,
nam tudi ona pomaga, da hodimo
naproti Bogu, da se bomo nekoč lahko
dotaknili nebes!

Za izvedbo oratorija (kateheze,
delavnice, velike igre...) se želimo
animatorji kar najbolje potruditi in vanjo
vložimo veliko časa. Čas pa nam žal
ne more priskrbeti materialov, ki jih pri
tem potrebujemo, zato vas tudi letos
prosimo za prispevke, namenjene
nakupu materialov na oratoriju.
Prostovoljni prispevek za celotni teden
znaša 18€ (cca 3€ na dan). V kolikor je
predlagan znesek previsok, se obrnite
na voditelje ali župnika. Dobrodošla je
tudi vsaka sladka podpora. 😊

PRIJAVNICA NA ORATORIJ 2017

Dotik nebes – Marija,
ti mati

