Osnovni podatki staršev

PROGRAM ORATORIJA

MATI
PONEDELJEK – PETEK
________________________________
(Ime in priimek)

________________________________
(Telefonska številka)

ENO JE
POTREBNO

900 – začetek in jutranje aktivnosti
945 – kateheze
1045 – skupna molitev
1100 – delavnice

OČE

1200 – kosilo

________________________________
(Ime in priimek)

1345 – igra
1600 konec (spuščanje zastave)

________________________________
(Telefonska številka)

SOBOTA: Oratorijski dan s starši
________________________________
(e-mail naslov enega od staršev)

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.

Kje? ŽUPNIJA ŽELIMLJE

________________________
(Podpis staršev)

*S podpisom jamčim resničnost navedenih podatkov in
potrjujem prijavo svojega otroka na Oratorij Želimlje. Obenem
prevzemam tudi vso odgovornost za otrokovo ravnanje.

Kaj? ORATORIJ 2018

NEDELJA: Zaključek oratorija
Bogu v zahvalo za letošnji oratorij
darujemo Sveto mašo. Tudi k Sveti
maši ste vljudno vabljeni vsi starši,
bratci in sestrice, babice in dedki…

Kdaj? 20. – 26. avgust 2018
Kdo? Osnovnošolci

(1. – 8. razred)

in predšolski otroci (rojeni l. 2012/13)

Letos mineva 150 let od smrti svetniškega
kandidata, Božjega služabnika in škofa,
Friderika Barage. Ob tej priložnosti bomo
njegovo življenje in izjemno misijonarsko
delo spoznali tudi na Oratoriju.
Friderik Baraga je bil Slovenec, ki je
Jezusovo naročilo "pojdite po vsem svetu"
vzel kar dobesedno in odšel med
Indijance. Bil je pripravljen za vsako dušo
prehoditi ogromno kilometrov. Tako si je
neštetokrat na noge privezal krplje in cele
dneve obiskoval svoje ljube Indijance, jim
govoril o Jezusu, jih krščeval, spovedoval
ter daroval sv. mašo …

Dragi starši ...
Prav lepo se vam zahvaljujemo,
da nam boste tudi v letošnjem letu
zaupali svoje otroke.

PRISPEVEK
Za izvedbo oratorija (kateheze, delavnice,
velike igre...) se želimo animatorji kar
najbolje potruditi, zato vanjo vložimo veliko
časa. Čas pa nam žal ne more priskrbeti
materialov, ki jih pri tem potrebujemo. S tem
razlogom vas tudi letos prosimo za
prispevke, namenjene nakupu materialov na
oratoriju. Prostovoljni prispevek za enega
otroka znaša 20€ (to velja tako za prvega
kot drugega otroka). Prispevek za
tretjega/četrtega/… otroka pa znaša 10€.
V kolikor je predlagan znesek previsok, se
obrnite na voditelje ali župnika. Dobrodošla je
tudi vsaka sladka podpora. 😊😊

Za več informacij se obrnite na voditeljici
oratorija.
Špela (spela.trdan@gmail.com)
Petra (petra.giovani@gmail.com)

Oratorij Želimlje
Tudi letos lahko oratorijsko dogajanje spremljate na
Facebook strani.

PRIJAVNICA NA
✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✂

FRIDERIK
IRENEJ
BARAGA

PRIJAVA
Zaradi lažje izvedbe oratorija vas prosimo,
da otroke prijavite najkasneje do 25. junija
2018. Prijavnice lahko oddate v temu
namenjeno škatlo v cerkvi ali župnišču, ali
skenirane s podpisom pošljete na e-mail
voditeljev.

ORATORIJ 2018

__________________________________
(Ime in priimek otroka)

__________________________________

(Kraj bivanja)

__________________________________
(Opombe – alergije, bolezni, zdravila …)

V LETOŠNJEM veroučnem letu je obiskoval(a)
____. razred / predšolski

Moj otrok potrebuje jutranje varstvo (700 - 900 ).
DA / NE

Dovoljujem fotografiranje in objavo fotografij
na Facebook strani Oratorij Želimlje.
DA / NE

