
DRAGI STARŠI! 
 

Zahvaljujemo se Vam, da nam boste tudi letos 
v času oratorija zaupali svoje otroke.  

Zanje bomo skrbeli animatorji, ki smo se na to 
pripravljali na naših srečanjih. S svojim 

navdušenjem želimo polepšati poletne dni 
vašim otrokom. 

 

Prosimo, da spodbudite otroke, da izpolnjeno 
prijavnico oddajo v župnišču najkasneje do 

nedelje, 22. julija. 
 

S pravočasno prijavo nam boste pomagali pri 
pripravi zadostne količine materiala, hrane … 

 

Priporočeni dar za enega otroka  
iz družine je 25€, za dva 40€, za tri 50€,  

za vsakega nadaljnjega otroka se doplača 5€. 
 

Dar oddajte skupaj s prijavnico v ZAPRTI 
KUVERTI ali na prijavnici označite,  

da boste poravnali ob začetku oratorija. 
 

Če kdo zneska ne more poravnati, naj se brez 
zadržkov obrne na župnika ali animatorja. 

 

V ceno je vključeno vsakodnevno kosilo,izlet, 
pripomočki, spominki, material za delavnice in 

drugi stroški. 
 

V primeru, da boste prispevali kakšen evro več, 
pa bo naša blagajna zelo vesela ,veseli pa 
bomo tudi kakšnega sladkega presenečenja. 

 
Prosimo tudi za vašo duhovno podporo – 

animatorjev in otrok se spomnite v molitvi, da 
bo čas oratorija res čas rasti v veri in dobrih 

delih. 
 

Bog povrni za vaše darove in molitve! 
 
 

OKVIRNI PROGRAM ORATORIJA 
 
9.00 - Zbiranje otrok, začetek dneva ob dvigu 

zastave in kratki molitvi 
9.45 – Zgodba, petje, jutranja molitev in skupni 

uvod 
10.00 - Kateheza 
11.00 - Delavnica 

12.30 – Skupno kosilo 
13.45 – Popoldanske igre 

16.00 – Zaključek 
 

Dnevni urnik se po potrebi spreminja. 
 

Če je nujno, lahko otroke pripeljete tudi od 
8.00 naprej – za njihovo varstvo bo poskrbljeno. 

 
En dan v tednu, bomo imeli celodnevni izlet, 
kjer bo tudi sv. maša. Kam se bomo odpravili, 

naj ostane še skrivnost. 
 

 
 
 
 
 
 

    
 
 

Župniji Spodnja Idrija in Ledine 
 

ORATORIJ 2018: 
 

Le eno je potrebno 
 

 
 
 

Od 20. 8. do 24. 8. 2018 
 

 

 



V letošnjem oratorijskem dogajanju ne bo 
manjkalo moojigizi, odamino, anami'aa, 
biibiijens, gišemanido … Vsak giišig bodo 

pripravljene poučne kateheze, praktične in 
zanimive delavnice, popoldne pa nas bodo 
čakale zanimive igre, v katerih boste iskali 

izgubljene zaklade in spoznavali tuje dežele … 

Ne, ni se prikradel kakšen tiskarski škrat, 
ampak smo animatorji že odkrili prav poseben 
indijanski jezik. Letos bomo preko zgodbe o 

Frideriku Baragi spoznavali indijanski plemeni, 
v katerih je živel kot misijonar. Tako kot se je 
moral on naučiti novih besed, spoznati nove 
prijatelje se bomo tudi mi v tem počitniškem 
tednu podali skupaj z njim na pot, na katerem         

ne bo manjkalo veselja, iger, molitve,    
otrok in Boga. 

 
Letos bomo torej vsako jutro v zgodbi 

odpotovali kot misijonarji med indijanska 
plemena v Ameriko in tako spoznavali, kako so 
preko besed in dobrih del misijonarja Friderika 
Barage spoznavali, da je Bog tudi njihov noos 

(oče), ki jih ima rad in je vesel. 

 
 
 

DRAGI OTROCI! 
 

Tudi letos smo se animatorji potrudili in za vas 
pripravili zanimiv program, ki pa nikomur ne bo 

koristil brez vas!  
Za lep oratorij, na katerem se bomo kot po 
navadi vsi imeli lepo, potrebujemo prav vas, 

otroke! 
 

Če si želiš, da se naše poti za nekaj časa 
povežejo in ustvarijo čudovit oratorijski teden, 

se nam pridruži! 

 
Fotografije bodo dosegljive na facebook strani 

našega oratorija, ki je dostopen tudi prek 
župnijske strani http://zupnija-spidrija.rkc.si/ 

 
 
 

Vaši animatorji  
 

 
 
 

PRIJAVNICA na Oratorij 2018 
Prosimo, spodbudite otroke, da izpolnjeno prijavnico v kuverti 

oddajo v župnišče najkasneje do nedelje, 22.julija. 

 
Navedite imena in priimke otrok vaše družine ter razrede 
verouka, ki jih bodo obiskovali v šolskem letu 2018/2019: 
1. _____________________________, ____. razred 
2. _____________________________, ____. razred 
3. _____________________________, ____. razred 
4. _____________________________, ____. razred 
 
Naslov: 
________________________________________________ 
 
Telefon, na katerem ste starši dosegljivi v času oratorija 
(9.00-16.00): _____________________________________ 

 

Posebnosti, prosimo, napišite spodaj (alergije, bolezni, 
zdravila in drugo), z njimi pa tudi osebno seznanite 
animatorja vašega otroka. 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

 

S podpisom soglašam z izvedbo programa in za čas Oratorija 
svojega otroka zaupam animatorjem. Soglašam z urnikom, ki se 
ga bom držal in s pravili discipline in ukrepi, če moj otrok ne 
bo spoštoval pravil. Zavezujem se, da ga bom v primeru, da bo 
s svojim vedenjem preveč moteč pri izvedbi oratorija, prišel 
iskat po pozivu odgovornega. S podpisom jamčim o resničnosti 
svojih navedb. 
 
S podpisom dovoljujem uporabo osebnih podatkov (označite): 
  telefonske številke in  izrecno za kontaktiranja staršev med 
mllsamim oratorijem 
dovoljujem, da se fotografije objavi v  obvestilih oratorija 
mllna spletu in v tiskanih medijih.  

 
Prosimo, označite in izpolnite: 
 Prijavnici v kuverti prilagam ____€, ostanek ____€ 

bom poravnal prvi dan oratorija. 
 Plačal bom prvi dan oratorija. 

 
V _______________________, dne ___________ 

 
 

_________________________________________________ 
Podpis staršev/skrbnikov otrok 


