PRIJAVNICA NA ORATORIJ 2016
Oratorij z naslovom Povej naprej! opisuje
življenjsko pot misijonarja sv. Frančiška
Ksaverja, glavnega zavetnika misijonov,
ob 510-letnici njegovega rojstva.

Ime in priimek otroka

Naslov

Ustavili se bomo ob glavnih mejnikih
svetnikovega življenja.

Telefon, na katerem ste starši dosegljivi v času oratorija

1

2

3

4

5

6

7

8

Razred devetletke, ki ga bo otrok obiskoval v šolskem
letu 2016/2017 (obkrožite)

Oratorij 2016
4.–8. julij
Dražgoše, Zali Log, Železniki

Prijateljstvo
Obljuba
Na pot
Dobrota srca
Zaklad v lončeni posodi
Brez meja

Posebne opombe (alergije, bolezni, zdravila …)

Obkrožite
velikost majice
06
08
10
12
XS
S
M

višina
A [cm]
47
50
54
58
62
69
72

širina
B [cm]
37
40
43
46
49
50
53

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen,
da se otrok udeleži oratorija na mojo
odgovornost. Fotografije, ki bodo nastale,
bodo uporabljene v internetne namene.

Kraj, datum
Izdala Župnija Železniki, Trnje 23, 4228 Železniki
Odgovarja: Tine Skok, župnik
Podpis staršev

Povej naprej!

DRAGI STARŠI!
Letošnja oratorijska tema POVEJ NAPREJ!
temelji na življenjski zgodbi misijonarja in
zavetnika misijonov sv. Frančiška Ksaverja.
Naslov Povej naprej! nas spodbuja, da o Božji
ljubezni povemo vsem ljudem. Pred odhodom
v nebo je Jezus apostolom naročil: »Pojdite
po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu
stvarstvu« (Mr 16,15)!
Apostoli so doživeli Jezusovo ljubezen, zato so
veselo novico o Jezusu ponesli po vsem svetu.
Enako so delali in delajo vsi misijonarji, izmed
katerih bomo pobliže spoznali sv. Frančiška
Ksaverja.

PROGRAM ORATORIJA
DOPOLDAN:
− ob 9h zbiranje otrok, igra, petje …
− dvig zastave in zgodba – igra
− ob 10h delo po skupinah
− ob 11h delavnice
− ob 13h kosilo
POPOLDAN:
− ob 14h velika igra
− zaključek s spustom zastave ob 16h
Drugačen program:
− v četrtek – SKUPNI IZLET
− v petek – zaključek ob 15h s sveto mašo
in kratko prireditvijo

Z vašim darom boste omogočili
uspešno izvedbo oratorija.
V organizacijo oratorija so vključeni
dnevni topli obrok, pijača,
majica s kratkimi rokavi, izlet.
Priporočeni dar je za
enega otroka iz družine: 30 €,
dva otroka iz družine: 45 €,
tri ali več otrok iz družine: 55 €.

Prosimo, da izpolnjeno prijavnico oddate v
župnišče do nedelje, 19. junija. S pravočasno
prijavo boste pomagali pri pripravi zadostne
količine materialov za delavnice.
Povabljeni, da skupaj z izpolnjeno prijavnico
oddate tudi dar, s katerim boste omogočili
uspešno izvedbo oratorija.

Oratorij pa nas ne bo približal samo Frančišku,
ampak tudi Bogu; obogatil nas bo z mnogimi
lepimi doživetji. Povejmo jih naprej!

Na oratoriju bomo veliko tekali naokoli,
ustvarjali in se igrali, zato bomo veseli
kakšnega peciva, sadja, sokov …, kar bo
polepšalo dni vsem vašim otrokom in tudi
animatorjem. Prosili pa bi Vas, da te dobrote
prinesete v času oratorija, in sicer vsaj pol ure
pred začetkom.

Za več informacij si oglejte
spletno stran www.obcestvo.si.

