
PRIJAVNICA NA ORATORIJ 2022 
Ime in priimek otroka:  ____________________________  

Leto rojstva:  ____________________________________  

Naslov: ________________________________________  

Telefon (dosegljivi v času oratorija):  _________________  

e-naslov:  _______________________________________  

Razred v šolskem letu 2022/2023 (obkrožite) 

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Velikost majice (Obkrožite) Mere majic najdete na naslovu: 
https://utteam.com/en/catalog/product/so11970 

4      6      8      10      12      XS      S      M      L 
Posebne opombe (alergije, bolezni, zdravila …) 
 _________________________________________  

S podpisom na prijavnici soglašam z izvedbo programa oratorija in 
potrjujem, da sem seznanjen, da se ga otrok udeleži na mojo 
odgovornost. V primeru, da otrok ne bo upošteval navodil odgovornih 
oseb in animatorjev, vas bomo poklicali, da pridete po otroka. 
Zbrani osebni podatki bodo uporabljeni izključno za namen oratorija. 
Hrambo in uporabo podatkov lahko kadarkoli prekličete na naslovu 
Župnije Železniki ali preko e-pošte.  
S prijavo otroka na oratorij soglašam, da se mojega otroka na oratoriju 
2022 lahko fotografira za namen arhiva Župnije Železniki in objave na 
spletu ali v tiskanih medijih.  
Kraj, datum:  _______________________________  

Podpis staršev:  _____________________________  

Priporočeni dar je za  
enega otroka iz družine: 40 €,  
dva otroka iz družine: 70 €,  
tri ali več otrok iz družine: 90 €. 

V organizacijo oratorija so vključeni malica, dnevni 
topli obrok, pijača, majica s kratkimi rokavi, izlet.  

Prosimo, da izpolnjeno prijavnico oddate v župnišče  
do nedelje, 12. junija. Število prijav je omejeno na 70 
otrok. Tistim, ki se bodo prijavili pozneje, zaradi oddaje 
naročil ne bomo mogli zagotoviti oratorijske majice.  

Skupaj z izpolnjeno prijavnico oddajte vaš dar, s 
katerim boste omogočili uspešno izvedbo oratorija. 

S pravočasno prijavo boste pomagali tudi pri pripravi 
zadostne količine materialov za delavnice.  

Na oratoriju bomo veseli kakšnega sadja in sadnih 
sirupov, ki jih prinesete v župnišče do 9. ure.  

Pecivo odklanjamo, ker potem otroci ne morejo 
pojesti kosila. Poskrbljeno pa bo za malico. 

PROGRAM ORATORIJA 

Začetek ob 9h zbiranje otrok, igra, petje, dvig zastave 
in zgodba – igra, delo po skupinah, delavnice, kosilo, 
velika igra, zaključek ob 16h (spust zastave) 



VSEBINA 

Letos je osrednji oratorijski lik sv. Ignacij Lojolski. V 
letu 2021/22 namreč obhajamo 500. obletnico 
spreobrnjenja ustanovitelja jezuitov. Želimo, da otroci 
in mladi tudi s pomočjo oratorija bolje spoznajo 
Ignacija Lojolskega.  

Njegovo hrepenenje po karieri in slavi je v marsičem 
podobno vrednotam sodobnega časa in s tega vidika 
nas njegovo spreobrnjenje lahko zelo nagovarja. 
Nekatere vrednote, ki jih je Ignacij živel in se po njih 
ravnal, se morda slišijo nekoliko zastrašujoče: 
neustrašnost, razločevanje, romanje, šolanje, 
služenje ... Pa vendarle bomo letos spoznali, da se z 
Božjo pomočjo zmore tudi to.  

Letošnji oratorij nosi naslov: »ZA BOŽJO SLAVO«. S 
tem je dobro povzeto Ignacijevo življenje po 
spreobrnjenju. Če si je Ignacij kot vitez in vojak 
prizadeval, da bi sam postal čimbolj slaven, priljubljen 
in uspešen, se je od spreobrnjenja dalje začel truditi 
za Božjo in ne več za svojo slavo. 

Udeležence in animatorje oratorija spodbuja, da bi se 
po zgledu in priprošnji  sv. Ignacija v življenju 
prizadevali ZA VEČJO BOŽJO SLAVO. 

Oratorij 2022 
4. – 8. julij 

Dražgoše, Zali Log, Železniki 
 

 
 

»ZA BOŽJO SLAVO« 
 

Informacije: Župnija Železniki, Trnje 23, 4228 Železniki, 
04/510-2100; zupnija.zelezniki@rkc.si; www.obcestvo.si 


