
PRIJAVNICA NA ORATORIJ 2019 
 

Ime in priimek otroka:  _______________________  
 

Leto rojstva:  _______________________________  
 

Naslov: ___________________________________  
 

Telefon (dosegljivi v času oratorija):  ____________  
 
 

Razred, v šolskem letu 2019/2020 (obkrožite) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9 

Posebne opombe (alergije, bolezni, zdravila …) 
 

 _________________________________________  
 

Obkrožite 
velikost majice 

VIŠINA 
A [cm] 

ŠIRINA 
B [cm] 

06 47 37 

08 50 40 

10 54 43 

12 58 46 

XS 62 49 

S 69 50 

M 72 53 
 

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. 
Soglašam, da se mojega otroka na oratoriju 2018 
lahko fotografira za namen arhiva Župnije Železniki in 
objave na spletu ali v tiskanih medijih.  
 Da  Ne 
 

Kraj, datum:  _______________________________  
 

Podpis staršev:  _____________________________  

 
 

Letos bomo spoznali življenjsko pot  

sv. Pavla, apostola narodov.  

 

 

Njegovo duhovno bogastvo se kaže zlasti v 

spreobrnjenju in mnogih pismih krščanskim 

skupnostim, ki jih je ustanovil na svojih 

misijonskih poteh in jih nato spremljal na 

poti njihove rasti.  

 

 

Naslov »Odpri oči!« poudarja  

Pavlovo spreobrnjenje v trenutku,  

ko ga je obsijala močna svetloba – Jezus.  

 

Udeležence in animatorje oratorija 

spodbuja, da bi kot Pavel odprli oči  

za Boga in bližnjega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdala Župnija Železniki, Trnje 23, 4228 Železniki 

  Odgovarja: Tine Skok, župnik 

 

zupnija.zelezniki@rkc.si  

www.obcestvo.si 

Oratorij 2019 
1.–5. in 7. julij 

Dražgoše, Zali Log, Železniki 

 
 
 

 
 
  
 

Odpri oči!



DRAGI STARŠI! 
 

Naslov »Odpri oči!« izhaja iz Pavlovega 

(Savlovega) spreobrnjenja. Med potjo, ko se je 

bližal Damasku, da bi preganjal kristjane, ga je 

obsijala močna luč - Jezus in je oslepel. Po treh 

dneh ga je v Damasku obiskal Hananija in nad 

njim molil. V tistem trenutku so mu padle mrene 

z oči in zopet je spregledal ter se dal krstiti. 

Pavlova tridnevna slepota je tudi podoba 

njegove duhovne zaslepljenosti. Ko je v besni jezi 

preganjal kristjane, je bil notranje zaslepljen in ni 

vedel, da v resnici preganja Jezusa - Boga. S 

spreobrnjenjem je odprl duhovne oči in videl 

svet v drugačni luči. 

 

Ob Pavlovem spreobrnjenju razmišljamo tudi o 

preganjanih kristjanih po svetu ter tudi o nas 

samih, kako ostati zvest Kristusovemu 

evangeliju. Saj se moramo kristjani tudi danes 

nenehno spreobračati in se tako usmerjati k Luči 

- Bogu. Vsak dan naj bi bili vsaj malo boljši in tako 

odpirali oči za Boga, za bližnje in za dobroto. 

»Odpri oči!« torej pomeni: »Spreglej in poglej 

drugače. Videl boš Boga, bližnje in sebe lepše, 

spreobračal se boš in boš vsak dan boljši!« 

 

Geslo »Odpri oči!« se povezuje z tudi z Lučjo 

(Bogom). Ponoči, ko ni luči, nam nič ne koristi 

odpreti oči, ker v temi tudi z odprtimi očmi nič ne 

vidimo. Bog je Luč, ki sije v našo dušo, mi pa 

odpiramo oči Njegovi svetlobi. 

PROGRAM ORATORIJA 
Od ponedeljka, 1., do petka, 5. 7.  

in v nedeljo, 7. 7.  
 

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, 4. 7. – SKUPNI IZLET 

− v soboto, 6. 7. – ZA OTROKE NI 

ORATORIJA, ker je izlet za animatorje  

− v nedeljo, 7. 7., ob 10h – SLOVESNA 

ZAKLJUČNA SVETA MAŠA  
 

 
Za  več informacij si oglejte 

spletno stran www.obcestvo.si 

 

 

Z vašim darom boste omogočili  

uspešno izvedbo oratorija.  

V organizacijo oratorija so vključeni  

malica, dnevni topli obrok, pijača,  

majica s kratkimi rokavi, izlet. 

 

Priporočeni dar je za  

enega otroka iz družine: 35 €, 

dva otroka iz družine: 50 €, 

tri ali več otrok iz družine: 60 €. 

 

 

Prosimo, da izpolnjeno prijavnico oddate v 

župnišče do petka, 14. junija. Tistim, ki se 

bodo prijavili pozneje, zaradi oddaje naročil ne 

bomo mogli zagotoviti oratorijske majice.  

S pravočasno prijavo boste pomagali tudi pri 

pripravi zadostne količine materialov za 

delavnice.  

 

Skupaj z izpolnjeno prijavnico oddajte vaš dar, 

s katerim boste omogočili uspešno izvedbo 

oratorija. 

 

Na oratoriju bomo veseli kakšnega sadja in 

sokov, ki jih prinesete v župnišče do 9. ure.  

Pecivo pa letos odklanjamo, ker potem otroci 

ne morejo pojesti kosila. Poskrbljeno pa bo za 

malico. 


