
Goreči grm 

Zimski oratorij 2023 (Župnije Železniki, Zali Log in Dražgoše) 

Oratorij za otroke od 1. do 7. r. iz vseh treh župnij bo potekal v župnijski cerkvi in v 
Kulturnem domu Železniki od nedelje, 5. 2. (začetek v cerkvi s sv. mašo ob 10. uri) 

do ponedeljka, 6. 2. (zaključek v cerkvi s sveto mašo ob 16. uri).  

Na oratoriju bodo za vaše otroke skrbeli animatorji. Otroci bodo dobili dve kosili, 
zajtrk, večerjo, malice, čaj in material za izvedbo programa. S seboj naj prinesejo 

copate, obleka naj bo primerna dejavnostim, ki bodo potekale v kulturnem domu in tudi zunaj. 

Letos bo možnost, da dodo otroci v Kulturnem domu tudi prespali. Potrebujejo toplo pižamo, spalno vrečo in podlogo, 

pribor za osebno higieno. Prosimo, da obkrožite:       1.  Otrok bo prespal                    2.  Otrok ne bo prespal. 

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen, da se otrok udeleži zimskega oratorija na mojo odgovornost. Soglašam, da se 
fotografije z oratorija lahko uporabijo na internetni strani župnije. Prosimo, da prijavnico in priporočeni dar oddate do 
ponedeljka, 30. januarja, oziroma do zapolnitve mest. Število je omejeno na 35.  Priporočeni dar: 15 € na otroka. 
 

 
Ime in priimek otroka: ________________________________________________________________________ 

Naslov: __________________________________________ Mobilni telefon staršev:______________________ 

V veroučnem letu 2022/2023 otrok obiskuje _______ razred verouka. 

Posebne opombe ___________________________________________________________________________ 

Kraj in datum: ____________________________                                     Podpis: ___________________________ 
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