ORATORIJ 2017 – »Dotik nebes«
od 3. do 7. julija 2017
ORATORIJ JE SPET TU!
Spet se bližajo poletne počitnice, z njimi pa tudi oratorij – počitniški
teden igre, zabave, ustvarjalnosti in prijateljskega druženja, ki ga vsi
komaj čakamo. Glavna junakinja letošnjega oratorija je Božja mati
Devica Marija. Geslo, ki nas bo letos spremljalo med oratorijem, je
»Dotik nebes«. Refren himne, ki jo bomo skupaj prepevali, pa se glasi:

URNIK
»Marija, ti mati, pomagaj postati mi
pripravljen na Boga. Naj stopam po poti,
naj več me ne moti blišč, zlato tega sveta.
Naj bodo misli in dejanja polna biblijskega
znanja, a naj zares živim vsak dan kakor
pravi kristjan.«

9.00

dopoldanski program: pesmi, molitev,
dramska igra, kateheza, delavnice

12.00

kosilo in odmor

13.00

popoldanski program: velika igra

15.00

zaključek

PRIJAVA
ROK PRIJAVE je do petka, 16. junija 2017.
KRAJ PRIJAVE: Izpolnjeno prijavnico lahko oddate v župnijski pisarni, zakristiji ali svojemu katehetu
(do koca katehetskega leta). Prosimo, da ob prijavi plačate prispevek – neplačanih prijavnic ne
sprejemamo. Sprejemamo le natisnjene podpisane prijavnice, elektronskih prijav žal ne.
PRISPEVEK za kritje stroškov celotedenskega programa znaša: 30 € za enega otroka; 15 € za drugega
otroka (in vsakega naslednjega) iz družine. Prispevate lahko tudi več. Če prispevka ne zmorete pokriti,
naj to ne bo ovira – obrnite se na župnika.
Oratorij pripravljamo in vodimo: voditeljica - katehistijna Magdalena Kos, animatorji in p. Andraž Arko.



Prijavnica na ORATORIJ 2017
Ime, priimek otroka: ___________________________ Datum, letnica rojstva: ____________________________
Naslov: _____________________________________ Razred (šolsko leto 2016/17):_____________________
Tel. št. mame: ________________________________ Tel. št. očeta: __________________________________
Ali jemlje zdravila?

NE

Ali ima kakšno alergijo?

DA (katera: __________________________________)
NE

DA (kakšno: _________________________________)

Ali ima kakšne posebnosti, ki bi lahko vplivale na njegovo preživljanje časa na oratoriju (npr. avtizem,
hiperaktivnost, vedenjske težave, disleksija … )? _____________________________________________
Ali bo na oratoriju prisoten vseh 5 dni?

DA

NE (Če ne, od kdaj do kdaj bo prisoten:_________________

* Jutranje varstvo pred začetkom oratorija (od 8.00 do 9.00):

DA

NE

S podpisom potrjujem, da svojega otroka v času oratorija izročam v varstvo animatorjem, in dovoljujem, da
fotografije mojega otroka objavite na spletni strani Župnije Ljubljana - Bežigrad.
Podpis staršev:

