
PRIJAVNICA 

oratorijski dan - post 2019 

 

IME: ______________________________ 

PRIIMEK: __________________________ 

DATUM ROJSTVA: ___________________ 

RAZRED, KI SI GA KONČAL: ____________ 

NASLOV: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

OPOMBE (alergije, zdravila, posebnosti otroka): 

_______________________________________

_______________________________________ 

 
Telefonska številka staršev, na kateri boste 

dosegljivi v času oratorija. 
 

MATI: ______________________________ 

OČE: _______________________________  

 

Podpis staršev: _______________________ 

 

S podpisom soglašam z izvedbo programa, s 
pravili discipline, ukrepi, če moj otrok ne bo 

spoštoval pravil. Dovoljujem fotografiranje za 
objavo na župnijski spletni strani in naši 

oratorijski facebook strani. 

 

OKVIRNI PROGRAM ORATORIJA 

 

� od 8.30. do 9. ure ZBIRANJE OTROK  

DOPOLDNE 

� jutranja molitev 

� zgodba 

� kateheza po skupinah 

� malica 

� delavnice 

KOSILO 

POPOLDNE 

� igre 

izdelava butaric 

križev pot 

 

 

 

Oratorijski dan bomo ZAKLJUČILI s križevim 

potom ob 18h. Če bodo kakšne spremembe, 

vas bomo o tem pravočasno obvestili na vaše 

telefonske številke. 

 

 

  ŽUPNIJA TRBOVLJE – SV. MARTIN 

 

SVETA VERONIKA 

oratorijski dan   post 2019 

 

 

 

 

13. APRIL 2019 

 



Dragi starši! 

 

Najprej se vam zahvaljujemo, da nam boste 
tudi v tokrat zaupali svoje otroke. 

 
Animatorska ekipa se je že lotila dela. Potrudili 

se bomo, da bomo z navdušenjem in 
odgovornim delom vašim otrokom polepšali 

sobotni dan. 
 

Tudi letos je prispevek za oratorijski dan  za 
vsakega udeleženca oratorija 5 €.  

 
Če vam finančno stanje ne omogoča poravnave 

prijavnine, se lahko obrnete na: 
 gospoda župnika 

Tomaž Šojč: : 041 298 385 
ali na 

vodjo oratorija 
Ana Špajzer: 041 488 487 

 
 

V prispevek so vključeni pripomočki in material, 
malici ter kosilo. 

 
Prijavnico ter prispevek lahko oddate 12.4. od 

19h-21h v mladinski sobi (staro župnjišče, 
bivša zimska kapela) ali pa v župnjišču ob 
uradnih urah, ki so objavljene na župnjiski 
spletni strani. Prijave zbiramo do vključno 

12.4.2019. 
 

HVALA VAM ZA VAŠE ZAUPANJE. V MOLITEV 
VAM PRIPOROČAMO ORATORIJSKI DAN, 

ANIMATORSKO EKIPO IN VSE UDELEŽENCE. 
 

 

 

DODATNA POJASNILA 

 
Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila smo vam 

na voljo prek elektronske pošte ali telefona: 
 

ana.spajzer@gmail.com 
041 488 487 (Ana Špajzer) 

 
 

 Na zgornji številki bomo dosegljivi tudi v času 
oratorijskega dne. 

Dogajanje pa lahko spremljate na naši Facebook 

strani:  

www.facebook.com/trbovlje.oratorij/ 

 

Sveta Veronika Jeruzalemska 

Spoznali bomo postno svetnico Sveto Veroniko. 

Veronika je žena, ki je Jezusu podala potni prt, 

ko je nosil križ. V zahvalo je dobila v prt 

odtisnjen Jezusov obraz. Veronike se ponavadi 

spomnemo v postnem času, kjer ima v molitvi 

križevega pota pomembno vlogo v 6. postaji. 

Več o njenem življenju in poslanstvu pa bomo 

izvedeli 13. aprila na oratorijskem dnevu!! 

 


