ORATORIJ 2017 - DOTIK NEBES!
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.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA

OKVIRNI PROGRAM ORATORIJA
 od 8.45. do 9.15. ure ZBIRANJE OTROK
DOPOLDNE

ŽUPNIJA TRBOVLJE – SV. MARTIN

DOTIK NEBES!

 dvig zastave, jutranja molitev
 zgodba
 kateheza po skupinah
 malica
 delavnice
KOSILO
POPOLDNE
 igre
 spust zastave

Oratorijski dan bomo ZAKLJUČILI ob 15.00. Če
bodo kakšne spremembe, vas bomo o tem
pravočasno obvestili na vaše telefonske
številke.

3. – 8. julij 2017

ZGODBA ORATORIJA 2017

Dragi starši!

DOTIK NEBES!

Najprej se vam zahvaljujemo, da nam boste
tudi v letošnjem letu zaupali svoje otroke.
Animatorska ekipa se je že lotila dela. Potrudili
se bomo, da bomo z navdušenjem in
odgovornim delom vašim otrokom polepšali
poletne dni.
Tudi letos je prispevek za vsakega udeleženca
oratorija 25 €. Pri večih udeležencih iz iste
družine, se prispevek pri naslednjemu zmanjša.
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,
material, malica ter kosilo.
Prijavnico ter prispevek lahko oddate v
župnjišču ob uradnih urah, ki so objavljene
na župnjiski spletni strani. Prijave zbiramo
do vključno 30.6.2017.
HVALA VAM ZA VAŠE ZAUPANJE. V
MOLITEV VAM PRIPOROČAMO LETOŠNJI
ORATORIJ, 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)
068 145 976 (Nina Knez)
051 402 288 (Izak Špajzer)
Na zgornjih številkah bomo dosegljivi tudi v
času oratorija.
Vsakodnevno dogajanje pa lahko spremljate
tudi na naši Facebook strani:
www.facebook.com/trbovlje.oratorij/

Naslov letošnjega oratorija je Dotik nebes.
Junakinja, ki nas bo spremljala je Marija, ki jo
vsi že dobro poznamo, a njen zgled nam ima še
marsikaj povedati. Izbrana je bila za Božjo
Mater. Po njej in rojstvu Jezusa se je Bog
sklonil k človeku. Lahko rečemo, da se preko
nje nebesa dotikajo vsega sveta. Obenem pa je
Marija tista, ki nam pomaga priti v nebesa.
Odkrivali bomo, kako je Marija vzgajala
Božjega Sina in bila obenem njegova učenka,
kako ga je spremljala v njegovih zadnjih in
najtežjih urah življenja ter doživela tudi
Njegovo vstajenje. Želimo si, da bi se nas po
Mariji nebesa resnično dotaknila.

