
SPOŠTOVANI STARŠI!  

Letošnja tema Eno je potrebno nas nagovarja 

k spoznavanju lika božjega služabnika Friderika 

Ireneja Baraga. V letošnjem letu obhajamo 

150-letnico smrti tega velikega moža, za 

katerega upamo, da bo čim prej postal tudi 

blaženi. »Le eno je potrebno« je bilo Baragovo 

škofovsko geslo. Iz tega je tudi naslov 

letošnjega oratorija. Friderik je bil tudi 

misijonar, zato v času, ko se naša župnija 

pripravlja na misijon, želimo na oratoriju dati 

še prav poseben poudarek misijonskemu 

poslanstvu vsakega človeka.  

 
Zahvaljujemo se Vam, ker nam boste zaupali 

svoje otroke v varstvo. Animatorji se bomo 

trudili za varnost in dobrobit otrok. Vsak dan jih 

bomo pri jutranji ter poldnevni molitvi še 

posebej priporočili Gospodu v varstvo. 

 

Zaželjeno je, da izpolnjeno prijavnico čimprej 

oddate v župnišče g. župniku. 

PROGRAM ORATORIJA  
 

V nedeljo, 19. 8.  2018 se bomo zbrali pred 

župnijsko cerkvijo ob 14. uri . Ta dan se 

bomo spoznali, izdelali kartice z našimi 

imeni, poimenovali skupine, zapeli himno, 

ogledali pa si bomo že prvi del oratorijske 

zgodbe. Domov bomo odšli ob 16 uri! 

 
 

 
 
 

 
POSEBNOSTI:  

 V četrtek, 23. 8.  – SKUPNI IZLET  

 V petek, 24. 8. – VARSTVO SAMO DO 15.30, 

ker bomo animatorji pripravljali prostore 

za zaključno prireditev, ta bo potekala po 

večerni Sv. maši.  

ORATORIJ 2018 

ŽUPNIJA ŠKOFLJICA 

 

19. do 24. avgust 2018 

 

 

ENO JE 

POTREBNO!  

 



PRIJAVNICA NA ORATORIJ 2018 

 

________________________________ 
Ime in priimek otroka 

 

________________________________ 
Naslov  

 

________________________________ 
Telefon, kjer ste dosegljivi v času oratorija  

1    2    3    4     5    6    7    8    9 
________________________________ 
Razred, ki ga bo otrok obiskoval v šolskem letu 

2018/19 (obkrožite).  

Starost: _____ 

 

________________________________ 
Posebne opombe (alergije, bolezni, zdravila …) 

 
S podpisom potrjujem, da sem seznanjen, da se 
otrok udeleži oratorija na mojo odgovornost. 
Fotografije, ki bodo nastale, bodo uporabljene 
v internetne namene. 
 

Kraj, datum 

 

Podpis staršev 

DRAGI PRIJATELJI! 
 

Tudi letos smo se zbrali mladi animatorji, da bi 

skupaj z vami preživeli 6 dni, polnih veselja, 

zabave, poučnih zgodb, prežetih s pesmijo in 

igro. Skozi igro, pogovore, delavnice, petjem in 

molitvijo bomo iskali pravo pot! 

 
 

KAJ BO LETOS NOVEGA? 😊  
 
V sredo bodo na sporedu obnove krstnih 

zaobljub ter vodne igre.  

 

V torek bomo skupaj pričakali »skrivnega 

gosta«.  

 

Vsak dan med oratorijem boste otroci imeli 

priložnost bližnjega spoznavanja z Jezusom ter 

krajših vodenih molitev v molitvenem kotičku v 

okolici župnišča.  

 
 

OTROCI, ANIMATORJI VAS SRČNO 
VABIMO NA ORATORIJ!  

 
Pridite!  

 Vaši animatorji. 

 

 

Prosimo, da izpolnjeno prijavnico 

oddate v župnišče najkasneje do 

nedelje, 24. junija 2018.  

 

 

S pravočasno prijavo boste pomagali pri 

pripravi zadostne količine materialov za 

delavnice. Skupaj z izpolnjeno prijavnico 

oddajte vaš dar, s katerim boste omogočili 

uspešno izvedbo oratorija. 

 

 

Z vašim darom boste omogočili uspešno 

izvedbo oratorija. 

V organizacijo oratorija je vključena 

malica, pijače, prigrizki, potrebščine za 

ustvarjanje ter delavnice. 

 

 Priporočeni dar za  

enega otroka iz družine je 20 €, za vsakega 

naslednjega otroka pa 15 €.  

 


