
PRIJAVNICA NA ORATORIJ 2017 
 
 

Ime in priimek otroka 
 
 

Naslov 
 
 

Telefon, kjer ste dosegljivi v času oratorija 
 

1     2     3     4     5     6     7     8 
Razred devetletke, ki ga bo otrok obiskoval v 
šolskem letu 2017/2018 (obkrožite) 
 
 

Posebne opombe (alergije, bolezni, zdravila …) 

 
Obkrožite 

velikost majice 
VIŠINA 
A [cm] 

ŠIRINA 
B [cm] 

06 47 37 

08 50 40 

10 54 43 

12 58 46 

XS 62 49 

S 69 50 

M 72 53 

 
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 

Portugalski pastirčki nas bodo popeljali v 
težka leta 1916, kjer nas bodo naučili 

verovati, nam prikazali njihovo življenje, 
srečanja z angelom in Marijo. 

 
Spoznavali bomo pomembne vrednote 

življenja. 
 

Ljubezen 
Molitev 

Posvetitev Mariji 
Upanje 

Vera 
 
 

 
 
 

Izdala Župnija Železniki, Trnje 23, 4228 Železniki 
  Odgovarja: Tine Skok, župnik 

 

Oratorij 2017 
3. – 7. in 9. julij 

Dražgoše, Zali Log, Železniki 
 
 

 
 

  
 
 

O, Gospa moja!



DRAGI STARŠI! 

Letošnja oratorijska tema O, Gospa moja! 
temelji na življenjski zgodbi treh Portugalskih 
pastirčkov, Lucije, Hiacinte in Frančiška, ki se jim 
je leta 1916 prikazal angel miru. 

 

Naslednjega leta pa se je Marija prikazala 
šestkrat zapovrstjo od 13. maja do 13. oktobra. 
Predstavila se jim je kot Gospa rožnega venca. 
Prosila jih je naj molijo rožni venec in delajo žrtve 
za odrešenje celotnega človeštva.  

Za zadnje prikazanje 13. oktobra je Marija 
napovedala sončni čudež. Čudežnemu 
svetlobnemu pojavu in “plesu” sonca na nebu je 
bilo priča 70.000 ljudi, ki so v Irijsko globel v 
močnem deževju prišli od blizu in daleč.  

Še v času življenja Lucije, Jacinte in Frančiška se 
je na njihovo priprošnjo zgodilo veliko čudežev.  
Hiacinta in Frančišek sta bila letos razglašena za 
svetnika. 

Ob 100 letnici Marijinega prikazovanja v Fatimi v 
naši župniji praznujemo 20. leto oratorija.  Otroci 
bodo na oratoriju spoznali moč molitve, življenje 
igrivih pastirčkov in njihovih družin, žrtvovanje za 
druge in vsakodnevno življenje z Jezusom in 
Marijo.  

PROGRAM ORATORIJA 
Od ponedeljka 3. do petka 7. in v nedeljo 9. 7.  

 
DOPOLDAN: 

− ob 9h zbiranje otrok, igra, petje … 

− dvig zastave in zgodba – igra 

− ob 10h delo po skupinah 

− ob 11h delavnice 

− ob 13h kosilo 
 
POPOLDAN: 

− ob 14h velika igra 

− zaključek s spustom zastave ob 16h 
 

DRUGAČEN PROGRAM: 

− v četrtek, 6. 7. – SKUPNI IZLET 

− v soboto, 8. 7. – ZA OTROKE NI 
ORATORIJA, ker je izlet za animatorje  

− v nedeljo, 9. 7., ob 10h – SLOVESNA 
ZAKLJUČNA SVETA MAŠA, po njej pa 
praznovanje 20. letnice oratorija.  

 
 

 

FATIMA 
 
 

Za  več informacij si oglejte 
spletno stran www.obcestvo.si 

 
 

Z vašim darom boste omogočili  
uspešno izvedbo oratorija.  

V organizacijo oratorija so vključeni  
dnevni topli obrok, pijača,  

majica s kratkimi rokavi, izlet. 
 

Priporočeni dar je za  
enega otroka iz družine: 30 €, 

dva otroka iz družine: 45 €, 
trije ali več otrok iz družine: 55 €. 

 

 
Prosimo, da izpolnjeno prijavnico oddate v 
župnišče do nedelje, 18. junija. 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. 
 
Na oratoriju bomo veliko tekali naokoli, 
ustvarjali in se igrali, zato bomo veseli 
kakšnega peciva, sadja, sokov…, ki bodo 
okrepili vse vaše otroke in tudi animatorje. 
Prosimo vas, da dobrote prinesete v župnišče 
do 9. ure.  
 
 

  


