
PRIJAVNICA NA ORATORIJ 2018 
 
Ime in priimek otroka:  _______________________  
 

Leto rojstva:  _______________________________  
 

Naslov: ___________________________________  
 

Telefon (dosegljivi v času oratorija):  ____________  
 
 

Razred, v šolskem letu 2018/2019 (obkrožite) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9 

Posebne opombe (alergije, bolezni, zdravila …) 
 

 _________________________________________  

 
Obkrožite 

velikost majice 
VIŠINA 
A [cm] 

ŠIRINA 
B [cm] 

04 45 33 

06 47 36 

08 50 39 

10 54 43 

12 57 46 

XS 61 48 

S 67 51 

M 72 53 
 

S podpisom na prijavnici soglašam z izvedbo programa 
oratorija in potrjujem, da sem seznanjen, da se ga otrok 
udeleži na mojo odgovornost. Zbrani osebni podatki 
bodo uporabljeni izključno za namen oratorija. 
Hrambo in uporabo podatkov lahko kadarkoli prekličete 
na naslovu Župnije Železniki ali preko e-pošte. 
 
Soglašam, da se mojega otroka na oratoriju 2018 lahko 
fotografira za namen arhiva Župnije Železniki in objave 
na spletu ali v tiskanih medijih.  
 Da  Ne 
 

Kraj, datum:  _________________________________  
 
Podpis staršev:  _______________________________  

 
 

Friderik Irenej Baraga, veliki Slovenec, je bil 
misijonar v Severni Ameriki. Vse življenje se 

je trudil, da bi Indijancem prinesel veselo 
oznanilo evangelija.  

V letošnjem oratoriju se bomo z njim 
spoznali ter razmislili o tem, kako biti 

pričevalci tam, kjer živimo.  
 
 
 

150-letnica smrti 
Le pogum, vstani … 

                          … kliče te! 
 
 

 
 
 

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

 
zupnija.zelezniki@rkc.si  

www.obcestvo.si 

Oratorij 2018 
2.–6. in 8. julij 

Dražgoše, Zali Log, Železniki 
 
 

 
 

  
 
 

Eno je 
potrebno!



DRAGI STARŠI! 

Letošnja oratorijska tema Le eno je potrebno! 
povzema življenje slovenskega misijonarja 
Friderika Ireneja Baraga, ki se je vse življenje 
trudil, da bi Indijancem prinesel veselo oznanilo 
evangelija. 

 

 

 

V življenju Friderika Baraga je bilo več 
pomembnih odločitev. Najprej je bil študij na 
Dunaju, še pomembnejši pa sta bili odločitev za 
duhovništvo in za misijone.  

V Ameriki se je kot Evropejec srečal s popolnoma 
drugačno kulturo Indijancev. Od njih se je naučil 
veliko novega. Za vračilo pa jih je seznanil z 
gradnjo cerkva, bivališč, uporabo poljedelstva in 
najpomembnejše; pokazal jim je, kako ljubiti 
tako sočloveka kot tudi Boga. 

Obhajamo 150-letnico smrti Friderika Ireneja 
Baraga. Otroci bodo na oratoriju spoznali moč 
molitve, prijateljstvo skozi igro in vsakodnevno 
življenje z Bogom.  

 

PROGRAM ORATORIJA 
Od ponedeljka, 2., do petka, 6., in v nedeljo, 8. 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, 5. 7. – SKUPNI IZLET 

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

− v nedeljo, 8. 7., ob 10h – SLOVESNA 
ZAKLJUČNA SVETA MAŠA  

 
 

 
 
 

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 €, 
tri ali več otrok iz družine: 55 €. 

 

 
Prosimo, da izpolnjeno prijavnico oddate v 
župnišče do petka, 15. junija. Tistim, ki se 
bodo prijavili pozneje, zaradi oddaje naročil ne 
bomo mogli zagotoviti oratorijske majice.  
S pravočasno prijavo boste pomagali tudi 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.  
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