
Veroučno  leto  2013 / 2014 

župnija Celje - Sv. Cecilija, Breg 18; 3000  Celje; tel.: 0590 / 96 260;  www.cecilija.net 

 
                                         

                                                                                                 Oratorij 2014  

                                                                                                                       NA TVOJO BESEDO 

                                                                   od 25. do 30. avgusta 2014 
 

                                                                               

                                                                                             Ne spreglejte: Tudi letos smo za oratorij  

                                                                                         v naši župniji rezervirali zadnji teden počitnic!                                                           

 

Spoštovani starši!     
                                                   

Upamo, da boste pri načrtovanju počitniško-dopustniških dogodivščin v vaši družini zadnji teden počitnic 

rezervirali za oratorij, ki bo potekal v naši župniji od 25. do 30. avgusta. Poleg različnih dejavnosti preko 

celotnega tedna tudi letos ne bomo pozabili na izlet in oratorijsko soboto za velike in male udeležence . Lani smo 

se imeli izredno lepo, prepričani smo, da letos ne bo nič drugače.  

  

Letos nas čaka nova oratorijska zgodba. Pripovedovala nam bo o apostolu Petru in njegovi življenjski zgodbi, ki 

je tesno povezana z Jezusovo. Najprej ga bomo srečali kot preprostega ribiča, ki na Jezusovo povabilo zapusti 

mreže in vstopi v novo »službo«, se spomnili njegove izpovedi vere in zatajitve, na koncu pa se dotaknili 

njegovega poslanstva v prvi papeški službi in mučeništva. Ob Jezusu apostol Peter spoznava Božjo moč, 

človeško slabost, vero, Božje usmiljenje in tako bomo tudi mi spoznavali vrednote in se opogumljali, da bomo kot 

Peter odgovorili povabilu Jezusa z besedami: »Na Tvojo besedo, Gospod bom …« . 

 

Oratorijski dan bomo razpeli med 9. in 15. uro; v tem času se bodo zvrstile različne aktivnosti od dviga 

zastave, preko dramske zgodbe, kateheze, delavnic, iger … V kolikor boste pred začetkom in po koncu uradnega 

dela oratorija potrebovali varstvo za svojega otroka, nam to sporočite oziroma označite na prijavnici.  
 

Prispevek za udeležbo na oratoriju znaša *30,00 €, za drugega otroka iz družine pa *20,00 € . 

Naj plačilo prispevka ne bo razlog, da se vaš otrok ne bi udeležil oratorija.  V kolikor plačila ne bi zmogli, nas 

brez zadrege pokličite, skupaj bomo našli pravo rešitev. 

 

PRIJAVE ZA ORATORIJ 

Obvestilu je dodana  prijavnica. Predhodna prijava vašega otroka na oratorij nam bo v pomoč pri pripravi 

aktivnosti. Prijavnico najdete tudi na spletni strani župnije.  

Prosimo, da udeležbo svojega otroka/svojih otrok na oratoriju čimprej sporočite:  

 po telefonu: 031 / 661 075 (Majda); 

 po elektronski pošti na naslov: majda.kamplet@siol.net. 

Izpolnjene prijavnice pa boste lahko oddali v poseben nabiralnik pod korom v župnijski cerkvi ali pa pred  samim 

oratorijem. 

 

Veseli bomo vaših predlogov in mnenj, ki jih lahko ravno tako pošljete po e- pošti oziroma sporočite po telefonu 

na zgoraj navedeno tel. številko.  
 

V počitniško–dopustniških dneh boste lahko informacije o oratoriju našli v oznanilih oziroma na spletni strani 

župnije: www.cecilija.net – rubrika oratorij.  

V kolikor boste želeli, pa vam jih bomo z veseljem sporočali tudi po elektronski pošti.   
 

Ekipa, ki pripravlja oratorij vam privošči prijetne in zanimive počitniško–dopustniške dni!         

http://www.cecilija.net/
http://www.cecilija.net/

