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H                   HOČEM BITI SVET                                    

                                        O                   od 24. do 29. avgusta 2015 

                                                  

    

                                                                                

S                                       Spoštovani starši!                    

                                                   

 

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

počitnic rezervirali za oratorij, ki bo v naši župniji, kot že zadnjih nekaj let, potekal  v zadnjih dneh avgusta.   

  

Letos nas čaka nova oratorijska zgodba, nov oratorijski junak, nova himna, nove igre, nove delavnice,  

nove pesmi, obiskali nas bodo novi gostje, odšli bomo na izlet, tudi letos v soboto Oratorij za velike  

in male udeležence s presenečenjem. Čaka nas nova oratorijska zastava - zagotovo bo spet zelo lepa,  

in s ponosom jo bomo vsak dan dvignili na jambor, da bo vidna daleč naokoli.   

 

Tudi letos bomo oratorijski dan razpeli med 9. in 15. uro; v tem času se bodo zvrstile različne  

oratorijske aktivnosti (dvig zastave, dramske zgodbe, kateheze, delavnice, igre, kosilo, …  in še marsikaj). 

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 (v rubriki Oratorij 2015).  

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 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/

