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                                                 ORATORIJ 2016:                                   

                                                 

                                

        Spoštovani  starši, 

 

dragi  otroci !                                                               

 

 

                                                                                                       

                                                             ZDAJ  GRE  ZARES       

                                                                   od 22. do 27. avgusta 

                                                                                 
Še malo, in šolske torbe bodo našle svoj prostor v kakšnem bolj odmaknjenem kotu otroških sob.  

Učenje, domače naloge in druge šolske obveznosti se bodo končno umaknile igram, druženju s prijatelji, 

potepanju, odkrivanju novih in zanimivih stvari, kopanju, in še marsičemu.     

 

Verjamemo, da je še čas, da med počitniške in dopustniške aktivnosti vaše družine uvrstite udeležbo  

na oratoriju. Tudi letos se bo oratorij v naši župniji zgodil zadnji teden počitnic – kot priprava  

na začetek novega šolskega leta.   

 

Dnevno bo naš oratorij potekal med 9. in 15. uro; v tem času se bodo zvrstile različne oratorijske  

aktivnosti. Skupina animatorjev že odkriva vsebino in sporočilo oratorijske zgodbe, se uči himno, načrtuje 

zanimive aktivnosti, ustvarjalne delavnice, športne igre – skratka, pripravlja tudi letos zanimiv oratorijski 

program.  

V kolikor boste pred začetkom in po koncu uradnega dela oratorija potrebovali varstvo za svojega otroka, 

nam to sporočite oziroma označite na prijavnici.  

 

Hvaležni vam bomo za vaš prostovoljni prispevek  za udeležbo vašega otroka na oratoriju.  

Vsi prispevki bodo namenjeni izključno za potrebe oratorija. 

 

PRIJAVE ZA ORATORIJ 

Obvestilu je dodana  prijavnica. Predhodna prijava – do 15.07. - vašega otroka na oratorij nam bo 

v pomoč pri načrtovanju oratorijskih aktivnosti. Za takšen dogodek je potrebnih kar precej priprav.   

Prosimo, da udeležbo svojega otroka/svojih otrok na oratoriju do navedenega datuma sporočite:  

 po telefonu: 031 / 661 075 (Majda); 

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

 

Prijavnico najdete tudi na spletni strani župnije (v rubriki Oratorij 2016).  

 

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

samim oratorijem.  

 

 

http://www.cecilija.net/
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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.   

 

Animatorji se že trudij(mo)o, da bi tudi letos za vaše in naše oratorijce pripravili nepozabne dni.  

 

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