Imaš moč!
Letos nas nagovorja junak slovenskih
pripovedk, Peter Klepec. Pooseblja
tisto najboljše v slovenskem narodu, ki
je na videz majhen in slaboten, a v sebi
skriva neizmerno moč, ki zlomi
katerokoli velesilo. Vrednote, po kateri
živi in se ravna, pa so temeljne
krščanske vrednote: prositi za pomoč,
odpuščanje, spoznanje, pomoč
bližnjemu, ljubezen, sveti zakon ...
Naslov: »IMAŠ MOČ« nakazuje, da moč v
sebi skriva tudi vsak od otrok,
mladostnik in odrasel.
Pri nas bo ORATORIJ 2019:

Mozirje: 25. - 29. junij
Lepa Njiva: 22. - 26. julij

OSNOVNE INFORMACIJE

ORATORIJ 2019

MOZIRJE
Oratorij v Mozirju bo od 25. - 29. 6. 2019.
Zaključna sv. maša bo v soboto, 29. 6. 2019
ob 13.00.
Za vse informacije lahko kontaktirate:
Nežo Hudournik na 070 500 322 ter na
neza.hudournik@gmail.com.

MOZIRJE
LEPA NJIVA
ŠMIHEL

Prijavnina je 20 € za prvega in 15 € za
drugega otroka.

LEPA NJIVA
Oratorij v Lepi Njivi bo od 22. - 26. 7. 2019.
Zaključna sv. maša bo v petek, 26 . 7. 2019.

Šmihel: 1. - 3. avgust

Za vse informacije lahko kontaktirate Emo
Žagar na 070 188 806.

O ORATORIJU
Projekt oratorij je več dnevni počitniški
program za otroke in mladostnike. Nekoč so
izraz oratorij uporabljali za prostor, kjer se
moli, nam pa danes pomeni veliko več.
Oratorij - to so dnevi veselja, razgibanih
dejavnosti, pesmi, igre in tudi krščanskega
življenja. Štirje temeljni elementi so izraženi
v besedah: šola, dvorišče, dom in župnija.
Oratorij je šola, ker nas lahko nauči marsikaj
za življenje; je dvorišče, kjer se srečujemo v
veselju in razigranosti; je dom, ki sprejema
vsakega; in končno, oratorij je župnija, ki
uvaja v življenje vere. Za otroke je to
dobrodošla sprememba v počitniškem času,
za animatorje izziv, da zaslutijo vrednoto
zastonjskega darovanja, da vzljubijo mlajše
sokrajane; vsi pa se navadijo skupinskega
dela in koristno preživijo del počitnic.

Prijavnina je 20 € za prvega in 15 € za
drugega otroka.

ŠMIHEL nad Mozirjem
Oratorij v Šmihelu nad Mozirjem bo od
1. - 3. 8. 2019. Zaključna sv. maša v
nedeljo, 4. 8. 2019 ob redni ned. sv. maši.
Za vse informacije lahko kontaktirate Marijo
Rozoničnik na 070 402 956.
Prijavnina po dogovoru.
Župnijski urad Mozirje / Šmihel
Cesta na Vrhe 2, 3330 Mozirje
M: 031 461 700
E: aleksander.koren@rkc.si
Sandi Koren, žpk

IMAŠ MOČ!

Dragi starši!

Prijavnica

Zahvaljujemo se vam, ker nam boste
tudi v letošnjem letu v času Oratorija
zaupali svoje otroke. Tudi letos bodo
zanje poskrbeli mladi animatorji. S
svojim navdušenjem želimo polepšali
poletne dni Vašim otrokom.

Mozirje

Lepa Njiva

Šmihel

(obkroži, kje se bo otrok udeležil Oratorija)

1. IME: _________________________
PRIIMEK:_______________________

Prosimo, da izpolnjeno prijavnico
oddaste v župnišču ali voditeljici
oratorija. Oratorij vodijo Neža Hudournik
(Mozirje), Ema Žagar (Lepa Njiva), ter
Marija Rozoničnik (Šmihel).
Na prijavnici je prostora za 2 otroka.2

Rojstni podatki otroka in kateri razred je končal,

3 DNI PRED PRIČETKOM Oratorija.

2. IME: _________________________

S pravočasno prijavo nam boste pomagali
pri pripravi zadostne količine materialov za
delavnice. Skupaj z izpolnjeno prijavnico naj
otroci oddajo tudi prispevek, ki letos znaša
za Mozirje in Lepo Njivo 20 € za drugega
udeleženca iz iste družine 15 €, za tretjega
ali več članov pa je zastonj. Za Šmihel
boste izvedeli ob prijavi.
Prosimo vse, ki lahko prispevate kakšen
evro več, da to velikodušno storite.
Dragi starši, če morda ne zmorete teh
stroškov, delno ali v celoti, naj to ne bo
ovira za prijavo otrok na Oratorij.

PRIIMEK:_______________________

Oratorijski dan v Mozirju:
Pričetek vsak dan ob 8.00
Zaključek vsak dan ob 15.00
Zaključna sv. maša: v soboto, 29. 6.
2019 ob 13.00

če hodi v OŠ?* _________________________
alergije in prehrambene posebnosti:
_____________________________________

Rojstni podatki otroka in kateri razred je končal,
če hodi v OŠ?* _________________________

P.S.: Na oratoriju bomo veliko tekali
naokrog, ustvarjali in se igrali, zato bomo
veseli kakšnega presenečanja (peciva,
sladoleda, sokov, …), ki bo polepšal dni
vsem našim otrokom. In animatorjem.
Seveda naj bodo otroci primerno oblečeni in
obuti. Voditelji in animatorji vam
bodo dali tudi navodila glede
opreme za vsak dan.

alergije in prehrambene posebnosti:
_____________________________________

NASLOV: ______________________
_______________________________
TELEFON: ______________________

HVALA!

___________________________
podpis staršev

