
 

 

Več o oratoriju lahko izveste na spletni 

strani 

http://www.oratorij.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA ORATORIJA 2019 

Peter je na videz majhen in slaboten, a v 

sebi skriva neizmerno moč, ki zlomi 

katerokoli velesilo. 

Vrednote, po katerih živi in se ravna, pa so 

temeljne krščanske vrednote, ki nam jih bo 

tudi predstavil.  

Letošnji naslov ˝imaš moč˝ nam nakazuje, 

da vsakdo v sebi skriva moč, čeprav to ni 

nujno fizična moč. 

 

 

 

Lenartov ORATORIJ 

2019 

Župnija Jesenice, Stara Sava 

od 25. 6.  do  29. 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPOŠTOVANI  STARŠI! 
Zahvaljujemo se Vam, ker nam boste tudi 

letos zaupali svoje otroke v času oratorija. 

Zanje bo skrbelo okoli 20 animatorjev, ki 

se na oratorij pridno pripravljajo. 

Če se boste odločili, da bo vaš otrok letos 

na oratoriju, izpolnite prijavnico.  

Prosimo Vas, da izpolnjeno prijavnico s 

prispevkom oddate v župnišče in sicer 

do nedelje, 9.6.2018. 

Prosimo, da upoštevate datum prijave, saj 

bomo le tako lahko poskrbeli za zadostno 

količino materiala in hrane. Skupaj z 

izpolnjeno prijavnico naj otroci oddajo 

tudi svoj prispevek.. 

S prispevkom omogočite otrokom 

vsakodnevno kosilo, izlet v neznano, 

pripomočke za oratorij, spomnike, material 

za delavnice in pokritje drugih stroškov. 

Cena pripsevka je cca. 25 evrov. V 

primeru, da prispevate kakšen evro več, pa 

bo naša oratorijska blagajna zelo vesela.  

Oratorij je namenjen otrokom, ki bodo v 

tekočem koledarskem letu dopolnili 5 let 

(letnik 2015) in tistim, ki bodo z letošnjim 

letom zaključili 9. razred osnovne šole. 

PROGRAM ORATORIJA 

- OD TORKA DO SOBOTE - 

9. 00 zbor, dvig zastave 

9. 30 zgodba 

10. 00 kateheze  

10. 30 Delavnice 

12. 30 kosilo 

13. 30 velika igra 

16. 00 zaključek, spust zastave 

 

 

V primeru vprašanj se obrnite na vodjo 

Lenartovega oratorija, Mojco Luznar, ki je 

dosegljiva na številki 041/455-535.  

 

 

 

 

 

PRIJAVNICA 

__________________________ 

ime in priimek 

__________________________ 
datum rojstva 

__________________________ 
naslov 

__________________________ 
telefon, na katerem ste starši dosegljivi v času 

oratorija (9h – 16h) 
 

Številka majice: _________ 

 
V veroučnem šolskem letu 2018 / 2019 je 
moj otrok obiskoval _____. razred 
devetletke. 

 
Prosimo, dopišite kakršnekoli posebnosti 
(alergije, bolezni, zdravila, ostalo…):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S podpisom soglašam z izvedbo programa, s pravili 

discipline in ukrepi v primeru, da moj otrok ne bo 

upošteval pravil. Zavezujem se, da ga bom v primeru, da 

bo s svojim vedenjem preveč moteč pri izvedbi 

Lenartovega oratorija, prišel iskat po pozivu 

odgovornega. Soglašam tudi z objavo fotografij na 

spletni strani in v občilih, ki bi utegnila poročati o 

Lenartovem oratoriju. S podpisom jamčim o resničnosti 

svojih navedb. Odgovorna oseba Lenartovega oratorija, 

župnik Boris Rozman, se zavezujem, da bodo zbrani 

podatki uporabljeni le za namen Lenartovega oratorija 

in v skladu z varovanjem osebnih podatkov.  

Kraj  in datum:          Podpis :   

____________________       _______________________ 

 

 

 


