
DRAGI STARŠI! 
 
 

Zahvaljujemo se Vam, ker nam boste tudi v letošnjem letu v času 
oratorija zaupali svoje otroke. Zanje nas bo letos skrbelo več kot 
30 mladih – animatorjev. S svojo pozitivno energijo želimo 
polepšati poletne dni vašim otrokom. 
Skupaj  z  izpolnjeno   in  z  vaše  strani  podpisano   prijavnico   (s 
podpisom dovoljujete, da se vaš otrok našega programa udeleži), 
oddajte tudi prispevek najkasneje do 
19.6.2016. 

 

 
 

POMEMBNO POMEMBNO POMEMBNO!!!! 
 
Tudi letos bomo prijave zbirali pred začetkom 
oratorija. 
Če želite, zagotoviti mesto na oratoriju za vašega 
otroka, lahko to storite vsako nedeljo med 18.00 in 
20.00 uro. Animatorji vam bomo v tem času na voljo v 
spodnji veroučni učilnici, kjer lahko oddate 
izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj s 
prispevkom. Rok za oddajo je do 19.6.2016! 
Na dan oratorija prijava žal ne bo možna!!! 
 

Prosimo, da za vsakega otroka posebej navedete vse želene podatke, 
ker jih nujno potrebujemo za naše delo. Oratorija se lahko udeležijo 
vsi otroci, ki so dopolnili 5 let. 

 
Otrokom želimo omogočiti kvaliteten in zabaven teden. 

 
O vsem, kar  bi otroci slučajno  morali prinesti s seboj od doma, 
oziroma stvareh za katere bi morda morali dodatno vedeti tudi vi, pa 
jih bomo pravočasno obvestili med oratorijem. 

 
 

Tudi letos bodo vsi otroci na oratoriju ostali na kosilu in 
vmes ne bodo hodili domov. Oratorij se  bo tako končal 
ob 16:00 z izjemo celodnevnega izleta. Ura povratka bo 
znana naknadno. Kosilo nam bodo preko celega tedna 
kuhali v Osnovni šoli 8 talcev Logatec. Cena za kosilo je 
že všteta v ceno prispevka. 

 

PROGRAM  ORATORIJA 
 

 
:: pon, tor, čet, pet  :: 
 

9.00     ~ Zbiranje 
9.10     ~ začetek z dvigom zastave 
9.30     ~ kateheza 
10.30   ~ delavnice 
12.30   ~ kosilo (za vse otroke) 

 
14.00   ~ popoldanske igre 
15.50   ~ sklep oratorija 
16.00   ~ odhod domov 

 
:: sreda ali četrtek :: 

 
9.00 ~ zbiranje 
9.30 ~ celodnevni izlet 

18.00 ~ predviden povratek iz izleta 
 

 
POMEMBNO!!! Začetek oratorija je v ponedeljek zjutraj. Na ta dan 
prijava ni možna, prijave se zbirajo le do 19.6.2016!! Brez 
podpisane prijavnice otroci NE bodo mogli na izlet. Zaključili 
bomo v petek z zaključno prireditvijo ob 16.00 uri, kamor ste 
povabljeni vsi starši, sorodniki in prijatelji. 
 

 
 
 

:: drugo :: 
 

 
 
 

Oratorij poteka na trgu sv. Nikolaja, v učilnicah 

župnije, v primeru dežja pa pod kozolcem za cerkvijo 

in v Jožefovi dvorani. 

 

 
 
 

"Zdaj gre zares!" 
 

 

Oratorij 2016 
 

LOGATEC 
 

 

od 27. junija do 1. julija 2016 
 
 



IZ ORATORIJSKE ZGODBE 
 
 

Na letošnjem oratoriju bomo spoznavali zgodbo o 

Ostržku. Nekateri ga poznate bolje, drugi malo manj. 

Spoznali bomo brezpogojno ljubezen, ki jo oče Pepe goji 

do Ostržka. Tudi Ostržek ima očeta zelo rad, a raje sledi 

glasovom tega sveta, ki ga vabijo v zlo. Ta pot ga vse bolj 

uničuje in ko je že čisto na robu, tik pred smrtno 

nevarnostjo,… 

Če te zanima konec zgodbe, se nam pridruži, da skupaj 

odkrijemo kaj vse je doživel Ostržek   

 

 

Geslo, ki nas bo spremljalo tekom Oratorija 2016, bo 

 "Zdaj gre zares!". Ta vzklik je tudi glavni verz letošnje 

himne, katere refren je: 

 

Zdaj gre zares, le pojdimo v svet, 

resnica bo svetila nam v temi. 

V dobrem živi čarovnija ljudi, 

 Ko skupaj sanjamo, se vse mogoče zdi. 

ZDAJ GRE ZARES! 

 

...preostanek himne pa naj do oratorija ostane skrvnost  

Animatorji jo že obvladamo in komaj čakamo, da jo 

zapojemo skupaj! 

 

DRAGI OTROCI! 
 

 

Dragi otroci, tudi letos vas vabimo, da se nam pridružite 
v objemu petja, iger, veselja, delavnic in še česa. Skratka, 
vabimo vas, da pridete na ORATORIJ 2016. 
 

 
 

POTREBNO JE VEDETI 
 

 
Oratorija se lahko udeležijo otroci po izpolnjenem 5. letu starosti. 
 
Otroci morajo na oratoriju spoštovati pravila, ki jih predstavijo 
animatorji. V primeru neizpolnjevanja pravil alli motečega 
vedenja bomo o tem obvestili starše. 
 
Zaradi možnosti morebitnih poškodb je udeležba na oratoriju 
na lastno odgovornost. Za kakršne koli poškodbe ne 
odgovarjamo. 
 
Prosimo, da prijavnice izpolnite v celoti (nepopolno izpolnjenih 
prijavnic NE bomo sprejeli) in jih do 19.6.2016 oddate 
animatorjem. To lahko storite vsako nedeljo med 18.00 do 
20.00 v spodnji veroučni učilnici. 

 

DRAGI STARŠI! 
 

 
Zahvaljujemo se Vam, ker nam boste tudi v letošnjem letu v času 
Oratorija zaupali svoje otroke. Zanje bo letos skrbelo več kot 30 mladih, 
energije polnih animatorjev. Skupaj se bomo potrudili, da bomo s 
svojim navdušenjem vašim otrokom polepšali počitniške dni. 

 
Prosimo, da upoštevate prijavni rok. 
Na dan oratorija prijava ni možna! 
 

 

VEČ  INFORMACIJ  O ORATORIJU… 
 

...dodatne prijavnice dobite tudi v cerkvi... 
 

… pokličite voditelje na … 
 

041 913 323 –  Marta– voditeljica1 
030 923 041 –  Katarina– voditeljica2 
040 227 401 – Dejan - odgovorna oseba 

 

 
 

Animatorji komaj čakamo, da se nam  otroci 
pridružijo! 
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