
S podpisom soglašam z izvedbo programa, s 

pravili discipline, ukrepi, če moj otrok ne bo         
spoštoval pravil. Soglašam tudi z objavo 

fotografij na spletni strani in v občilih, ki bi 

utegnila poročati o oratoriju.  

 

S podpisom jamčim, da so vsi podatki 

točni in da sem o otroku sporočil VSE 

posebnosti. 
 

Podpis staršev:______________________ 

 

 

 

 
Dodatna pojasnila  

 
Oratorij Novo mesto 
s. Ivanka Zakrajšek  mobi: 031 350 525 

ivanka.zakrajsek@rkc.si 

 
Stolnica žpk. Silvester 041 732 139 

Šmihel Primož Hrovat 070 365 019 

Sv. Lenart p. Krizostom 041 347 069 

Sv. Janez Jernej Fabijan 031 496 679 

Stopiče žpk. Tadej 031 810 351 

 
 
 

Prijavnice lahko oddate v župniščih ali 
sestram HMP po sveti maši. 

 
Najkasneje do 15. junija 2016. 
 

 
 

  Okvirni program dneva; 
PONEDELJEK, TOREK, SREDA, 

PETEK, SOBOTA 
 

 8.30  zbiranje  

 9.00          pozdrav, dvig zastave, molitev 

 9.30 dramska igra, žarek dneva,     

 skupni uvod v katehezo 

 10.10 kateheza po skupinah 

 10.50        odmor za malico 

 11.00 delavnice (do 11.55) 

 12.00 molitev Angel Gospodov  

 kosilo – prosti čas za igro 

 13.30 popoldanska večja igra 

 15.00 razglasitev rezultatov, spust                  

                       zastave 

 15.30        slovo 

 

ČETRTEK 
 Izlet.  

 

NEDELJA 
 Zaključek oratorij bo ob 9.00, z dramsko 

igro za starše. Ob 10.30 bo sv. maša v 

župnijski cerkvi sv. Mihaela. Sledi 

skupno kosilo in druženje. 

 

Otroci za udeležbo na oratoriju 
potrebujejo: 

primerno obutev, pokrivalo za zaščito pred 

soncem, plastenko za pijačo, malico, 

kartonček  z imenom, oratorijsko majico, 

dobro voljo, veselje do iger, ustvarjalne 

roke …    

 

     

 

 

 
  

ORATORIJ 

2016 
 

NOVO MESTO 
27. 6.–3. 7. 2016 
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Oratorij 2016 ima naslov 

 

ZDAJ GRE ZARES! 

 

Ostržek je glavni junak letošnjega oratorija. 

Zgodba o njem je stara že več kot stoletje, vendar 

zelo aktualna. Pomaga nam razumeti, da  postati 

deček – odrasti – ni tako preprosto. Otroci se v 

času odraščanja srečujejo z različnimi 

skušnjavami, ki nam jih zgodba o Ostržku 

odlično predstavi. Le s trdno voljo, 

vsakodnevnimi pravimi odločitvami in s 

pomočjo naših sopotnikov Ostržek in vsak 

posameznik lahko postane odgovorna oseba. 

 

 

 

Dragi starši! 

Najprej se vam prav lepo zahvaljujemo, da nam 

boste v letošnjem letu zaupali svoje otroke. 

  

Zaradi lažje izvedbe ORATORIJA 2016 vas 

prosimo, da otroke prijavite najkasneje do 15. 

junija 2016, drugače ne moremo zagotoviti, da 

bo otrok sprejet na oratorij.  

Oratorij 2016 bo potekal v prostorih Zavoda 

Friderika I. Baraga ter njegovi bližnji okolici. 

  

Oratorij predstavlja velik finančni zalogaj, zato 

vas starše naprošamo da po svojih močeh 

prispevate in tako pripomorete k lažji izvedbi 

programa (okviren strošek na udeleženca je 20€). 

Hvala za vaš dar! 
 

 

Dragi starši, še enkrat se vam prav lepo 

zahvaljujemo za vaše zaupanje. 

 

Ko boste imeli čas, nas lahko obiščete in se nam 

pridružite na oratoriju. Zelo vas bomo veseli. 

Dobrodošla je tudi vsaka »sladka dobrota«.  

 

 

 

 

 
Ime:  ________________________________ 

 

Priimek: ______________________________ 

 

Naslov: _______________________________ 

 

Datum rojstva: _________________________ 

 

Razred, ki sem ga končal: ______ 

 

Telefon (dosegljiva starša): 

 

 

 

Elektronski naslov staršev: 

  

 

Velikost majice (obkroži): 

a) 5–6 let 

b) 7–8 let 

c) 9–11 let 

d) 12–14 let 

e) S 

f) M 

 

Alergije (na živilske proizvode, sonce, pike 

čebel itd.), bolezni, zdravila, motnje in 

posebnosti otroka: 

 

 

 

PRIJAVNICA 
ORATORIJ Novo mesto 

27. junij–3. julij 2016 


