
S podpisom soglašam z izvedbo 

programa, s pravili discipline in 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: ___________________________ 

 

Letos se bomo na tretji dan oratorija, 

27.6., predvidoma odpravili na izlet. 

S podpisom dovoljujem svojemu otroku, 

da se v spremstvu animatorjev, sester in 

duhovnikov odpravi na izlet. 

 

Podpis staršev: ___________________________ 

 

Dodatna pojasnila 

 

s. Ivanka Zakrajšek  031350525  

 

Stolnica Martin Koncilija 051221750 

Šmihel Veronika Hrovat 051223058 

Sv. Lenart p. Krizostom 041347069 

Sv. Janez Ana Šubic 041204212 

Stopiče žpk. Tadej 031810351 

 

Prijavnice lahko oddate sestram HMP ali v 

župniščih po sveti maši najkasneje do 10. 

junija 2018. 

POTEK DNEVA NA ORATORIJU 

 

8.30  zbiranje 

9.00 dvig zastave in jutranja molitev 

9.15 dramska igra (mlajši), 

skupna kateheza (starejši) 

9.45 dramska igra (starejši), 

skupna kateheza (mlajši) 

10.15 kateheze po skupinah in malica 

11.15 delavnice 

12.00 molitev Angel Gospodov, 

kosilo iz popotne torbe, 

prosti čas za igro 

13.30 velika igra 

15.30 spust zastave in slovo 

 

SREDA 

Izlet. 

 

NEDELJA 

Zaključek oratorija 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, kosilo iz popotne torbe, kartonček 

z imenom, oratorijsko majico, dobro voljo, 

veselje do iger, ustvarjalne roke …  

ORATORIJ 

NOVO MESTO 

2018 

 

25. 6.–1. 7. 2018 
 

 



ENO JE POTREBNO 

 

Letošnji oratorij nosi naslov Eno je 

potrebno, saj je to škofovsko geslo 

Friderika Ireneja Baraga, ki je osrednji lik 

oratorija. Letos mineva 150 let od njegove 

smrti, poleg tega pa tečejo postopki za 

njegovo beatifikacijo, zato se bomo letos 

pogovarjali o njegovi neutrudnosti in 

gorečnosti za Jezusa med Indijanci v 

Severni Ameriki. 

 

 

 

 

 

Dragi starši! 

V naprej se vam prav lepo zahvaljujemo, 

da nam boste v letošnjem letu zaupali 

svoje otroke. 

 

Oratorij 2018 bo potekal v prostorih 

Zavoda Friderika I. Baraga ter njegovi 

bližnji okolici. 

 

Prosimo vas, da otroke prijavite najkasneje 

do 10. junija 2018, sicer otrok ne bo 

sprejet na oratorij. Prosimo, da je otrok na 

oratoriju prisoten cel teden. Morebitno 

odsotnost otroka za posamezen dan pa 

nam sporočite pred začetkom oratorija ali 

najkasneje dan pred odsotnostjo na 

elektronski naslov: oratorij.nm@gmail.com. 

 

Oratorij predstavlja velik finančni zalogaj, 

zato vas naprošamo, da po svojih močeh 

prispevate in tako pripomorete k lažji 

izvedbi programa (priporočen dar na 

udeleženca je 17€). Hvala za vaš dar! 

Oratorij Novo mesto 2018 sofinancira 

Mestna občina Novo mesto. 

 

Spremljate nas lahko na naši spletni strani 

(http://oratorij-nm.rkc.si/). Ko boste imeli 

čas, pa nas lahko obiščete in se nam 

pridružite na oratoriju. Zelo vas bomo 

veseli. Dobrodošla je tudi vsaka sladka 

dobrota.  

PRIJAVNICA 
ORATORIJ Novo mesto 

25. junij–1. julij 2018 

 

Ime in priimek otroka: 

___________________________________ 

Naslov: 

___________________________________ 

___________________________________ 

Datum rojstva: 

____. ____. ________ 

Razred, ki ga je otrok končal: 

___________________ 

Telefon (dosegljiva starša): 

_______________________ 

_______________________ 

Elektronski naslov staršev: 

__________________________________________ 

 

Prispevek: ______€ 

 

Velikost majice otroka (obkroži): 

a) 5–6 let d) 12–14 let 

b) 7–8 let e) S 

c) 9–11 let f) M 

 

Alergije, bolezni, zdravila, motnje in 

posebnosti otroka: 

__________________________________________ 

 

Se bo otrok udeležil izleta v sredo, 27. 6.? 

DA / NE 


