HIMNA

PROGRAM

1. kitica:
Klepec bil je fant šibak,
ovce pasel dan je vsak.
Bog pove mu tisto noč:
"Peter, dana ti je moč!"

- od torka do petka:
8.30 - začetek oratorija, ples
9.30 - kateheze
11.00 - odmor (bansi + pisemca)
11.30 - delavnice
13.00 - kosilo + odmor
14.00 - velika igra
15.30 - zaključek, obvestila, molitev
16.00 - konec

Refren:
Imaš moč, dano od Boga,
moč, ki premaga vsakega,
moč, ki pomaga ti,
da z njo rešiš vse ljudi.
2. kitica:
Dobrega srca je bil,
hitro vsem je odpustil.
Tudi kralju ni odrekel
ter je k njemu urno stekel.
Refren...
3. kitica:
Kralj obljube držal ni,
Klepca to ne preslepi.
Revnim svoj denar poda,
zakon novo moč mu da.

izdal župnijski urad Besnica
Na Vidmu 35, 4201 Zg. Besnica
odgovarja Igor Jereb, župnik

- sobota:
13.00 - začetek oratorija
14.00 - kateheze
15.30 - delavnice
17.00 - malica
17.30 - velika igra
19.00 - zaključna sveta maša

DRAGI
STARŠI
Zahvaljujemo se vam, da nam
boste tudi v letošnjem letu v
času oratorija zaupali svoje
otroke. Animatorji smo se na ta
teden zavzeto pripravljali in s
svojim navudšenjem želimo
vašim otrokom polepšati
poletne dni.
Oratorij je namenjen otrokom,
starim od 5 do 14 let. Prosimo,
da do 25. 6. 2019 oddate
izpolnjeno prijavnico župniku.

S pravočasno prijavo nam
namreč pomagate pri pripravi
zadostne količine materiala ter
kvalitetni izvedbi oratorija.
Priporočen prispevek, ki ga
oddate skupaj s prijavnico, je
za prvega otroka 25 €, za
drugega iz iste družine 20 €, za
tretjega iz iste družine 15 €, za
četrtega otroka 10 € in tako
naprej (v prispevek so vključeni
material, vsakodnevni topel
obrok, spominki, kratka
majica...).

KAJ JE
ORATORIJ?
Oratorij je dejavnost katoliške
Cerkve, katerega glavni namen
je prijetno preživljanje prostega
časa ter vzgojo za dobre
krščanske in občečloveške
vrednote.
V dopoldanskem času otroci
najprej prisluhnejo zgodbi, ki
teče od prvega do zadnjega
dne. Sledi kateheza, kjer prek
pogovora pridejo do izraza
krščanske vrednote. Sledijo
delavnice, popoldne pa se
izvajajo t.i. velike igre, ki trajajo
tudi po več ur.
Dan na oratoriju se vedno
sklene z molitvijo. Težko je
točno opisati oratorij, a kdor se
ga je udeležil, komaj čaka, da
se naslednje leto zopet prične.

