
HIMNAHIMNA

1. kitica
Pred nami mnogo je poti,
zato Ignacij nas uči.
Razločevanje nam pomaga,

da večkrat dobra misel
zmaga. 

Pri šolanju nam je v pomoč,

za služenje nam daje moč.

Refren:
Za božjo slavo mi živimo in
neustrašno se borimo.

Ščit vere in oster meč duha
smer romanju sta. 

Za božjo slavo mi živimo in
neustrašno se borimo. 

Da dobro vedno med nami
kraljuje in med seboj nas
povezuje.

2. kitica
Na naši poti nismo sami, saj
duh Gospodov je nad nami.
Učimo se mu prepustiti in
Božji volji v vsem slediti.
Naj cilj bo tega romanja, da
skupaj srečamo Boga. 

DRAGI STARŠI,DRAGI STARŠI,

Oratorij je namenjen otrokom, starim od 5 do 14
let. Prosimo, da do 30. 6. 2022 oddate
izpolnjeno prijavnico in prispevek župniku. S

pravočasno prijavo nam namreč pomagate pri
pripravi zadostne količine materiala ter
kvalitetni izvedbi oratorija.

Priporočen prispevek za prvega otroka je 25 €,

za drugega iz iste družine 20 €, za tretjega 15 €,

za četrtega 10 € in tako naprej (v prispevek so
vključeni material, vsakodnevni topel obrok,

pijača, spominki ter kratka majica).

PROGRAMPROGRAM

Nedelja:

10.00 - sveta maša
11.30 - kateheze za otroke    

 in program za starše
13.30- zaključek

Ponedeljek, torek, četrtek,

petek:

8.30 - začetek 

9.00 - molitev, igrica
10.00 - kateheze
11.30 - delavnice
13.00 - kosilo
14.00 - velika igra
15.30 - obvestila
16.00 - zaključek

Sreda:

8.30 - začetek  

presenečenje
16.00 - zaključek 

KAJ JE ORATORIJ?KAJ JE ORATORIJ?

Oratorij je dejavnost

katoliške Cerkve, katerega

glavni namen je prijetno

preživljanje prostega časa

ter vzgoja za dobre

krščanske in občečloveške

vrednote.

Dan začnemo z molitvijo,

nato otroci prisluhnejo

zgodbi, ki teče od prvega do

zadnjega dne. Sledi

kateheza, za tem delavnice,

popoldne pa se izvajajo t.i.

velike igre. 

Težko je točno opisati

oratorij, a kdor se ga je

udeležil, komaj čaka, da se

naslednje leto zopet prične.

Župnijski urad Besnica

Na Vidmu 35, 4201 Zg. Besnica

odgovarja Igor Jereb, župnik



Ime in priimek udeleženca:_____________________________________________

Naslov: _______________________________________________________________

Ime in priimek starša/skrbnika:   _________________________________________

E-poštni naslov starša/skrbnika: __________________________________________

Telefon, na katerega so starši dosegljivi v času oratorija (8.30 - 16h) : 

___________________________

Razred, ki ga je otrok obiskoval v šolskem letu 2021/22: _____________________

Rojstni datum otroka: _____________________

Posebne opombe (alergije, bolezni, prehrana, zdravila...): ___________________

_____________________________________________________________________

       S podpisom se strijam z izvedbo programa, s pravili discipline in ukrepi, ter se zavezujem,
da bom otroka, v primeru, da ne bo spoštoval pravil ali bo s svojim vedenjem preveč moteč za
potek programa, prišel iskat po pozivu odgovornega.

       Soglašam z objavo fotografij na socialnih omrežjih oratorija Besnica, spletni strani in v
občilih, ki bi utegnila poročati o oratoriju. 

       S podpisom jamčim o resničnosti svojih navedb. Organizatorji pa se zavezujemo, da bodo
zbrani podatki uporabljeni le za namen oratorija in v skladu z varovanjem osebnih podatkov.

P R I J A V N I C A  N A  O R A T O R I J  2 0 2 2

Kraj in datum: Podpis:


