Okvirni program dneva;
»Človek rajši stori, kar vidi,
kakor kar sliši.
Rad posnema dobre zglede,
še rajši pa hudobne.
Varujmo se hudobnih zgledov!
Dobri zgledi vlečejo v nebesa,











8.45 - zbiranje otrok/igra z otroki
9.00 - začetek oratorija/dvig zastave,
jutranja molitev, prizor dneva…
9.45 - dopoldanske kateheze
11.00 - kratek odmor
11.15 - delavnice – 1. del
12.00 - molitev Angel Gospodov in kosilo
13.00 - delavnice – 2. del
14.00 - popoldanska večja igra
16.00 - zaključek/misel, spuščanje zastave,
sporočila…

hudobni pa v pekel.«

Otroci za udeležbo na oratoriju
potrebujejo:

(blaženi Anton Martin Slomšek)

hišne copate, pisala (barvice, flomastri…),
dobro voljo, usta za govorjenje, molitev in petje,
veselje do iger, ustvarjalne roke…☺

Oratorij sofinancira

Dodatna pojasnila:
Lucija Koražija: 041/841-151,
domači župnik: 031/552-191,
e-pošta: zupnija.ponikva@rkc.si
Izdala: Župnija Ponikva, junij 2019

ORATORIJ 2019

PONIKVA
19. – 22. avgust 2019

(ena prijavnica velja za enega otroka)

(podpis staršev)

znesek: _____€
____________________________
DA

(kraj, datum)

NE
PLAČANO (obkroži, napiši):
______________________

Velikost majice (obkrožite!): 5 6 8 10 12 14 16 S M
Za starše: S podpisom soglašam z izvedbo programa. Če moj otrok ne bo spoštoval pravil, se zavezujem, da ga bom v primeru, da bo s svojim vedenjem
preveč moteč pri izvedbi oratorija, prišel iskat po pozivu odgovornega. Soglašam tudi z obdelavo osebnih podatkov za potrebe organizacije oratorija, za
obveščanje in z objavo fotografij na spletni strani in v občilih, ki bi utegnili poročati o Oratoriju. S podpisom jamčim o resničnosti svojih navedb.
Odgovorna oseba Oratorija Alojz Kačičnik se zavezujem, da bodo zbrani podatki uporabljeni le za namen Oratorija in v skladu z varovanjem osebnih podatkov.

_____________________________________________________________________

Dobrodošla je tudi vsaka vaša »sladka«
podpora.

Posebne opombe (alergije, bolezni, zdravila…. ) : _________________________________________

Dragi
starši,
prav
lepo
se
vam
zahvaljujemo za vaše zaupanje. Kadar boste
imeli čas, nas obiščite in se nam pridružite
na oratoriju 2019. Zelo vas bomo veseli!

V letu 2019 sem že oziroma še bom dopolnil :_______let; v šol. letu 2019/-20 bom obiskoval/-a: _________ razred.

Pogosto je v okviru oratorija tudi izlet in
letos bi radi tudi mi ponovno odšli na pohod
ali izlet, predvidoma v sredo (ali kateri drugi
dan v tednu). Natančnejše podatke Vam
bomo sporočili na začetku oratorija.

Telefon dosegljivega starša v času oratorija : _________________

Ker pri izvedbi oratorija nastanejo tudi
materialni stroški, vas prosimo, da skupaj z
izpolnjeno prijavnico, v ovojnici oddate tudi
priporočen dar za vse štiri dni, ki znaša:
25 € za prvega udeleženca iz družine, za
vsakega nadaljnjega pa po 20 €. V ceno je
vključeno kosilo in materiali oz. pripomočki,
ki jih bomo uporabljali med oratorijem.

naslov: ________________________________________________

Te zanima koliko časa bo trajala
Petrova potrpežljivost in kako se bo
njegova zgodba končala? Pridruži se nam
na poletnem oratoriju na Ponikvi od 19.
do 22. avgusta 2019.

Tako kot pretekla leta, bo v naši župniji
tudi letos na koncu počitnic potekal oratorij
in sicer od ponedeljka, 19. avgusta 2019
do četrtka, 22. avgusta 2019 med 9. in
16. uro v Slomu in okolici. Oratorij je
namenjen otrokom od 1. do 8. razreda.
Prijave za udeležbo na oratoriju zbiramo v
župnišču do petka, 9. avgusta 2019.
Prijavnice oddate v župnišče, če pa nikogar
ni, pa kar v poštni nabiralnik.

Ime in priimek : _______________________________________________________

Nekega dne v vas pripotuje kraljevi
sel, ki išče junaka, ki bi se bojeval z
velikanskim
bojevnikom
napadajočih
Tatarov in tako kraljestvo ubranil pred
vojno. Peter se odloči, da bo kralju
priskočil na pomoč. Velikana premaga in
Tatare prežene, vendar kralj snede
svojo besedo in odlaša s Klepčevo
nagrado.

Dragi starši

(odreži in skupaj s prispevkom (v ovojnici) oddaj v župnišče na Ponikvi do petka, 9. avgusta 2019)

Peter Klepec je preprost, slaboten
fantič brez očeta iz Osilnice, ki si služi
kruh kot pastir. A zaradi njegove
slabotnosti ga izkoriščajo drugi pastirji
in si ga naredijo za pravega hlapca. V
svoji stiski prosi Boga za moč, da bi se
jih lahko obranil in Bog mu željo izpolni.
Od takrat se pastirji in sovaščani bojijo
njegovega maščevanja, toda Klepec jim
odpusti in se odloči svojo moč uporabiti
za to, da bo sebi in svoji materi uredil
njivo na prej neuporabni zemlji, da se
bosta lahko sama preživljala.

