
PRIJAVNICA 
 

 
__________________________________ 

Ime otroka 

 
 

__________________________________ 
Priimek otroka 

 
 

__________________________________ 
Naslov otroka 

 
 

__________________________________ 
Telefonska številka, na kateri so starši dosegljivi v času oratorija 

 
 

V šolskem letu 2022/2023 bom obiskoval ____ razred. 
 

 
__________________________________ 

Otrokove alergije, bolezni, zdravila … 

 
 

__________________________________ 
Datum 

S spodnjim podpisom potrjujem, da svojega otroka v času oratorija na lastno 

željo in odgovornost od 1. do 3. julija 2022 izročam v varstvo animatorjem, da 

so vsi podatki, ki jih navajam na prijavnici točni in da prevzemam odgovornost, 

če se moj otrok ne bo ravnal po navodilih animatorjev. Poleg tega dovoljujem 

objavo fotografij mojega otroka, slikanega v tem obdobju in obenem 

zagotavljam, da bom v času oratorija dosegljiv na eni izmed zgoraj navedenih 

telefonskih številk. 

 

 

__________________________________ 
Podpis staršev 

DRAGI STARŠI! 
 
Zahvaljujemo se vam, ker nam boste tudi letos med 

1. in 3. julijem 2022 zaupali svoje otroke. 
 

Letos bo zanje skrbelo kar več kot 15 
animatorjev(!), ki se že pol leta pridno srečujejo in 
pripravljajo program, s katerim želijo vašim otrokom 

polepšati počitnice. Oratorij je namenjen 
osnovnošolskim otrokom. 

 
Prosimo, da izpolnjeno prijavnico oddate 

v župnišče ali komu izmed animatorjev, najkasneje 
do nedelje, 26. junija 2022. S pravočasno prijavo 

nam boste omogočili, da pripravimo zadostne 
količine materiala za delavnice ter druge 

pripomočke. Skupaj s prijavnico lahko oddate tudi 
priporočen prispevek (za material…), ki znaša: 

 
1 otrok …................................10 € 
2 otroka ali več …...................... 17 € 

 
Če otroka prijavite kasneje, ne moremo zagotoviti 

zadostne količine materiala. 

 
Otroci naj bodo oblečeni udobno in vremenu 

primerno, v soboto pa naj imajo s sabo tudi kopalke 
in brisačo. V nedeljo se bomo tokrat odpravili peš na 

Pusti grad, otroci naj bodo primerno obuti. Tudi 
zaščita pred soncem ne bo odveč. 

 
Za kosilo je na oratoriju poskrbljeno, vedno pa smo 
veseli prigrizkov (domače sadje in pecivo), ki jih na 
začetku dneva starši prinesete animatorjem, da jih 

kasneje lahko razdelimo med vse udeležence. 
oratorija. 

DRAGI OTROCI! 
 
 

Letošnji oratorij bo še posebej zanimiv, 
spoznavali bomo viteškega junaka 

Ignacija, ki skozi nesrečo vedno globlje 
spoznava življenje z Bogom.  

  
Tudi letos bomo peli, ustvarjali na 

delavnicah, gledali igro, poslušali zgodbe, 
se pogovarjali in igrali ter si skušali 

polepšati počitnice. 
 

Animatorji vas že težko čakamo in vas 
vabimo, da se nam tudi letos pridružite! 

Se vidimo! 
 

  
 



 

PROGRAM 
 

Petek, 1. julij 2022 
 

850 – zbiranje pred župniščem v Kamni Gorici 

900 – dvig zastave 
915 – molitev, prizor, kateheze, delavnice 

1245 – malica, velika igra 
1445 – spust zastave 
1500 – odhod domov 

 
 

Sobota, 2. julij 2022 
 

850 – zbiranje pred župniščem v Kamni Gorici 
900 – dvig zastave 

915 – molitev, prizor, kateheze, delavnice 
1245 – malica, vodne igre 

1445 – spust zastave 
1500 – odhod domov 

 
 

Nedelja, 3. julij 2022 
 

850 – zbiranje pred župniščem v Kamni Gorici 
900 – dvig zastave 

915 – molitev, prizor, kateheze, romanje 
1245 – malica, igre, priprava na mašo 

1500 – oratorijska maša, zaključek 

ZA BOŽJO SLAVO! 
 

 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. 

 
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 nad nami kraljuje 
in med seboj nas povezuje. 

 

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. 

. 
 

 

 

 

ORATORIJ 

 
Kamna Gorica 

1. – 3. julij 2022 
 

Za Božjo slavo! 
 

 

 

 

Za vse dodatne informacije in vprašanja 
smo dosegljivi FB ter na oratorijskem e-

naslovu: 
oratorijkamnagorica@gmail.com 


