
DDrraaggii  ssttaarrššii!!  
Zaradi koronavirusa bomo letošnji oratorij imeli v 

zadnjem tednu počitnic.  

Zahvaljujemo se Vam, ker nam boste tudi v 

letošnjem letu v času oratorija zaupali svoje otroke. 

Doslej smo imeli že več pripravljalnih srečanj.  

S svojim navdušenjem želimo polepšali zadnje 

poletne – počitniške dneve vašim otrokom. 

Prosimo, da izpolnjeno prijavnico oddate 

v  župnišču do nedelje, 16. avgusta.  
S pravočasno prijavo nam boste pomagali pri 

pripravi zadostne količine materialov za delavnice. 

PRISPEVEK PORAVNATE NA PRVI 

DAN ORATORIJA (24. avgusta).  
Na oratoriju bomo upoštevali priporočila NIJZ-ja 

za preprečevanje širjenja koronavirusa. 

Letos ne bo majic za udeležence oratorija. 
 

 Prispevek za oratorij, kosilo, delavnice, ..… 20 € 

 CD s slikami iz oratorija ……………………………….… 2 € 

 

Skupaj plačali: _______________ € 
 

V primeru, da boste prispevali kakšen evro več, bo 

naša blagajna zelo vesela. 

------------------------------------------- 

PS: Na oratoriju bomo veliko tekali naokoli, 

ustvarjali in se igrali, zato bomo veseli kakšnega 

presenečenja (peciva, sladoleda, sokov,…), ki bo 

polepšalo dni vsem vašim otrokom in tudi 

animatorjem. Prosili pa bi Vas, da te dobrote 

prinesete že prve dni oratorija, da jih bomo uspeli 

porazdeliti in pojesti še pravi čas. 

  

  

PPrrooggrraamm  OOrraattoorriijjaa  
ponedeljek - petek 

 

900  ~ Dobro jutro 

915 
 ~ molitev in dvig 

zastave 

945  

 ~ ogled igrice 
  LEPOTA 
  ODGOVORNOST 

  POST 

  ZAUPANJE 

  HVALEŽNOST 
1000  ~ kateheza 

1100  ~ delavnice 

1230  ~ kosilo 

1330 ~  velike igre  

1545  ~ nasvidenje 

1600  ~ spust zastave 
 

nedelja – 30. avgust 
 

930  ~ sv. maša 
_____________________________ 

 

Izdal Župnijski urad Prebold,  

Odgovarja Damjan Ratajc, župnik 

 

 

ORATORIJ 

2020 
 

Župnija sv. Pavel – 

Prebold 
 

 
 

 

od 24. do 28. avgusta 
 

 
 

ZAUPAM, 

ZATO SI UPAM! 



 

V molitvi Estera je slišala odgovor. 

Do kralja s Tabo je pogumno pristopila. 

Po odrešitvi se Ti z ljudstvom zahvalila. 

Hvalim Te tudi jaz, z Estero zapojem: 

 

Zaupam Ti, Gospod. 

Le Ti poznaš mojo pot. 

Hvala, da me vodiš in daješ mi objem, 

ki utrjuje upanje, zaupam Ti, Gospod. 

  

  

  

VVeečč  iinnffoorrmmaacciijj  oo  OOrraattoorriijjuu……   

…najdete na  spletni strani  

http://www.oratorij.net/  

PPOOZZDDRRAAVVLLJJEENN//AA  

PPRRIIJJAATTEELLJJ//IICCAA!!  
 

Naslov letošnjega oratorija nosi 

naslov: »ZAUPAM, ZATO SI 

UPAM«.  

 
V besedilu je zajeta zgodba o kraljici 

Esteri, lepotici in junakinji iz Stare 

zaveze, ki je osrednji lik letošnje 

oratorijske zgodbe. Ko je bila Estera še 

zelo majhna, so ji umrli starši, zato je 

zanjo skrbel bratranec Mardohej. Ta je 

bil eden od služabnikov perzijskega kralja 

Ahasverja, ki je imel palačo v mestu 

Susan. Ko je kralj zaradi nepokorščine 

odslovil kraljico Vašti, si je izbral drugo 

ženo, ki naj bi postala kraljica. Po državi 

so iskali novo kraljico in izbrali mlado in 

lepo judinjo Estero. Ko je prišla na dvor, 

je bila kralju zelo všeč in postavil jo je za 

kraljico, ki je pozneje s svojim pogumnim 

posredovanjem rešila svoje ljudstvo. 

 

Kraljico Estero odlikujejo kreposti, kot so 

lepota, odgovornost, zavedanje pomena 

posta in molitve, zaupanje in hvaležnost, 

ki jih bomo pobliže spoznavali z otroki na 

oratoriju. 

 

 PRIJAVNICA 
Ime in priimek otroka: 

       

Naslov: 

       

Telefon, na katerem ste starši dosegljivi v 

času oratorija (9h – 16h) 

       

V veroučnem letu 2019/2020 je obiskoval(a)  

   razred OSNOVNE ŠOLE 

Posebne opombe (alergije, bolezni, 

zdravila…)      

       

----------------------- 
S spodnjim podpisom soglašam z izvedbo programa. 

Svoje/ga otroka/otroke v času oratorija od 24. do 28. 

AVGUSTA 2020 izročam na lastno željo in 

odgovornost v varstvo animatorjev. Dovoljujem, da 

ga/jih lahko fotografirate in objavite slike v javnih 

glasilih in na internetnih straneh. Zagotavljam, da so 

vsi podatki, ki jih navajam na prijavnici, točni. 

Prevzemam odgovornost, če se moj otrok/otroci ne 

bo/bodo ravnal/ravnali po navodilih animatorjev, da 

ga pridem iskat, po pozivu odgovornega. Obenem 

pa zagotavljam, da bom v času oratorija dosegljiv/a 

na eni izmed zgoraj navedenih telefonskih številk! 

Odgovorna oseba oratorija (navadno župnik, lahko 

tudi voditelj oratorija, ki ima za to pooblastilo 
župnika) se zavezujem, da bodo zbrani podatki 

uporabljeni le za namen oratorija in v skladu z 

varstvom osebnih podatkov.  

       
(podpis staršev) 
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http://www.oratorij.net/


 


