
DDrraaggii  ssttaarrššii!!  
Tudi letos bomo zaradi razmer 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, 8. avgusta.  
S pravočasno prijavo nam boste pomagali pri 

pripravi zadostne količine materialov za delavnice. 

PRISPEVEK ZA ORATORIJ ODDATE 

SKUPAJ S PRIJAVNICO.  
Na oratoriju bomo upoštevali priporočila NIJZ-ja 

za preprečevanje širjenja koronavirusa. 
 

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

 USB s slikami iz oratorija,………………………………… 3 € 

 Oratorijska majica,……………………………………………….4 € 

 

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 
  VEDOŽELJNOST 
  ZMERNOST 

  EVHARISTIJA 

  DOBROSRČNOST 

  VEČNOST 
1000  ~ kateheza 

1100  ~ delavnice 

1230  ~ kosilo 

1330 ~  velike igre  

1545  ~ nasvidenje 

1600  ~ spust zastave 
 

nedelja – 29. avgust 
 

930  ~ sv. maša 
_____________________________ 

 

Izdal Župnijski urad Prebold,  

Odgovarja Damjan Ratajc, župnik 

 

 

ORATORIJ 

2021 
Župnija sv. Pavel – 

Prebold 
 

 
 

 

od 23. do 27. avgusta 
 

 

ORIGINALEN.SEM 
 



Čudovitemu si telesu čisto dušo vdahnil. 

Z zmernostjo ga hranim, oblačim, voljo 

krepim, 

le za dobro se borim. 

 

Svetosti se ne meri v letih, 

sad molitve je in del neštetih. 

Sprogramiran sem le od Boga  

(NA BOGA! ZA BOGA!) 

nisem kič, del načrta sem originalnega! 

 

 

  

  

  

VVeečč  iinnffoorrmmaacciijj  oo  OOrraattoorriijjuu……   

…najdete na  spletni strani  

http://www.oratorij.net/  

PPOOZZDDRRAAVVLLJJEENN//AA  

PPRRIIJJAATTEELLJJ//IICCAA!!  
 

Naslov letošnjega oratorija nosi 

naslov: »ORIGINALEN.SEM«.  

 
Za junaka Oratorija 2021 je bil izbran 

Carlo Acutis (1991 – 2006), ki je bil mlad 

fant italijanskega rodu, ki je kljub temu, 

da je umrl za levkemijo pri rosnih 15 letih, 

za seboj pustil močno sled. Brez 

pretiravanja lahko rečemo, da njegov duh 

in zgled živita med ljudmi še danes in nič 

ne kaže, da bi navdušenje nad njim 

pojenjalo. 

 

Carlo je bil po eni strani navaden 

mladostnik, ki je imel rad živali, gledal je 

filme in igral Playstation, še posebej rad 

pa je programiral, postavljal spletne 

strani in montiral videe. A hkrati je bil 

tako velikodušen in dobrodelen, da je 

dejansko spreminjal življenja ljudi okoli 

sebe. Še zlasti veliko prijateljev si je 

pridobil med milanskimi brezdomci, ki jim 

je pogosto nosil hrano in jim iz svoje 

žepnine kupoval, kar so potrebovali. 

 

 

 

 PRIJAVNICA 
Ime in priimek otroka: 

       

Naslov: 

       

Telefon, na katerem ste starši dosegljivi v 

času oratorija (9h – 16h) 

       

V veroučnem letu 2020/2021 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 23. do 27. 

AVGUSTA 2021 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/


 


