
DRAGI STARŠI!
 

Zahval jujemo se vam, da nam boste že 
šestnajsto  leto zapored v času oratori ja 
zaupali  svoje  otroke.  Za nje bomo skrbeli 
mladi in izobraženi  animatorji .   
 
Prosimo vas ,  da zaradi lažje organizaci je in 
posledično uspešnejše izvedbe Oratorija,  
izpolnjeno pri javnico skupaj  z vašim 
prispevkom, oddate v župnišče do nedelje, 
29. julija 2018 .  
  
Vaš prispevek bomo porabili  za 
vsakodnevni topel  obrok,  izlet ,  material  za 
delavnice,  pripomočke,  spominke,  in vse,  
kar je  potrebno za dobro izpeljan Oratorij .  
Če pa boste lahko prispevali  kakšen evro 
več ,  vam bomo animatorji  iskreno hvaležni .   
 
V primeru,  da bi  vaš otrok rad prišel  na 
oratorij  in nimate sredstev  za plačilo 
prispevka,  vas VLJUDNO PROSIMO, da 
kontaktirate  voditelja Oratorija,  Jožeta 
Paniča (031/338-499) in bomo uredili ,  
da bo tudi vaš otrok lahko preživel lep 
teden na Oratoriju .  

 
 

 

PROGRAM ORATORIJA
 
 

:: PONEDELJEK, 6. 8. 2018 :: 
8.00  ~ Jutranje zbiranje  
8.30  ~ Začetek Oratorija 
9.30  ~ Kateheze – pogovor o zgodbi 

11.30  ~ Delavnice  
13.00  ~ Topla malica 
14.00  ~ Vsakodnevna velika igra 
15.45  ~ Zaključek in obvestila 

1600 
 ~ Spust zastave, obvestila in   
     odhod domov 

 
:: od TORKA, 7. 8., do PETKA, 10. 8. :: 

 
900  ~ Jutranje zbiranje  
930  ~ Začetek Oratorija 

1000  ~ Kateheze – pogovor o zgodbi 
1130  ~ Delavnice  
1300  ~ Topla malica 
1400  ~ Vsakodnevna velika igra 
1545  ~ Zaključek in obvestila 

1600 
 ~ Spust zastave, obvestila in  
     odhod domov 

 
:: SOBOTA, 11. 8. :: 

Na ta dan ni Oratorija, saj animatorji pripravljamo 
zaključno prireditev in pospravljamo. 

 
:: NEDELJA, 12. 8. :: 

 
930   ~ Zbiranje na dvorišču župnišča 

1000  ~ Sveta maša 

1100 
 ~ Razstava izdelkov, druženje     
      in pogostitev 

 
:: IZLET IN POTEPANJE :: 

En dan v tednu bomo izvedli celodnevni izlet, ki  pa 
naj zaenkrat še ostane skrivnost.  

 

 
16. ORATORIJ LJUTOMER

 

 

 
OD 6. DO 12. AVGUSTA 2018 

 
 
 

 

 
 

»FRIDERIK BARAGA« 
 



IZ ORATORIJSKE ZGODBE 
 

»FRIDERIK BARAGA« 
 

Pozdravljeni prijatelji! 
Na letošnjem Oratoriju bomo spoznavali 
Friderika Barago, ki je bil veliki misijonar 
in škof med Indijanci Severne Amerike.  
Tisočim Indijancem je oznanjal veselo 
blagovest in jim pomagal, da so zaživeli 
boljše življenje.  
 
Skozi zgodbo o Frideriku bomo odkrivali 
simbole, znanja, resnice in odgovornosti, 
ki nam bodo pomagali, da bomo tudi mi, 
kakor Friderik, pripravljeni priskočiti na 
pomoč drugim ter da se bomo še  
pogumneje spopadali z vsakdanjimi izzivi. 

DRAGI OTROCI!
 

Že 16 let te navdušeno vabimo, da se nam 
pridružiš na tednu, polnem petja, iger, 

veselja, delavnic, molitve in še marsičesa. 
Tudi letos ne bo nič drugače … zato se nam 

pridruži! 
 
 

  
 
 

 
Vi, spoštovani starši, pa prosim poskrbite, da 
bodo vaši otroci imeli doma zajtrk, saj je 
kosilo ob 13. uri. Prav tako vas prosimo, da 
so športno obuti, imajo pokrivala, kreme 
in zdravila, če jih potrebujejo. Prosimo vas, 
da nas opozorite na VSE »posebnosti« in 
potrebe, ki jih ima vaš otrok. 

VEČ INFORMACIJ O ORATORIJU 
 

NAJDETE NA SPLETNI STRANI 
ORATORIJA LJUTOMER: 

 

http://www.oratorij-ljutomer.net 
 

Na spletni strani boste našli tudi 
prijavnico za oratorij in zgibanko, ki jo 

imate pravkar pred seboj. 
 

Za kakršnakoli vprašanja, nas lahko 
kontaktirate tudi po telefonu:   

 
Jože Panič (voditelj)  

       (031/338-499) 
       (jozek.panic@gmail.com) 

Lucija Pušenjak (voditeljica)  
        (070/350-566) 

Zoran Car (duhovni vodja)  
   (031 245-285) 
 

  


