ORATORIJSKA HIMNA

PROGRAM ORATORIJA

Na misijon ga je poslal Gospod,

900: ZAČETEK

tam čez ocean mu je pokazal pot.
pripravljen zapustiti je bil svoj rodni kraj,
oznanjat Indijancem je šel Tvoj raj.
Le eno je potrebno, da ljubili bi,
eno je potrebno, Baraga uči.

DRAMSKA IGRA
KATEHEZA

ORATORIJ 2018
ENO JE POTREBNO
POLETNO ORATORIJSKO
DOGAJANJE V

DELAVNICE
KOSILO

Eno je potrebno, da Jezusa spoznam,

VELIKA IGRA

eno je potrebno, da se Mu predam.

16 00: ZAKLJUČEK
Enega izmed oratorijskih dni bomo
namenili tudi IZLETU.
V soboto pa bodo tradicionalno na
vrsti VODNE IGRE, kjer bomo, kakor
vsako leto, mokri od glave do peta.
Oratorij bomo zaključili s sveto mašo
v NEDELJO, 1. 7. 2018, ob 10.00 v
župnijski cerkvi, pri kateri se bomo
zahvalili za vse prijetne skupne
trenutke.

ŽUPNIJI CELJE – SV. DUH
OD PONEDELJKA, 25. 6.,
DO NEDELJE, 1. 7. 2018

DRAGI OTROCI IN STARŠI …
… v našo župnijo se letos vrača oratorijsko
dogajanje, v katerem ne bo manjkalo
moojigizi, odamino, anami'aa, biibiijens,
gišemanidoo. Vsak giišig bodo pripravljene
poučne kateheze, praktične in zanimive
delavnice, popoldne pa nas bodo čakale
zanimive igre, v katerih bomo iskali
izgubljene zaklade, spoznavali tuje dežele …
Ne, ni se prikradel kakšen tiskarski škrat,
ampak smo animatorji že odkrili prav
poseben indijanski jezik. Letos bomo preko
zgodbe o Frideriku Baragi spoznavali
indijanski plemeni, v katerih je živel kot
misijonar. Tako kot se je moral on naučiti
novih besed, spoznati nove prijatelje se
bomo tudi mi v tem počitniškem tednu
podali skupaj z njim na pot, na kateri ne bo
manjkalo veselja, iger, molitve, otrok in
Boga. Vsak dan bodo pripravljene poučne
kateheze, praktične in zanimive delavnice,
popoldne pa nas bodo čakale zanimive igre,
v katerih bomo iskali izgubljene zaklade,
spoznavali tuje dežele …
Letos bomo torej vsako jutro v zgodbi
odpotovali kot misijonarji med indijanska
plemena v Ameriko in tako spoznavali, kako
so preko besed in dobrih del misijonarja
Friderika Barage spoznavali, da je Bog tudi
njihov noos (oče), ki jih ima rad in jih je
vesel.
Ker je potrebno takšna »daljša
popotovanja« dobro načrtovati in se nanje
pripraviti, vas vabimo, da prijave čimprej oz.
najkasneje do 10. junija oddate v župnijski
pisarni ali katehetom pri urah verouka.
Sprejeli bomo otroke od vključno 5. leta
dalje.

Oratorij se bo odvijal vsak dan
- od ponedeljka do sobote od 9.00 do 16.00
v »indijanski vasi«, ki se bo preselila
na trg naše župnije.
Priprava in kvalitetna izvedba programa
brez finančnih sredstev je težko izvedljiva,
zato vas prosimo, da ob oddaji prijave
priložite tudi vaš denarni prispevek. S tem
pokrijemo stroške materiala, potrebnega za
izvedbo katehez, delavnic in iger ter stroške
prehrane (malica, kosilo).
Za enega otroka znaša 25 €, za tiste
družine, ki bodo prijavile dva ali več otrok,
pa znaša okviren strošek 20 € na otroka.
Animatorji bomo veseli, če boste vašim
otrokom omogočili prijeten skok v poletne
počitnice v družbi svojih vrstnikov. Skupaj
se bomo naučili kaj novega, razvijali
spretnosti, se naučili kaj povedati po
indijansko ter skozi igro in petje na obraz
narisali nasmeh.
Veseli bomo vsake vaše vzpodbude,
molitve za uspeh oratorija, če pa se bo
našel kakšen kos peciva in podoben
priboljšek za pridne otroke in animatorje, pa
bo na naših obrazih najveeečji nasmešek…
vse tja do Amerike in nazaj 
svetoduški animatorji z g. župnikom
Za več informacij, oratorijsko himno,
foto utrinke in še kaj pa spremljajte našo
spletno stran http://www.zupnija-svduh.si/
pod zavihkom Oratorij in uradno facebook
stran: Oratorij Celje – Sv. Duh.

PRIJAVNICA - ORATORIJ 2018
IME IN PRIIMEK OTROKA:

_________________
_________________
STAROST OTROKA: ______

plačano

NASLOV:

_________________________
_________________________
TELEFON, na katerega ste dosegljivi v času
oratorija (900-1600):

_________________________
________________________
POSEBNOSTI (alergije, bolezni, zdravila):

_________________________
_________________________
_________________________
S podpisom soglašam z izvedbo programa, s pravili
discipline in ukrepi, če moj otrok ne bo spoštoval
pravil. Zavezujem se, da ga bom v primeru, da bo s
svojim vedenjem preveč moteč pri izvedbi oratorija,
prišel iskat po pozivu odgovornega. Soglašam tudi z
objavo fotografij na spletni strani. S podpisom
jamčim o resničnosti svojih navedb. Odgovorna
oseba Oratorija, mag. Srečko Hren (župnik), se
zavezujem, da bodo zbrani podatki uporabljeni le za
namen oratorija in v skladu z varovanjem osebnih
podatkov.

Celje, _________

___________________
(podpis starša)

