S podpisom soglašam z izvedbo
programa,
s pravili discipline, ukrepi,
če moj otrok ne bo spoštoval pravil.
Soglašam tudi z objavo fotografij na
spletni strani in v občilih, ki bi
utegnila poročati o Oratoriju.

Dnevni red Oratorija:
Navaden oratorijski dan
(ponedeljek, torek, sreda):
8.00 – Jutranje zbiranje otrok (na igrišču).
8.30 – Začetek Oratorija.
15.30 – Uradni konec.

POZOR:
- EN DAN ORATORIJA
(četrtek ali sobota) bo potekal
CELODNEVNI IZLET. 
Dnevni red: od 8.00 do 18.00

S podpisom jamčim,
da so vsi podatki
točni in da sem otroku sporočil vse
posebnosti.
Podpis staršev:

__________________________________

Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene
ORATORIJA in bodo
varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov
(ZVOP-1-UPB1),
Ur. L. RS, št. 94/2007.

ORATORIJ
2017
»Dotik nebes!«

- EN DAN ORATORIJA (petek)
bo potekal POPOLDANSKO-VEČERNI
Oratorij. 
Dnevni red: od 14.15 do 21.45
V ČETRTEK 24. 8. ALI V SOBOTO
26. 8 (odvisno od vremena)
bo dan počitka IN ORATORIJSKEGA
DNEVA NE BO.


Župnija
RADENCI

- V NEDELJO, 27. 08. ob 10. uri bo zaključna
zahvalna sv. maša udeležencev Oratorija in
njihovih staršev ter zaključni piknik.

21. – 27. 8.
2017

-

»DOTIK NEBES«
Glavna junakinja Oratorija 2017
bo MARIJA!

GESLO, ki nas bo spremljalo tekom
Oratorija 2017 se bo glasilo: ''Dotik nebes!''
Zgodba letošnjega oratorija bo govorila
o Mariji, ki je bila izbrana za Božjo Mater.
Po njej in rojstvu Jezusa se je Bog sklonil
k človeku.
Jež po imenu Zvedav in evangelist Luka nam
bosta predstavila Marijino življenje.
Skozi njuno pripoved bomo obiskali različna
mesta v Sveti deželi: od Nazareta do
Betlehema in od Jeruzalema vse tja do Egipta
in Galilejske Kane.
Odkrivali bomo, kako je Marija vzgajala
Jezusa in bila obenem njegova učenka,
kako ga je spremljala v njegovih zadnjih in
najtežjih urah življenja ter doživela
tudi njegovo vstajenje.

DRAGI STARŠI:
Zahvaljujemo se Vam, ker nam boste zaupali
svoje otroke v času Oratorija.

PRIJAVA:
Otroke prijavite z:
- izpolnjeno prijavnico in
- plačilom stroškov s priloženim UPN.
Rok za plačilo stroškov je 13. 08. 2017.
Namen vpišite: Oratorij 2017 ter
Ime in Priimek prijavljenega otroka.
Prosimo, da upoštevate datum prijave
in datum plačila,
saj nam boste tako pomagali pri pripravi. 

PRISPEVEK ZA ORATORIJ:
Prispevek za ENEGA otroka je 35 €,
za DVA ALI VEČ otrok iz iste družine
je skupaj 60 €
(v ceno je vključeno kosilo, izlet, piknik in vsi
ostali stroški oratorija!)
Kljub temu naj predlagani prispevek ne bo
ovira za neudeležbo na oratoriju!
Pogovorite se z župnikom.

DODATNE INFORMACIJE POJASNILA:
Župnik Štefan:
zupnija.radenci@rkc.si
(02) 566 16 40

PRIJAVNICA Oratorij
Radenci
21. – 27. 8. 2016
IME: ____________________________
PRIIMEK: ________________________
NASLOV:__________________________
___________________________________
DATUM ROJSTVA in RAZRED:
___________________________________
TELEFONSKA ŠTEVILKA STARŠEV
(kjer ste dosegljivi v času Oratorija):
_________________________________
ALERGIJE (na živilske proizvode, itd.)
BOLEZNI, ZDRAVILA, MOTNJE IN
POSEBNOSTI OTROKA:
________________________________
JUTRANJE VARSTVO
(TOREK, SREDA, ČETRTEK) –
Od 6.45 ure naprej lahko pripeljete
v varstvo tiste otroke, ki jih starši zaradi
službe ne morete pripeljati ob 8.00. uri.
(Prosimo obkrožite)

Dominik Petko:
petko.dominik@gmail.com
031 317 015
DA
Nejc Ajlec:
nejc.ajlec@gmail.com
041 578 788

NE

