D RAGI OTROCI
IN MLADI !
Pred nami so počitnice.
Vabljeni, da se skupaj podamo na pot
apostola Petra. Peter je bil eden izmed
Jezusovih najtesnejših prijateljev. Gre za
preprostega ribiča, ki je na Jezusovo besedo
postal ribič ljudi.
Ker je postal trden v veri in močan v
ljubezni, mu Jezus zaupa vodenje Cerkve.
Zato postane prvi papež.
Peter se je zavedal tudi svojih slabosti. Ni se
zapiral vase, temveč je v odprtosti sprejemal
nasvete in opomine svojega učitelja in
prijatelja Jezusa. To ga je izoblikovalo v
trdno osebnost, na katero se je lahko Jezus
zanesel.
Tudi mi si želimo, da bi se lahko zanesli na
svoje prijatelje in da bi se lahko tudi naši
prijatelji zanesli na nas.
Oratorijska zgodba nas bo poučila, kako
lahko to dosežemo.

KAJ VSE NAS ČAKA NA
ORATORIJU ?












igra
petje
zabava
molitev
zanimiva zgodba
odkrivanje novih stvari
učenje novih spretnosti
razvijanje naših talentov
druženje
kopanje
presenečenja… IN ŠE IN
ŠE

Zato lepo vabljeni, da skupaj preživimo
bogat in zanimiv oratorijski teden, ki bo
od 18. avgusta do 22. avgusta 2014
v Lendavi.

Pridi, pričakujemo te!!!
Animatorji in župnik

Župnija Lendava,
Cerkveni trg 2, Lendava
Telefon: 02/578 83 30

ORATORIJ
2014
od 18. avgusta do 22. avgusta 2014,
od 9. do 16. ure
v Lendavi

»NA
TVOJO BESEDO«

podpis staršev

_______________________________

Prosimo Vas, da
izpolnjeno prijavnico oddate:
pri verouku ali v poštni nabiralnik. Lahko jo
prinesete tudi v župnijsko pisarno, jo
izročite animatorjem.
Prispevki za izvedbo oratorija
so prostovoljni.
Tisti, ki bi želeli prispevati kakšen svoj dar v
obliki hrane (solata, sadje, zelenjava,
krompir in drugo), lahko to storiti tako, da
sporočite župniku.
Hkrati bomo veseli kakršnega koli drugega
presenečenja kot je pecivo in podobno.
Dobrodošli so prostovoljni darovi od vseh
vernikov in ljudi dobre volje!

kraj, datum

S prijavo pohitite, ker nam boste s tem
pomagali k lažji pripravi programa in
oblikovanju skupin.

______________________________

S podpisom starši svojega otroka zaupamo animatorjem in dovoljujemo fotografiranje in objavo njegovih fotografij.

______________________________________________________________________________________________

Posebne opombe (alergije, bolezni, zdravila…): ____________________________________________________________

V tem šolskem letu končuje_____. razred devetletke.

Otroci naj s seboj prinesejo copate,
kakšno oblačilo za preobleči ter veliko
dobre volje. Za hrano bo poskrbljeno.

Telefon, na katerem ste starši dosegljivi v času oratorija (9h – 16h): ___________________________________________

Oratorij bo potekal od ponedeljka,
18. avgusta do petka, 22. avgusta 2014.

Ime in priimek otroka:_______________________________________ starost:____
Naslov: ________________________________________________________________________________________

Šolsko leto se izteka in ponovno prihajajo
poletne počitnice ter z njimi veliko
dragocenih trenutkov, ki jih lahko vaši
otroci preživijo v bogatem počitniškem
utripu. Za to koristno preživljanje
počitniških dni je na voljo vsakoletni
poletni oratorij.
Oratorij, ki je pred nami, je gotovo ena
izmed čudovitih oblik, kako otroke
povezati v eno in kako jih odpreti h
počitniški ustvarjalnosti, veselju in
sproščenosti ter hkrati vzgajati v
vrednotah, ki so nadvse pomembne za
življenje.
Zato bo letošnji oratorij, s pomenljivim
naslovom »Na tvojo besedo«, vodil otroke
in mlade po poti sledečih vrednot: biti
apostol - postajam apostol; vera - verujem
Vate; odpuščanje – se bom spreobrnil;
pripadnost – ti pripadam; papeštvo – bom
varuh tvoje črede; neustrašenost –
pogumno oznanjam Tvoje ime.

PRIJAVNICA ZA ORATORIJ LENDAVA 2014

DRAGI STARŠI !

