
Zahvaljujemo se Vam, ker nam boste tudi v 
letošnjem letu v času oratorija zaupali svoje otroke. 
Zanje bomo kot doslej skrbeli mladi animatorji skupaj 
s kaplanom in sestrami, ki se že pripravljamo na 
poletni oratorijski izziv! 
 

Prosimo, da izpolnjeno prijavnico oddate v župnijski 
pisarni ali katehetom: prijavnice sprejemamo do 
nedelje, 26. junija 2022, saj bomo le tako lahko 
pripravili dovolj materiala, potrebnega za uspešno 
izveden Oratorij. Skupaj z izpolnjeno prijavnico 
oddate tudi  prostovoljni prispevek. Priporočen 
znesek za enega udeleženca je 30€, za vsakega 
naslednjega otroka iz družine (bratca, sestrico) pa 
15€. Prispevek bo porabljen za kosilo, romanje in 
potreben material. 
 
Obenem se obračamo na Vas s prošnjo, da nam 
kolikor lahko, priskočite na pomoč v obliki materiala, 
potrebnega za izvedbo delavnic (papir, šeleshamer, 
vrvice, pisala,…) ali pa za oratorijance spečete oz. 
priskrbite hrano ali pijačo za malico. Kdor bi nam 
lahko pri tem pomagal, vas lepo prosimo, da nam to 
sporočite na tel. številko 070/455-811 (kaplan Aljaž), 
070/538-618 (animatorka Mojca Mutvar).  
 

Spremljajte nas na Facebook-u:   
»Oratorij Murska Sobota« 

»Oratorij Martjanci« 

 

 

PROGRAM ORATORIJA 
 

:: od ponedeljka do petka :: 
 

845 ~ zbiranje 

900 
~ jutranja molitev, dvig 

zastave, himna 
915 ~ zgodba v vrtcu 

945 ~ kateheze  

1030
 ~ malica, prosta igra 

1100 ~ delavnice  
1200

 ~ molitev v cerkvi 
1230 ~ kosilo, prosta igra 
1345 ~ velika igra 

1500 
~ spust zastave, himna, 

zaključna molitev  
 

:: sobota :: 
 

930 ~ zbiranje pred sveto mašo 
1000 ~ sveta maša  

 

:: romanje :: 
Sreda, 6. julij bo namenjena romanju. 

Vrnili se bomo ob 17.30. 

ORATORIJ 

MURSKA SOBOTA 
      MARTJANCI 
 

      4. julij – 9. julij 2022,  
             v Murski Soboti 

 

»ZA BOŽJO SLAVO« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ignacij se je rodil leta 1491 v baskovski provinci v 
Španiji. Rojen je bil v plemiški družini na gradu 
Loyola. Ko je bil star 19 let, ga je v času 
francoskega obleganja španskega mesta 
Pamplona zadela topovska krogla in mu 
poškodovala nogo. Ko je okreval, je prebiral 
veliko duhovnih knjig in življenjepisov svetnikov. 
Tako se je spreobrnil in se navdušil za svetost. 
Pozneje je začel poglobljeno študirati na več 
univerzah, skupaj s prijatelji je opravil tudi 
zaobljubo čistosti in celibata, s tem dogodkom pa 
so pričeli ustanavljati Družbo Jezusovo. Umrl je 
31. julija leta 1556. Leta 1622 pa je bil razglašen 
za svetnika. 



PRIJAVNICA (velja za enega otroka): 
 

Ime, priimek in naslov otroka: 
________________________________________ 
________________________________________ 
Datum in kraj rojstva: ______________________ 
Končal(a) sem: _____razred OŠ 
 

Telefon, na katerem ste starši dosegljivi v času 
Oratorija: ___________________________ 
 

e-mail, na katerega vas bomo obvestili o 
morebitnih spremembah: ___________________ 
 

Prostovoljni prispevek:  

DA-znesek: ____€ NE 
 

POSEBNE OPOMBE (bolezni, alergije, zdravila …): 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
□ S podpisom soglašam z izvedbo programa, s pravili 
obnašanja 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.  
□ S podpisom soglašam tudi z objavo fotografij na FB 
spletni strani »Oratorij Murska Sobota« in »Oratorij 
Martjanci« ter na drugih spletnih straneh in v občilih, 
ki bi utegnila poročati o Oratoriju.  
□ S podpisom soglašam, da župnija objavi ali razstavi 
otrokove izdelke, ki jih bo naredil v času oratorija. 
□ S podpisom jamčite o resničnosti svojih navedb.  
 
Animatorji se zavezujemo, da bodo zbrani podatki 
uporabljeni le za namen Oratorija in v skladu z 
varovanjem osebnih podatkov. Vaše podatke bomo 
hranili do preklica. Hrambo in uporabo podatkov 
lahko kadarkoli prekličete na 070/455-811 (kaplan 
Aljaž). 
  
Kraj in datum: ____________________________ 
 

Podpis staršev: ___________________________ 

ORATORIJ 2022… 
 

Otroci morajo vsak dan s seboj prinesti 
steklenico oz plastenko s svojim imenom in 
priimkom.   
 
Otroci naj imajo s seboj tudi kakšno pokrivalo ter 
sončno kremo. 
 

Kljub varnostnim ukrepom ne moremo 100 % 
zagotavljati, da se prenos virusa SARS-CoV-2 ne 
more zgoditi. Udeleženci oratorija zato ne bi 
smeli biti v stiku z rizičnimi skupinami za okužbo 
(stari starši, kronični bolniki). V primeru 
simptomov okužbe z virusom SARS-CoV-2 je 
udeleženec dolžan ostati doma in to javiti 
vodstvu oratorija (zagotavljamo anonimnost). 
 

Glede na stanje epidemije lahko pride do 
spremembe programa in maksimalnega števila 
udeležencev. 
 

V primeru odpovedi programa ali potrjene 
okužbe s SARS-CoV-2 vam prispevek v celoti 
povrnemo. 
 
 

O R A T O R I J 2022 

MURSKA SOBOTA           MARTJANCI 

 
 
 

DRAGI OTROCI! 
 

Ali ste vedeli: 
 

• Da lahko na Oratoriju spoznate nove 
prijatelje? 
 

• Da bo to najboljši teden počitnic, ki ga boš 
preživel skupaj s svojimi prijatelji in zabavnimi 
animatorji? 
 

• Da bo z nami poleg glavnega junaka 
oratorija najodličnejši Gost tega sveta, ki nam 
obljublja obilo veselja? 
 

OTROCI, NA ORATORIJU POTREBUJETE: 
 
• dobro voljo, širok nasmeh, pripravljenost za 
akcijo ter vremenu primerno obleko in obutev 
(lahko tudi kaj za rezervo), s seboj imejte tudi svojo 
peresnico z barvicami, škarjami in lepilom-na 
peresnicah naj bo vaše ime in priimek. 
 

Za morebitne poškodbe, nastale med Oratorijem 
in izgubljene osebne stvari voditelji oratorija in 
animatorji ne odgovarjamo, bomo pa v vsakem 
primeru poskušali pomagati po svojih najboljših 
močeh. 
 

Dodatna pojasnila: 
 

kaplan Aljaž: 070/455-811 
 

»Za Božjo slavo mi živimo, 
in neustrašno se borimo. 

Ščit vere in meč duha, 
smer romanju sta. 

 

Za Božjo slavo mi živimo, 
in neustrašno se borimo. 

Da dobro vedno nad nami kraljuje, 
in med seboj nas povezuje.« 

(himna 2022) 
 

+ 


