
Življenje zna biti zapleteno in je težko najti pravo pot. Če 
potrebuješ pri tem pomoč, se nam pridruži na letošnjem 
postnem oratoriju. V igrici si bomo pogledali zgodbo o 
Pavlu in njegovem pobegu iz ječe ter skupaj z njo odkrivali 
prave poti v življenju. Na ustvarjalnih delavnicah bomo 
izdelovali najrazličnejše reči, med drugim tudi butarice. 
Vso preostalo energijo bomo sprostili na športnih igrah.  
  

Pridi tudi ti, animatorji te z veseljem pričakujemo 
v soboto, 1. aprila 2023! 

 
Oratorij začnemo ob 9.45 na INFO točki v Domu sv. Vida, 
zaključimo pa ob 15.45 v župnijski cerkvi sv. Vida v 
Šentvidu. Za malico bo poskrbljeno, s seboj potrebuješ le 
dobro voljo, copate in superge za telovadnico. 
  
Prispevek znaša za oratorij znaša 5€.  
 
Če želiš izdelovati butarice, te prosimo da prineseš tudi kaj 
zelenja. Hvala. 
Za dodatne informacije pokličite  Blaža Kelvišarja (030 387 710). 

PRIJAVNICA  (rok oddaje 19. marca) 
prijavnico oddajte katehetom ali v župnijski nabiralnik 

 
1._________________________________   ____ let 
 
 
2. _________________________________  ____ let  
 
 
3. _________________________________  ____ let 
 (ime in priimek ter starost otroka)                                                           

 
Tel. številka starša:  _________________________ 
Plačano (obkrožite):           DA          NE                            
Prosim, da navedete alergije vaših otrok: 
________________________________________          
________________________________________ 
 
Podpis staršev: ___________________________   
(s podpisom se strinjate s pogoji, ki jih najdete na župnijski spletni strani) 
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