VABILO NA MIKLAVŽEVANJE
Dragi starši in otroci!
Ste se že kaj spraševali, če vas bom kaj obiskal pri Svetemu Vidu? Ne skrbite, tudi pri vas se oglasim!
Letos vas bom s svojim spremstvom obiskal v naši župniji na Miklavžev večer v nedeljo, 05.12.2021 ob

18.00 uri v naši župnijski cerkvi Svetega Vida.
Da pa bom vedel, komu naj prinesem darila, naprošam starše, da izpolnite spodnjo prijavnico in jo prinesete
skupaj s prispevkom za bencin v naše župnišče v petek, 26.11.2021 med 16.00 in 17.00 uro. Prijave
zbirajo moji zvesti pomočniki.
Starše prosim, da se držite napisanega termina, kajti zaradi trenutne situacije je celotna organizacija
prilagojena v skladu z upoštevanjem ukrepov. Drugih oblik prijav moji pomočniki na žalost ne bodo mogli
upoštevati.
Prispevek za bencin:



1. in 2. otrok v družini: 12€ na otroka.
3., 4.,… otrok v družini: 10€ na otroka.

Otroci, da vam bo čakanje na moj prihod hitreje minil, mi lahko do našega srečanja tudi kaj narišete. V
veselje mi bo, če mi boste vaše umetnine ob mojem prihodu tudi pokazali. 
Zaradi trenutne situacije smo zbrali smo nekaj navodil, ki jih je potrebno upoštevati:
-

-

Otroci in starši morajo biti ob prihodu Svetega Miklavža in njegovega spremstva brez znakov okužbe dihal (npr. kihanje,
nahod, kašljanje, povišana telesna temperatura...). V kolikor imajo znake okužbe dihal, naj darila prevzame druga zdrava
oseba.
Upoštevajte varnostno razdaljo in pravilno nošenje zaščitne obrazne maske. Ob vstopu v cerkev si prosimo razkužite
roke in upoštevajte navodila, ki vam jih bodo podali Miklavževi pomočniki.

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za prenos okužbe in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno
izvajanje samozaščitnih ukrepov je odgovoren vsak posameznik.

Veselim se srečanja z vami,
vaš Sveti Miklavž
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIJAVNICA ZA MIKLAVŽEVANJE:
Spodaj podpisani _________________________________ (ime in priimek starša) prijavljam k Miklavževanju
naslednje otroke:
Ime in priimek otroka

Starost

Podpis starša: _______________________________
* Obdarovanje bo potekalo le v župnijski cerkvi Svetega Vida nad Cerknico z upoštevanjem PCT pogojev.

