
ORATORIJ 2022
“Za Božjo slavo”

URNIK ORATORIJA

NEDELJA
16.00 Uvodni program 

(Predstavitev letošnjega junaka in delavnic)

17.30 Odhod domov

PONEDELJEK-PETEK
8.30-9.00 Zbiranje otrok

9.00 Dvig zastave, zgodba
9.20 Kateheze
10.00 Molitev

10.15 Delavnice
12.15 Kosilo

13.00 Velika igra
15.00 Odhod domov

SOBOTA
8.30-9.00 Zbiranje otrok

9.00 Dvig zastave, zgodba
9.20 Kateheze
10.00 Molitev

10.15 Delavnice
12.15 Odhod domov

19.00 Sveta maša in zaključek

10. 7. 2022 - 16. 7. 2022

PRIJAVNICA ORATORIJ 2022
Na eno prijavnico lahko vpišete samo enega otroka!

IME IN PRIIMEK

STALNI NASLOV

LETNICA ROJSTVA IN DOKONČANI RAZRED

TELEFON STARŠEV

POSEBNE OPOMBE (alergije, bolezni, zdravila)

S podpisom potrjujem, da se moj otrok lahko udeleži oratorija in ga zaupam animatorjem, ter soglašam, da se fotografije 
in videi mojega otroka lahko objavljajo na medmrežju.
                                                                                                     PODPIS STARŠEV:
Ne pozabite na prispevek!



O ORATORIJU

Oratorij je vzgojni počitniški 
program za otroke, ki ga 
pripravljajo mladi prostovljci. 
Za nekaj dni, teden ali več 
združuje med seboj otroke, 
mlade in odrasle – udeležence, 
animatorje in njihove voditelje. 
Oratorije povezuje glavni 
junak, ki se v obliki zgodbe 
predstavi udeležencem. 
Program oratorija na privlačen 
način navdušuje za vrednote, 
za veselo krščansko življenje, 
za ustvarjalnost in pošteno 
participacijo v družbi. 
Nepogrešljive sestavine 
oratorija so molitev, petje, 
dramska zgodba, kateheza, 
ustvarjalne delavnice in igre.

LETOŠNJI JUNAK

Kot ste verjetno že opazili, 
smo se odločili, da bo letos 
osrednji oratorijski lik sv. 
Ignacij Lojolski. 
V letu 2021/22 namreč 
obhajamo 500. obletnico 
spreobrnjenja omenjenega 
ustanovitelja jezuitov. Njegovo 
hrepenenje po karieri in 
slavi je v marsičem podobno 
vrednotam     sodobnega časa 
in s tega vidika nas njegovo 
spreobrnjenje lahko zelo 
nagovarja. Nekatere vrednote, 
ki jih je Ignacij živel in se po njih 
ravnal, se morda slišijo nekoliko 
zastrašujoče: neustrašnost, 
razločevanje, romanje, šolanje, 
služenje … Pa vendarle bomo 
letos spoznali, da se z Božjo 
pomočjo zmore tudi to. 
Letošnji oratorij nosi naslov: 
»ZA BOŽJO SLAVO«. S tem 
je dobro povzeto Ignacijevo 
življenje po spreobrnjenju. Če 
si je Ignacij kot vitez in vojak 
prizadeval, da bi sam postal 
čimbolj slaven, priljubljen in 
uspešen, se je od spreobrnjenja 
dalje začel truditi za Božjo in ne 
več za svojo slavo.

BESEDA ZA STARŠE

Oratorij je namenjen otrokom, 
ki že obiskujejo osnovno šolo. 
Lahko se ga udeležijo tudi 
predšolski otroci, ki so rojeni 
leta 2017, če je na oratoriju 
prisoten tudi kdo od starejših 
bratov ali sester. 

Letos bo oratorij potekal od 
10. 7. 2022 do 16. 7. 2022. 
Na oratorij sprejmemo 120 
otrok.

Prosimo vas, da otroke prijavite 
gospodu župniku v času 
uradnih ur, najkasneje do 24. 
6. 2022, oz. do zapolnitve mest. 
Prijavnice oddane v nabiralnik 
se ne bodo upoštevale. 
Izpolnjeno in podpisano 
prijavnico prinesite v župnišče. 
Za vsakega otroka pa je 
dobrodošel prostovoljni 
prispevek. 
S prispevki animatorji krijemo 
materiale za delavnice in ostale 
pripomočke za delo. Delo vseh 
animatorjev na oratoriju je 
prostovoljno!

KONTAKT
V primeru vprašanj in dodatnih 

informacij, se obrnite na voditelja 
oratorija:

Jure Sovinc
051/221-848

Vid Urh
040/128-720

www.zupnija-radovljica.si
www.facebook.com/zupnijaradovljica

Se spomniš preteklih junakov oratorija?
*Vpiši imena.*


