Dragi oratorijski voditelji in spoštovani duhovni asistenti!
Letos mineva 100 let od Marijinih prikazovanj trem pastirčkom v Fatimi, ki so
konkretno zaznamovala preteklo stoletje. Z mislijo na to pomembno obletnico se
pripravljamo tudi na letošnje oratorijske dogodivščine, saj bo tokratna osrednja
junakinja prav Marija. Ob njej se bomo učili, kaj pomeni »Dotik nebes«.
V pripravi na Oratorij vas želimo s tem pismom iz srca povabiti na Pomladanska
srečanja animatorjev Oratorija (PSAO) in vam posredovati vse pomembne informacije o letošnjem
Oratoriju. Želimo si, da bi se na šestih dogodkih srečali predstavniki prav vseh oratorijev po Sloveniji!
V letošnji oratorijski pošti vam tako predstavljamo:
1) Pomladanska srečanja animatorjev
Oratorija 2017,
2) gradiva za Oratorij 2017,
3) certifikat Oratorijski voditelj
4) Oratorijska usposabljanja
5) Oratorij na spletu,
6) pomembne informacije pri naročanju
gradiv,

7) nekaj drugih koristnih informacij,
8) v prilogi: prijavnico na PSAO in naročilnico
oratorijskih gradiv,
9) v prilogi: zgibanko Lik oratorijskega voditelja
(z njo želimo dodatno spodbujati k
razmišljanju o tem, kaj pomeni biti
oratorijski voditelj …).

V imenu vseh vključenih v pripravo Oratorija 2017 vas pozdravljam in želim blagoslova pri vašem delu.
Boštjan Jamnik SDB,
voditelj Oratorija Slovenija

1) POMLADANSKA SREČANJA ANIMATORJEV ORATORIJA 2017
Pomladanska srečanja animatorjev Oratorija močno priporočamo, saj boste tako oratorij lažje in
boljše pripravili. Pripravljajo jih škofijski odbori Združenja animatorjev Oratorija. Poleg napotkov za
uporabo gradiv bodo animatorji dobili koristne informacije in znanje o vodenju oratorija. Vabljeni, da
se jih z udeležite s čim več vašimi animatorji!
Prav posebej vabljeni tudi župniki in ostali duhovni asistenti oratorijev!
Datumi srečanj
-

v SOB, 18. februarja, od 9.00 do 13.00 v Ljubljani
v SOB, 25. februarja, od 9.00 do 13.00 v Vipavi
v SOB, 4. marca, od 9.00 do 13.00 v Novem mestu
v NED, 5. marca, od 15.00 do 19.30, v Mariboru
v SOB, 11. marca, od 9.00 do 13.00 v Veržeju
v NED, 12. marca, od 15.30 do 19.30 v Celju

VEČ INFORMACIJ: www.oratorij.net/psao2017

Okvirni program srečanj
1. Čas za prevzem gradiv (cca. 30 min)
Vnaprej naročena gradiva boste prevzeli mimo vrste
za prodajo.
2. Uvodna molitev
3. Predstavitev zgodbe in osrednjega sporočila
Oratorija 2017
4. Delavnice o gradivih in oratoriju
5. Družabni del
6. Skupni zaključek

PRIJAVE: najkasneje do srede pred srečanjem, ki se ga boste udeležili
a) s prijavnico-naročilnico v prilogi na naslov Oratorij Slovenija, Rakovniška 6, 1000 Ljubljana
ali
b) z obrazcem za prijavo-naročilo v digitalni obliki (povezavo najdete na www.oratorij.net/oratorij2017).
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2) GRADIVA ZA ORATORIJ 2017
A. Oratorij 2017: Dotik nebes (priročnik)
V letu, ko praznujemo 100. obletnico prikazovanj v
Fatimi, bo osrednja junakinja letošnjega Oratorija
Devica Marija. Spremljali bomo njeno pogumno
potovanje od preprostega judovskega dekleta do
matere Boga in vseh ljudi. V svoji odprtosti Božji volji
je pustila, da so se je Bog dotaknil na poseben način, s
spočetjem njegovega Sina. In kot naša priprošnjica je
ona tista, ki nam pomaga, da se Boga dotikamo tudi
mi ter nas vodi v nebesa. Zato se letošnje geslo glasi:
»Dotik nebes«.
V letošnjem oratorijskem priročniku nadaljujemo z
lansko novostjo – družinsko katehezo, hkrati pa
dodajamo še nekaj napotkov in predlogov, kako v
posamezne dele programa vključiti otroke s
posebnimi potrebami!

B. Oratorijska himna
Oratorijska himna je bila tudi v letošnjem letu
izbrana na natečaju. Izmed 14 prispelih predlogov je
bila izbrana pesem »Marija, ti mati« avtorice Martine
Ješovnik.
Letos smo se odločili, da radijske igre zgodbe ne
izdamo, saj se je pokazalo, da jo je uporabljalo le
malo oratorijev. Tudi himne ne bomo izdali na CD-ju,
pač pa jo bomo skupaj z drugo- in tretjeuvrščeno
pesmijo na natečaju prosto objavili na spletu.

C. Reklamni plakat za oratorij
D. Oratorijski spominek: zapestnica
Gumijasta zapestnica je za oratorijski spominek
služila že pred štirimi leti in naletela na zelo pozitiven
odziv. Nosili so jo radi tako otroci kot animatorji.

Letos, ko je tema Oratorija Marija, smo z njo
naredili še korak naprej. Posebnost letošnjega
spominka – zapestnice je namreč v tem, da je
oblikovana kot relief (napis je izbočen) in poleg
oratorijskega gesla in logotipa vsebuje tudi križec in
10 kroglic. Tako lahko služi kot rožni venec in otroke
redno spominja na molitev.

E. Drugi spominki
Poleg zapestnice bosta letos na voljo še dva
Marijina spominka.
Prvi je čudovit Marijin kipec višine 14 cm, ki je še
zlasti mišljen kot darilo za animatorje ali voditelje
oratorija.
Drugi pa je drobna, a lepa Marijina svetinjica, ki
lahko služi tudi kot alternativa zapestnici, saj je tudi
znatno cenejša.

F. Zvezka z oratorijsko zgodbo oz. katehezami
Z nakupom teh zvezkov za vsakega animatorja si
lahko prihranite strošek nakupa več celotnih
priročnikov in čas zamudnega (in protizakonitega )
kopiranja.

G. Oratorijska majica
Tudi letos je bila uradna oratorijska majica izbrana
na natečaju in je sad mladostne ustvarjalnosti
oratorijskih animatorjev. Prihaja v temno modri barvi
za animatorje in svetlo modri barvi za otroke.
Z naročilom oratorijske majice 1) lahko prihranite,
saj je ponudba ugodna, 2) nimate dodatnega dela z
oblikovanjem, iskanjem najugodnejših ponudnikov
itd. ter 3) finančno podprete Oratorij Slovenija.

Ta in vsak ostala podporna gradiva, ki vam lahko pomagajo k boljši izvedbi oratorija in jih najdete v
Naročilnici oratorijskih gradiv 2017, so podrobneje opisana in fotografirana v
Katalogu oratorijskih gradiv 2017, ki je na voljo na spletni strani: www.oratorij.net/oratorij2017.

3) Novost: CERTIFIKAT ORATORIJSKI VODITELJ
Oratorijska novost leta je gotovo certifikat Oratorijski voditelj! Z njim želimo dati večjo težo liku in
vlogi oratorijskega voditelja (glej tudi zgibanko v prilogi), spodbuditi razmišljanje o pomenu
voditeljeve usposobljenosti in povečati komunikacijo med Oratorijem Slovenija in krajevnimi
oratoriji.
Certifikat je priznanje voditelju, ki si prizadeva kvalitetno voditi animatorsko skupino in oratorij. Je
potrdilo o njegovem opravljenem usposabljanju in prostovoljnem delu. Pomaga mu pri vstopu na
voditeljsko pot in kasneje pri iskanju zaposlitve. Imetniki certifikata pa boste lahko v prihodnjih letih
tudi ceneje kupovali oratorijska gradiva.
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Kako certifikat pridobiti?
 Voditelji, ki ste oratorij že vsaj enkrat (so)vodili, le izpolnite prijavni obrazec na spletni strani
oratorij.net/certifikat in certifikat osebno prevzemite (gre za fizični dokument) na
pomladanskem srečanju animatorjev v vaši škofiji ali na katerem drugem oratorijskem
dogodku. A pozor: ta način je možen le do letošnjega poletja.
 Za vse nove voditelje (in od poletja naprej tudi za vse stare voditelje) pa je za pridobitev
certifikata potrebna udeležba na usposabljanju Oratorijski voditelj I., ki se izvaja večkrat letno
v različnih škofijah. (Letos bo potekalo še 21. – 23. aprila 2017 na Pohorju.)
Kako ga obdržati?
Certifikat je veljaven eno leto, a ga je enostavno obnoviti. Dovolj je, da se voditelj vsaj enkrat letno
udeleži enega od oratorijskih dogodkov (npr. pomladansko srečanje animatorjev, posvet voditeljev,
nadaljevalno usposabljanje za voditelje itd.) in da je v redni komunikaciji z Oratorijem Slovenija.
Certifikat ne pomeni, da voditelj brez njega ne more voditi oratorija, prav tako si tudi ne želimo, da bi
bil kakršno koli sredstvo nadzora. Želimo predvsem, da nam bo spodbuda, da bi skupaj postajali še
boljši in kvalitetnejši. V dobro animatorjev in otrok na oratoriju.

4) ORATORIJSKA USPOSABLJANJA
Letos so na voljo naslednja usposabljanja:
a) Oratorijski animator I (»Osnovni paket«):





za animatorje pripravnike
5-urna delavnica v vašem kraju
cena: 60 € + potni stroški 0,20 €/km
NOVO: paket je bil letos prenovljen!

b) Oratorijski animator II:
 za animatorje, ki že imajo nekaj izkušenj
 2,5- ali 5-urna delavnica v vašem kraju
 izbirate lahko med več vsebinskimi paketi, vsak cca. 2,5 h: OČE, KATEHEZA, VZGOJA, IGRE
(prenovljen v lanskem letu), MOTIVACIJA, DELO V SKUPINI, KOMUNIKACIJA, ANIMATOR
 cena: 30 € na paket + potni stroški 0,20 €/km
 NOVO: kmalu bo na voljo tudi paket GRADNJA SKUPINE, ki bo animatorski skupini omogočil
5-urno povezovalno dogodivščino!

c) Oratorijski voditelj I:





za voditelje, še zlasti priporočamo novim voditeljem
vikend usposabljanje, letos še 21. – 23. 4. 2017 na Pohorju
cena: 30 €
pogoj za pridobitev certifikata Oratorijski voditelj

Več informacij na: oratorij.net/usposabljanja.

5) ORATORIJ NA SPLETU
Na spletni strani oratorij.net najdete vse pomembne informacije o Oratoriju: oratorijsko gradivo,
vabila in obvestila o dogodkih, spodbude za animatorje, informacije o oratorijskih usposabljanjih …
Poleg tega omogoča nalaganje in deljenje dodatnih gradiv, ki jih pripravljate v vaših animatorskih
skupinah, vsebuje zemljevid vseh slovenskih oratorijev, mnogo drugih uporabnih podatkov (npr. o
domovih duhovnih vaj po celi Slovenije, o dodatni literaturi o animatorstvu …) in še in še.
Vedno bolj obiskan je tudi naš Facebook profil: facebook.com/Oratorij.Slovenija. Vabljeni, da
sledite in sooblikujete oratorijsko dogajanje na tem družabnem omrežju, tako da všečkate objave ter
nam pošiljate fotografije z vaših oratorijev, srečanj animatorjev in drugega oratorijskega dogajanja
(na: pisarna@oratorij.net).
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Za komunikacijo med voditelji pa obstajata tudi Facebook skupina in e-poštna lista, v kateri se
lahko včlanite.

6) POMEMBNE INFORMACIJE PRI NAROČANJU GRADIV
 Gradiva lahko kupite le z nakazilom na TRR: Tako kot lansko leto zaradi novega zakona o davčnih
blagajnah tudi letos plačevanje gradiv z gotovino ne bo mogoče. Gradiva ne boste plačali na
srečanjih, temveč bo vsak oratorij naknadno po pošti prejel račun, ki ga boste poravnali z
nakazilom. Prosimo za razumevanje in vašo skrb za plačilo računov.
 Popust pri prednaročilu oratorijskih gradiv: S prednaročilom in prevzemom gradiv na
pomladanskih srečanjih animatorjev Oratorija vam nudimo visok popust ne le na letošnja
oratorijska gradiva, ampak tudi na mnoge druge priročnike in knjige, ki so vam lahko v pomoč. Toda
velja opozoriti: popust velja le v primeru prednaročil. Kasneje popust žal ne bo več mogoč, zato ne
zamudite te priložnosti.
 Plačilo poštnine: Ker je časa do poletja še veliko, ima vsak oratorij gotovo možnost, da tudi če ne
more priti na PSAO, pride po naročena gradiva vsaj na Rakovnik v Ljubljani. Če želite gradiva prejeti
po pošti, se stroški poštnine zato prištejejo k računu in jih krijete sami. Izjema so gradiva, ki ste jih
naročili v prednaročilu, a jih na PSAO zaradi kakršnega koli vzroka ne bo na voljo (npr. spominki,
knjige, ki bodo pošle ...).

7) DRUGE KORISTNE INFORMACIJE
 Oratorijska usposabljanja za animatorje: Izberete poljuben paket in oratorijski trenerji
animatorsko skupino obiščejo v vašem kraju. Lahko se odločite za 5-urno delavnico z dvema
paketoma ali pa tudi le za en paket za 2 uri. Letošnji novosti sta prenovljeni paket o osnovah
Oratorija (Animator I) in paket za Gradnjo ekipe, ki ni izobraževalne narave, temveč vaši
animatorski skupini omogoči povezovalno dogodivščino kar v vašem kraju!
 Osnovno usposabljanje za oratorijske voditelje: Letos bo potekalo še od 21. do 23. aprila 2017.
Posebej in toplo priporočamo vsem, ki vstopate v voditeljsko vlogo. Za vse nove voditelje pa je tudi
pogoj za pridobitev certifikata Oratorijski voditelj.
 Animatorski spodbujevalnik: Za vas vsak mesec pripravljamo koristno gradivo, ki ga lahko
uporabite za oblikovanje srečanja vaših animatorskih skupin. Vsebuje predloge za
katehezo, molitev in dejavnosti. Letos smo ga v sodelovanju z Društvom SKAM tehnično nadgradili
z vključitvijo v platformo Malih občestev. Najdete ga na spletni strani:
www.oratorij.net/animatorski-spodbujevalnik.
 Izposoja kovčkov: Oratorij Slovenija tudi letos pripravlja didaktične kovčke za izvedbo različnih
delavnic (osnovni, pirografi, graviranje …). Opis kovčkov je dosegljiv na www.oratorij.net/kovcki,
mogoče pa si jih je ogledati na Rakovniku v Ljubljani in rezervirati na pisarna@oratorij.net.
 Popust v trgovini Antus: Trgovina z ustvarjalnim materialom Antus že dolga leta podpira oratorije s
25 % popustom na nakup. Do popusta pridete čisto preprosto: v naročilnici oratorijskih gradiv le
označite odgovor na vprašanje, ali želite prejeti kartico popusta v trgovini Antus in poslali vam jo
bomo po pošti.
 Popust v trgovini Levček: Ugodnost za oratorije ponuja tudi trgovina z ustvarjalnim materialom
Levček. Kupon za 20 % popust boste prejeli ob prevzemu gradiv na pomladanskih srečanjih
animatorjev Oratorijev.
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