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Dragi oratorijski voditelji in duhovni asistenti!  
  
Po štirih letih smo za oratorijski glavni lik ponovno izbrali literarnega junaka. Na ta način se skupaj 

učimo iskati krščanske vrednote tudi v “zunanjem” svetu, tudi v zgodbah, ki niso tipično krščanske. 
Po pregledu mnogih knjig in zgodb smo se odločili, da oratorijsko zgodbo 2023 
prepustimo verjetno najvplivnejšemu fantazijskemu piscu 20. stoletja, J. R. R. Tolkienu. 
Njegova zgodba HOBIT je bila napisana kot knjiga za otroke in bralca hitro pritegne v 
Tolkienov pisan domišljijski svet. Hkrati kot vsa njegova dela prinaša kopico krščanskih 
sporočil in vrednot, ki so pomembne za otrokovo vzgojo. Na letošnjem oratoriju bomo 
tako spremljali, kako hobit Bilbo najprej z odporom sprejme svojo poklicanost odpraviti se na 
pustolovščino, nato pa se preko dotikov Božje previdnosti in svoje lastne vztrajnosti gradi v srčnosti in 
zraste v neslutenega junaka. Naslov oratorija »Stopi na pot!« – povabilo, naj tudi mi tako kot Bilbo 
stopimo iz svojega območja udobja in se odpravimo na pustolovščino svoje poklicanosti.  

V pripravi na Oratorij želimo vas in vaše animatorje s tem pismom povabiti na Animastarte (včasih 
»Pomladanska srečanja animatorjev Oratorija«)  in vam posredovati najpomembnejše informacije o 
letošnjem Oratoriju:  

1) termini in prijave na Animastarte 2023,  
2) gradivih za Oratorij 2023, 
3) certifikatu Oratorijski voditelj, 

4) oratorijskih usposabljanjih, 
5) drugih koristnih informacijah. 

 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ANIMASTARTI (Pomladanska srečanja animatorjev Oratorija) 2023 
 
 

Zagnani prostovoljci Združenja animatorjev Oratorija zopet pripravljajo srečanje za animatorje v 
vsaki slovenski škofiji. Srečanja smo letos preimenovali v »Animastarte« in jih nekoliko prenovili. Enako 
pa ostaja, da bodo animatorji na njih prejeli veliko: od spoznavanja letošnje teme, izkušnje oratorijske 
duhovnosti in uporabnih znanj, ki jih bodo lahko dobili na delavnicah, do druženja, igre in navdušenja 
nad oratorijskim gibanjem … Prepričani smo, da na Animastartih lahko vsak našel nekaj zase, zato 
vabimo, da se jih udeležite tako animatorji in voditelji kot duhovni asistenti! 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
  
 

 

 
 

 Okvirni program srečanj 

V imenu vseh vključenih v pripravo Oratorija 2023 vas pozdravljam in želim blagoslova pri vašem delu. 
 

Jure Babnik SDB,  
voditelj Oratorija Slovenija 

1. Zbiranje in molitev 
2. Velika igra  
3. Delavnice o gradivih in oratoriju 
4. Sveta maša 
5. Skupni zaključek in prevzem gradiv  

 Datumi srečanj 

PRIJAVE na srečanja: najkasneje do torka 

pred srečanjem, ki se ga boste udeležili 
 

a) s prijavnico-naročilnico v prilogi po 
navadni pošti ali skenirano po e-pošti 
(prejeli so jo duhovni asistenti) 

ali 

b) preko spleta na:  
oratorij.net/prijava-oratorija-2023.  

- za škofijo Novo mesto: SOBOTA, 4. marec, 9.00–14.00 v Novem mestu (Zavod Frančiška I. Barage) 
- za nadškofijo Maribor: NEDELJA, 5. marec, 13.30–19.30 v Mariboru (Don Boskov center) 
- za nadškofijo Ljubljana: SOBOTA, 11. marec, 9.00–14.00 v Ljubljani (Rakovnik) 
- za škofijo Murska Sobota: SOBOTA, 18. marec, 8.30–13.30 v Veržeju (Center DUO) 
- za škofijo Celje: SOBOTA, 18. marec, 14.30–19.30 v Celju (SMC Celje) 
- za škofijo Koper: SOBOTA, 25. marec, 9.00–13.30 v Vipavi (Škofijska gimnazija Vipava) 
 

https://oratorij.net/prijava-oratorija-2023
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2) GRADIVA ZA ORATORIJ 2023 
 
 

A. Oratorij 2023: STOPI NA POT! (priročnik)  

Zgodba spremlja preprostega hobita Bilba, ki si 

želi le mirnega življenja v svoji duplini, vendar se 

na povabilo čarodeja Gandalfa vseeno pridruži 

veliki pustolovščini druščine škratov. Skupaj bodo 

poskušali iz krempljev strašnega zmaja osvoboditi 

škratji zaklad, ki jim ga je zmaj ukradel, ko je uničil 

njihovo podzemno mesto v Samotni gori. Da bodo 

do tja sploh prišli, bodo seveda morali premagati 

še številne ovire in težave. 

Oratorijska zgodba je osredotočena na Bilbovo 

osebno rast, ki prehodi pot rasti od zapečkarja do 

junaka. Spremljali bomo, kako najprej z odporom 

sprejme svojo poklicanost, nato pa se preko 

dotikov Božje previdnosti in svoje lastne 

vztrajnosti gradi v srčnosti in zraste v neslutenega 

junaka. 

Tudi letos bomo v priročniku našli kateheze za 

štiri starostne skupine in katehezo za starše, velike 

igre za različne priložnosti, molitve za otroke in 

animatorje in še in še. 

B. Oratorijski spominek: nahrbtnik 

 Nahrbtnik je osnovna oprema, ki jo vzamemo 

s seboj na potovanje. Kar lahko si predstavljamo 

Bilba, ki je svoje osnovne potrebščine pred 

odhodom na pustolovščino zmetal v preprosto 

culo in si jo obesil čez ramo. Zato bo platnena 

nahrbtna vreča nadvse primeren spominek na 

letošnji oratorij in jo bodo otroci lahko uporabljali 

tako na oratoriju kot drugod. Na njej bo natisnjen 

enaka slika kot na oratorijski majici.  

Nahrbtniki bodo na voljo predvidoma v maju ali 

na začetku junija.    
 

C. Ponatis pesmarice Jubilate III 

Pesmarica Jubilate III bo spomladi izšla v 

ponatisu in z nekaterimi popravki. Do 25. marca 

zbiramo prednaročila po enotni znižani ceni. 

Prejmete jo naknadno, ko bo natisnjena, 

predvidoma aprila ali maja.  

 

Vsa ostala gradiva so podrobneje so podrobneje opisana v Naročilnici oratorijskih gradiv 2023, ki jo 

najdete na: oratorij.net/prijava-oratorija-2023.  

 

Višje cene gradiv 

Gotovo boste ob naročanju gradiv hitro opazili, da so znatno višje od cen preteklih let. Žal nam je, da 

smo jih morali toliko zvišati, vendar smo bili v to prisiljeni zaradi velikega dviga cen tiska in drugih 

storitev. Upamo, da to ne bo vplivalo na vašo zmožnost nakupa osnovnih oratorijskih pripomočkov.  

Popust pri prednaročilu oratorijskih gradiv 

Do zaključka pomladanskih srečanj animatorjev Oratorija veljajo posebni popusti za vsa gradiva, ki jih 

lahko naročite skupaj s priročnikom: 10 % popust za vse oratorije in 20 % popust za tiste, katerih 

voditelji imajo certifikat Oratorijski voditelj.  

Po zaključku pomladanskih srečanj (torej po 25. marcu 2023) popusti ne bodo več možni.  

E-gradiva 2023 

V oratorijskem priročniku boste na mnogih mestih našli označbe za »e-gradiva«. Gre za fotografije, 

glasbene ali video datoteke, ki so potrebne za izvedbo določenih dejavnosti, pa jih nismo mogli natisniti 

v priročniku. Vse te datoteke boste našli zbrane na oratorijski spletni strani na naslovu: 

www.oratorij.net/e-gradiva2023.   

https://oratorij.net/prijava-oratorija-2023
http://www.oratorij.net/e-gradiva2023
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3) CERTIFIKAT Oratorijski voditelj  
 

Zakaj certifikat? 

➢ Certifikat je priznanje in hkrati spodbuda oratorijskemu voditelji, da si prizadeva k čim višji 
kvaliteti svojega oratorija. 

➢ Vsi oratoriji, ki naročite in prevzamete gradiva na Animastartih, velja 10 % popust na gradiva in 
knjige. Oratoriji, kjer ima vsaj en voditelj certifikat, pa imate 20 % popust. 

➢ Oratorijski voditelj s certifikatom prejme tudi 5 € popusta pri udeležbi na katerih od 
salezijanskih duhovnih vaj (postne duhovne vaje, adventne duhovne vaje za študente in mlade 
v poklicih) in 10 € popusta pri udeležbi na Uskovniškem tednu. 

 

Kako pridobiti certifikat? 

Z udeležbo na vikend usposabljanju Oratorijski voditelj I, ki je za voditelja pomembna in 
neprecenljiva izkušnja. 

V letošnjem šolskem letu sta bila izvedena že dva termina usposabljanja. Naslednji termin je 
predviden za prihodnje šolsko leto.  

  

Kako obnoviti certifikat? 

➢ Certifikat velja eno šolsko leto in se ga lahko vsakokrat obnovi za eno leto. 
➢ Certifikat se zamrzne, ko voditelj 1 leto ne izpolnjuje pogojev za njegovo obnovitev. (To pomeni, 

da v šolskem letu 2022/23 veljajo še vsi certifikati, ki so bili podeljeni v letu 2021/22. Če letos ne 
boste izpolnili pogojev za obnovitev, pa se bo certifikat zamrznil s 1. septembrom 2024.) 

➢ Pogoj za obnovitev certifikata je udeležba na katerem od oratorijskih dogodkov izobraževalne 
narave (Animastart, posvet voditeljev, usposabljanje Oratorijski voditelj II, Skatehezajmo se) ali 
naročitev oratorijskega usposabljanja za vašo animatorsko skupino + posredovanje osnovnih 
podatkov o vašem oratoriju oratorijski pisarni. 

 

 

4) ORATORIJSKA USPOSABLJANJA  
 

Na voljo so naslednja usposabljanja: 

a) Oratorijski animator I (»Osnovni paket«):  

➢ 5-urna delavnica v vašem kraju 
➢ cena: 80 € + fiksni, za vse enaki potni stroški 25 € 

b) Oratorijski animator II: 

➢ 2 x 2,5-urna delavnica v vašem kraju (lahko se odločite tudi le za 1 paket) 
➢ izbirate lahko med 8 vsebinskimi paketi: DON BOSKOV ANIMATOR (prenovljen 2021), 

OČE (prenovljen 2019), KATEHEZA (prenovljen 2018), VZGOJA, IGRE, MOTIVACIJA, 
DELO V SKUPINI, KOMUNIKACIJA 

➢ Na voljo je tudi TEAM BUILDING PAKET: povezovalna pustolovščina za vso animatorsko 
skupino preko zgodbe in team building iger (traja cca. 5 ur) 

➢ cena: 80 € + fiksni, za vse enaki potni stroški 25 € 

c) Oratorijski voditelj I in Oratorijski voditelj II: 

➢ Oratorijski voditelj I je namenjen še zlasti novim voditeljem in je pogoj za pridobitev 
certifikata Oratorijski voditelj 

➢ v letošnjem letu sta minila že oba predvidena termina Voditelj I; če imate v župniji 
interesente, ki bi se udeležili usposabljanja od 14. do 16. aprila v Repnjah, nam to 
sporočite po elektronski pošti, saj obstaja možnost, da bi ob velikem zanimanju izvedli 
en termin še takrat 

http://donbosko.si/pdv
http://donbosko.si/adv
http://donbosko.si/adv
http://donbosko.si/ut
http://www.oratorij.net/usposabljanja
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➢ Oratorijski voditelj II je nadaljevalno usposabljanje za voditelje, ki že imajo nekaj 
izkušenj; v zadnjih letih je potekalo v obliki treh tematskih večerov, tokrat smo želeli 
ponuditi intenzivnejšo in polnejšo izkušnjo, ki jo lahko omogoči skupno dvodnevno 
bivanje, zato ga načrtujemo v prenovljeni, vikend izvedbi od 14. do 16. aprila v 
Repnjah; (v primeru velikega zanimanja za Voditelj I bomo Voditelja II prestavili na 
jesen 

Več informacij in prijave na: oratorij.net/usposabljanja 
 
 

5) DRUGE KORISTNE INFORMACIJE  
 

➢ Snemanje zgodbe 

Letos so se za snemanje oratorijske zgodbe, ki bo lahko na voljo vsem animatorjem, prijazno ponudili 
v Oratoriju Šmartno pri Litiji. Če bi želeli za oratorijsko zgodbo prikazati v filmski različici, bo torej do 
poletja na voljo in na razpolago na YouTube kanalu Oratorija Slovenija.  

➢ Oratorijske pesmi 

Poleg himne bomo v aprilu na našem YouTube kanalu objavili tudi demo posnetke ostalih 4 pesmi, 
ki jih najdete v oratorijskem priročniku. Lahko vam nudijo prijetno oratorijsko glasbeno ozadje ali pa 
se jih naučite in jih prepevati z otroki.  

➢ Oratorijske majice 

Tudi letos bodo na voljo oratorijske majice. Naročilnica zanje bo prišla ločeno meseca maja.  

➢ Mavrični zabavnik o Hobitu 

Tudi letos bo osrednji lik Mavričnega zabavnika, poletne izdaje Mavrice, oratorijski junak: hobit 
Bilbo. V zabavniku bodo našli dobro branje in izzive tako predšolski otroci kot osnovnošolci.  

➢ Animatorski spodbujevalnik 

Letos smo gradivo za pripravo animatorskih srečanj prenovili. Skupno jih bo letos izšlo 6 (za vsako 
izmed vrednot dneva in eden o don Bosku). Namesto katehez Spodbujevalniki letos prinašajo 
raznolike krajše dinamike, ki jih lahko poljubno vključite v vaša animatorska srečanja in jim tako 
dodate vsebino. Gradivo najdete na: oratorij.net/animatorski-spodbujevalnik. 

➢ Izposoja kovčkov 

Kot vsako leto so tudi letos na voljo didaktični kovčki za izvedbo različnih delavnic (osnovni, pirografi, 
graviranje …). Opis kovčkov je dosegljiv na oratorij.net/kovcki, mogoče pa si jih je ogledati na 
Rakovniku v Ljubljani in rezervirati na pisarna@oratorij.net.  

➢ Popusti pri partnerjih Oratorija Slovenija 

o Rayher: Oratorijem nudi 25 % popust na ves likovni in ustvarjalni material. Poslovalnice 
imajo v Ljubljani, Kopru, Novi Gorici in Novem mestu. Material prav tako lahko naročite 
prek njihove spletne strani (pod opombe dopišite »ORATORIJ 2023«) ali pa po e-pošti: 
info@rayher.si. (Več o ponudbi na: rayher.si.) 

o Pri levčku: Z 20 % popustom na vse izdelke oratorijem naproti prihajajo v trgovini Pri 
levčku. Pri spletnem nakupu vpišite kodo: “ORATORIJ23”. Če se oglasite v njihovi 
trgovini, pa je dovolj, da poveste, iz katerega oratorija prihajate. (Več o ponudbi na: 
prilevcku.si.) 

o Samson Kamnik: Podjetje se odlikuje s tem, da materiale in izdelke v veliki meri 
proizvajajo sami. Oratorijem nudijo 10 % popust na ves material v svoji spletni trgovini 
ali v njihovih prostorih na Kovinarski c. 28 v Kamniku. Do popusta ste upravičeni s kodo 
“oratorij2023”. (Več o ponudbi na: naredi.eu/trgovina.) 

https://oratorij.net/usposabljanja/
https://oratorij.net/animatorski-spodbujevalnik/
https://oratorij.net/kovcki
mailto:mpisarna@oratorij.net
mailto:info@rayher.si
https://www.rayher.si/
http://www.prilevcku.si/
http://www.naredi.eu/trgovina

