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Dragi oratorijski voditelji!  
  
Verjetno ste že kje zasledili, da bo v letošnjem letu osrednji oratorijski lik 

svetopisemska oseba kraljica Estera. Med številnimi možnostmi smo izbrali prav njo, 
saj smo želeli predstaviti osebo, ki ni toliko poznana, pa vendar lahko s svojo zgodbo 
močno nagovori mladega človeka. Preprosto izraelsko dekle postane kraljica 
perzijskega kralja, kar se kasneje izkaže kot dejanje Božje previdnosti. Njeno zaupanje 
v Božjo moč in varstvo omogoči, da jo Bog uporabi za rešitev izraelskega ljudstva. Skozi zgodbo se 
razvijejo različne krščanske vrednote, ko so lepota, odgovornost, post, zaupanje, hvaležnost ... Naslov 
letošnjega oratorija nosi naslov: »ZAUPAM, ZATO SI UPAM« in nakazuje, da zaupanje v Boga vliva 
upanje, pogum, ter omogoča konkretne in prave odločitve. Vas mlade želimo spodbuditi, da boste v 
zaupanju v Boga svoje življenje živeli odgovorno in bili v uresničevanju Božjega načrta pogumni.  

V pripravi na Oratorij vas želimo s tem pismom iz srca povabiti na Pomladanska srečanja 
animatorjev Oratorija (PSAO) in vam posredovati najpomembnejše 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 nudimo informacije o: 

1) pomladanskih srečanjih animatorjev 
Oratorija 2020,  

2) gradivih za Oratorij 2020, 
3) novi spletni strani oratorij.net  

4) certifikatu Oratorijski voditelj, 
5) oratorijskih usposabljanjih, 
6) naročanju gradiv,  
7) koristnih podrobnostih. 

 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) POMLADANSKA SREČANJA ANIMATORJEV ORATORIJA 2020 
 
 

Pomladanska srečanja animatorjev Oratorija močno priporočamo, saj boste skupaj z animatorji 
tako oratorij lažje in boljše pripravili. Pripravljajo jih mladi prostovoljci v škofijskih odborih Združenja 
animatorjev Oratorija. Poleg napotkov za uporabo gradiv boste vi, kot tudi animatorji dobili koristne 
informacije in znanje o vodenju oratorija. Vabljeni, da se jih z udeležite s čim več vašimi animatorji!  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
  
 

 

V imenu vseh vključenih v pripravo Oratorija 2020 vas pozdravljam in želim blagoslova pri vašem delu. 
 

Boštjan Jamnik SDB,  
voditelj Oratorija Slovenija 

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 2019 
4. Delavnice o gradivih in oratoriju 
5. Družabni del 
6. Skupni zaključek  

  VEČ INFORMACIJ: www.oratorij.net/psao2017 

Datumi srečanj Okvirni program srečanj 

- za škofijo Koper:  
SOBOTA, 29. februar, 8.45 – 13.00 v Vipavi 

- za nadškofijo Maribor:  
NEDELJA, 1. marec, 14.30 – 19.00 v Mariboru  

- za škofijo Novo mesto:  
SOBOTA, 7. marec, 9.00 – 13.00 v Novem 
mestu  

- za škofijo Murska Sobota:  
SOBOTA, 14. marec, 9.00 – 13.00 v Veržeju 

- za škofijo Celje:  
SOBOTA, 14. marec, 15.00 – 19.30 v Celju 

- za nadškofijo Ljubljana:  
SOBOTA, 21. marec, 9.00 – 13.00 v Ljubljani  
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2) GRADIVA ZA ORATORIJ 2020 
 

A. Oratorij 2020: Zaupam, zato si upam (priročnik)  

Izraelsko dekle Estera v Perziji postane kraljica 
perzijskega kralja. Haman se želi maščevati 
Izraelcem in jih želi uničiti. Vloga kraljice Estera na 
dvoru postane tako odločilna, saj Bog po njej reši 
izraelsko ljudstvo. Kraljica Estera v postu, molitvi 
in zaupanju v Gospoda najde moč, da naredi drzne 
korake.  

Tudi letos boste v priročniku našli kateheze za 
štiri starostne skupine in katehezo za starše, velike 
igre za različne priložnosti, molitve za otroke in 
animatorje, predlog spokornega bogoslužja in še 
in še. 
 

B. E-gradiva 2020 

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-gradiva2020.   
 
 

C. Oratorijska himna 

Oratorijska himna je bila tudi letos izbrana na 
natečaju. Izmed 18 prispelih predlogov je zmagala 
pesem »Zaupam Ti, Gospod« avtoric Monike in 
Petre Ivančič.  

Himna bo kmalu posneta in objavljena na 
svetovnem spletu. Poleg nje pa boste v priročniku 
našli še note treh dodatnih pesmi z natečaja.  
 

 

 

D. Oratorijski spominek: Puzzle 

 Letošnji oratorijski spominek je puzzle 
(sestavljanka). Kot pri sestavljanki je tudi naše 
življenje velikokrat sestavljeno iz različnih 
dogodkov, srečanj z ljudmi, ki jih na prvi pogled ne 
razumemo. Šele kasneje vidimo celotno sliko, 
razumemo, zakaj so bile določene stvari potrebne, 
predvsem pa kasneje razumemo, zakaj nas je Bog 
vodil po določeni poti.  

Na sestavljanki bo natisnjena črtna risba 
kraljice Estere, ki jo bodo lahko otroci z 
voščenkami pobarvali.  
 

E. 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. 
 

F. Oratorijska majica 

Oratorijske majice ne boste našli v naročilnici 
ostalih gradiv, saj je za točnejša naročila še 
prezgodaj. Posebno naročilnico za majice lahko 
pričakujete meseca maja.  
 

G. Nova knjiga: Na dvorišču domišljije  

V zbirki Animator je izšel nov priročnik, ki je 
namenjen pripravi oratorijev čez leto (npr. 
jesenski oratorij …). Gradivo je uporabno tudi za 
kakšen oratorijski dan ali duhovne vaje za otroke. 
V knjigi najdete 6 sklopov, ki so tematsko vezani 
na risane filme. Ob njih so pripravljene kateheze, 
molitve in nekatere velike igre. Zanimiv je 
predvsem zato, ker so torej tematike poznane in 
sodobne, hkrati pa lahko iz njih potegnemo veliko 
poučnega za otroke. 

 

 
 
 

 

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 
župniki/duhovni asistenti) 

ali 

b) preko oratorij.net/prijava-oratorija-2020/. 

Ta in vsa ostala podporna gradiva, ki vam lahko pomagajo k boljši izvedbi oratorija in jih najdete v 
Naročilnici oratorijskih gradiv 2020, so podrobneje opisana in fotografirana v spletni trgovini, do katere 
lahko pridete preko spletne strani: oratorij.net. 
 
 

http://www.oratorij.net/e-gradiva2020
https://oratorij.net/prijava-oratorija-2020/
http://oratorij.net/
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3) NOVA SPLETNA STRAN oratorij.net  
 

Ob obisku spletne strani oratorij.net boste verjetno hitro opazili, da je njena podoba popolnoma 
spremenjena in posodobljena. Gre za dolgo želeno in pričakovano spremembo, ki je naredila našo 
skupno spletno stran prijaznejšo in preglednejšo. Seveda pa bo kot pri vsaki novosti potrebno še nekaj 
privajanja, zato vas vabimo, da jo »prelistate« in se z njo spoznate. Če opazite kakšno pomanjkljivost, 
pa nam jo prosimo kar sporočite.  

 

4) CERTIFIKAT Oratorijski voditelj  
 
Certifikat Oratorijski voditelj ste voditelji lepo sprejeli. Doslej smo podelili že 300 certifikatov, s katerimi 

želimo opozarjati na pomen in vlogo oratorijskega voditelja. Povečala se je tudi udeležba na usposabljanjih za 
voditelje, kar nas še posebej veseli.  

 
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 pomladanskih srečanjih animatorjev, 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 je razpisan še en termin usposabljanja, in sicer od 15. do 17. marca 2019 v 
Dominikovem domu na Pohorju. 

Prijave in več informacij: pisarna@oratorij.net.  
 

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 2019/20 veljajo še vsi certifikati, ki so bili podeljeni v letu 2018/19. Če letos ne boste izpolnili 
pogojev za obnovitev, pa se bo certifikat zamrznil s 1. septembrom 2020.) 

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

 
 

5) ORATORIJSKA USPOSABLJANJA  
 

Na voljo so naslednja usposabljanja: 

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

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

b) Oratorijski animator II: 

 za animatorje, ki že imajo nekaj izkušenj 
 2 x 2,5-urna delavnica v vašem kraju (lahko se odločite tudi le za 1 paket) 

http://www.oratorij.net/
http://donbosko.si/pdv
http://donbosko.si/adv
http://donbosko.si/ut
mailto:pisarna@oratorij.net
http://www.oratorij.net/usposabljanja
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 izbirate lahko med 8 vsebinskimi paketi: OČE (prenovljen 2019), KATEHEZA (prenovljen 
2018), VZGOJA, IGRE, MOTIVACIJA, DELO V SKUPINI, KOMUNIKACIJA, ANIMATOR 

 cena: 80 € + fiksni, za vse enaki potni stroški 25 € 
c) Paket TEAM BUILDING (»Izgubljeni v času«) 

 povezovalna pustolovščino za vso animatorsko skupino preko team building iger in 
zgodbe, v katero se vživi 

 trajanje: cca. 5 ur – v vašem kraju 
 cena: 80 € + fiksni, za vse enaki potni stroški 25 € 

d) Oratorijski voditelj I: 

 za voditelje, še zlasti priporočamo novim voditeljem 
 vikend usposabljanje, letos še 17. – 19. aprila 2020 v Dominikovem domu na Pohorju 
 cena: 35 € 
 pogoj za pridobitev certifikata Oratorijski voditelj 

Več informacij najdete v priloženi zgibanki ali na: oratorij.net/usposabljanja. 

 
 

6) POMEMBNE INFORMACIJE PRI NAROČANJU GRADIV 
 

 Gradiva lahko kupite le z nakazilom na TRR: Plačevanje oratorijskih gradiv z gotovino ni mogoče. Redna pot 
prejema gradiv je, da jih naročite prek spleta ali s priloženo naročilnico ter jih prevzamete na enem od 
pomladnih srečanj animatorjev Oratorija. (Izjemoma jih pošljemo po pošti, če prevzem na srečanjih ni 
mogoč.) Ob prevzemu gradiva dobite dobavnico, naknadno po pošti pa 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 popust ne le na letošnja oratorijska gradiva, ampak tudi na mnoge druge 
priročnike in knjige, ki so vam lahko v pomoč. Velja dodatno opozoriti: popust na nove knjige (med katere 
spada tudi priročnik) vam po zakonu lahko nudimo le v primeru prednaročil pred pomladanskimi srečanji, ki 
se štejejo za predstavitve teh knjig. Zakon popusta izven predstavitev prvih 6 mesecev po izdaji knjig namreč 
ne omogoča. 

 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 še ne bodo izšle ...).  

 

7) DRUGE KORISTNE INFORMACIJE  
 
 Animatorski spodbujevalnik: Vsak mesec pripravljamo koristno gradivo, ki ga lahko uporabite za oblikovanje 

srečanj vaših animatorskih skupin. Vsebuje predloge za katehezo, molitev in dejavnosti. Najdete ga na: 
oratorij.net/animatorski-spodbujevalnik.  

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

 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. 
(Več o ponudbi na: www.prilevcku.si.) 

 Popust v podjetju 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 "oratorij2020". (Več o ponudbi na: 
www.naredi.eu/trgovina.) 

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

