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Dragi g. župnik, duhovni asistent oratorija, oratorijski voditelj!  
  
Verjetno že veste, da bo v letošnjem letu osrednji oratorijski lik blaženi Carlo Acutis. 

Gre za prav posebnega in sodobnega svetnika, saj je  verjetno edini med njimi, ki se 
lahko pohvali, da je v prostem času rad – programiral. Carlo je pri 15 letih umrl šele leta 
2006. Po eni strani je bil običajen najstnik, ki je imel rad računalnike in gledal filme. Po 
drugi strani je bil v marsičem izjemen. Zaradi njegovega globokega odnosa z Bogom, žive vere, 
dobrosrčnosti in čudežev, ki se dogajajo po njegovi smrti, so ga ljudje že kmalu prepoznali za svetnika. 
Za blaženega je bil razglašen lani, 10. oktobra 2020.  

Vrednote, ki jih še posebej izpostavljamo ob življenju bl. Carla Acutisa, so vedoželjnost, zmernost, 
evharistija, dobrosrčnost in večnost. Geslo letošnjega oratorija »ORIGINALEN.SEM« pa je navdihnil 
Carlov citat: »Vsi ljudje so rojeni kot originali, a mnogi umrejo kot fotokopije.« Geslo nas spominja na 
to, da smo edinstveni, izvirniki, in naj taki tudi ostanemo. Carlova prisotnost v digitalnem svetu 
medmrežja, kjer danes poteka pomemben del življenja vseh mladih pa je lahko priložnost, da bodo 
otroci in mladi lažje stopili v stik s tem mladim svetnikom, ter si ga vzeli za zgled in priprošnjika. 

V pripravi na Oratorij vas želimo povabiti na Pomladansko srečanje animatorjev Oratorija (PSAO). 
Prav ste prebrali. Imeli bomo 1 srečanje in sicer 6. marca preko spleta. V tem pismu pa vam 
posredujemo še nekatere druge informacije, ki vam bodo koristile v pripravi na poletne oratorije, 
predvsem pa pri animaciji in delu z animatorji. Tokrat smo nekaj zapisali o: 

1) pomladanskem srečanju animatorjev 
Oratorija 2021,  

2) gradivih za Oratorij 2021, 
 

3) oratorijskih usposabljanjih in certifikatu 
Oratorijski voditelj, 

4) koristnih podrobnostih. 
 

                                
 
 
 
 

1) POMLADANSKO SREČANJE ANIMATORJEV ORATORIJA 2021 
 

Zavedamo se, da je do poletja še daleč in da je trenutna situacija zelo negotova. Vemo pa, da se čez 
noč ne da ničesar narediti in je potrebno s pripravami začeti dovolj zgodaj. Prav zato organiziramo to 
srečanje v mesecu marcu. Če ne drugega, vam lahko to srečanje služi kot preprosta spodbuda, da boste 
»aktivirali« animatorsko skupino (v kolikor tega še niste storili) ali pa se z njo bolje povezali.  

 

Na srečanju boste poleg napotkov za uporabo gradiv dobili koristne informacije in znanje z različnih 
področij oratorija. Torej vabljeni, da se ga udeležite s čim več vašimi animatorji! Zaradi lažje organizacije 
vas prosimo, da nam število in e-naslove animatorjev sporočite najkasneje do torka, 2. marca. 

 

  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
  

 
 

V imenu vseh vključenih v pripravo Oratorija 2021 vas pozdravljam in želim blagoslova pri vašem delu. 
 

Boštjan Jamnik SDB,  
voditelj Oratorija Slovenija 

1. Uvodna molitev 
2. Predstavitev zgodbe in osrednjega sporočila 

Oratorija 2021 
3. Delavnice o gradivih in oratoriju 
4. Skupni zaključek  

Datum ZOOM srečanja je 6. marec 

PRIJAVE na srečanje: najkasneje do torka, 2. marca 
 

a) s prijavnico-naročilnico v prilogi po navadni pošti  
ali skenirano po e-pošti na pisarna@oratorij.net  
ali 

b) preko oratorij.net/prijava-oratorija-2021. 
 
 

• dopoldne od 9.00 do 12.30 

• v primeru velikega števila prijav bomo 
srečanje organizirali v dveh ločenih 
skupinah 

Okvirni urnik srečanja 

mailto:pisarna@oratorij.net
https://oratorij.net/prijava-oratorija-2021
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2) GRADIVA ZA ORATORIJ 2021 
 

Kot vsako leto je redna pot prejema gradiv, da jih naročite prek spleta ali s priloženo naročilnico. 
Zaradi negotovosti v povezavi z epidemijo letos za naročanje gradiv pa velja nekaj posebnosti: 

1. Ker pomladanska srečanja animatorjev Oratorija ne bodo potekala v živo, ampak prek spleta 6. 
marca, bo organizirana možnost za osebni prevzem le na en dan: 4. marca med 8. in 18. uro na 
Rakovniku (pred knjigarno Salve). Kasneje bo osebni prevzem možen le v individualnem 
dogovoru z Oratorijem Slovenija. Drugo gradivo bo poslano po pošti oz. dostavljeno na željeni 
naslov. Stroški poštnine (4 € za pakete do 10 kg) se prištejejo k računu in jih krijete sami.  

2. Vse gradivo boste z enakim popustom kot v prednaročilu lahko dobili tudi kasneje, vse do 
poletja, kar nam omogoča tudi novi sveženj protikoronskih ukrepov. Seveda vse spodbujamo, 
da si gradiva za lažjo in bolj kvalitetno izvedbo priskrbite čim prej.   

3. Priročnik in ostala gradiva lahko torej s popustom naročate vso pomlad, bomo pa v maju objavili 
zadnji rok za oddajo naročila za priročnik, tik preden ko bomo dali v tisk zadnji del priročnikov.  

4. V letošnjo ponudbo smo vključili precej manj gradiv kot v preteklih letih. Izbrali smo tista, ki so 
vezana na letošnji oratorij. Seveda pa si drugo gradivo še vedno lahko naročite in kupite v vseh 
katoliških knjigarnah. 

5. Gradiva bodo izdana po predračunih in jih boste lahko plačevali sproti, vendar pa bomo zaradi 
zmanjšanja birokracije končni račun izdali šele v mesecu juniju. Vanj bomo vključili vse 
naročilnice; poleg morebitnih večkratnih naročil priročnika npr. tudi nakup oratorijskih 
spominkov magnetkov, majic … Kot v preteklih letih tudi tokrat velja, da plačevanje z gotovino 
ni mogoče. Prosimo vas za razumevanje ter vašo skrb, da se plačilo računov tudi izvede. 

 
 

A. Oratorij 2021: Originalen.sem (priročnik)  

Carlo Acutis je 15-letnik, ki je bil 10. oktobra 
2020 zaradi njegovega globokega odnosa z 
Bogom, žive vere, dobrosrčnosti in čudežev 
proglašen za blaženega. Poleg številnih vrlin pa je 
otrokom in mladim zelo blizu, ker je imel zelo rad 
računalništvo, programiranje, veliko pa se je 
ukvarjal tudi s spletnimi stranmi. Naslov oratorija 
izhaja iz njegovega citata »Vsi ljudje so rojeni kot 
originali, a mnogi umrejo kot fotokopije.« 

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.  
 
B. E-gradiva 2021 

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-gradiva2021.  
 

C. Oratorijski spominek: magnetek 

      Letošnji oratorijski spominek je magnetek 
(npr. za hladilnik). Narejeni bosta dve različici: »za 
otroke« (slika z naslovnice letošnjega priročnika) 
in »za animatorje« (fotografija Carla Acutisa z 
njegovim citatom). Na ta način nas bo lahko na 
vidnem mestu vsak dan znova spominjal na 
letošnji oratorij in na tega mladega svetnika.  
 
D. 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. 

 
E. Oratorijska himna 

Oratorijska himna je bila tudi letos izbrana na 
natečaju. Izmed 16 prispelih predlogov je zmagala 
pesem »Originalen sem!« avtorjev Klare Uršič in 
Blaža Pirnata. Himna bo kmalu posneta in 
objavljena na svetovnem spletu. Poleg nje pa 
boste v priročniku našli še note štirih dodatnih 
pesmi z natečaja.  
 

  

http://www.oratorij.net/e-gradiva2021
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F. Plakati evharističnih čudežev 
      Plakati velikosti A3 so prevodi Carlovih 
predstavitev evharističnih čudežev, ki jih je kot 
razstavo postavil na internetno stran. Na vsakem 
izmed njih je kratko besedilo opremljeno s slikami. 
Na voljo sta dva kompleta. Manjši obsega 5 
čudežev, ki so vključeni v sam priročnik v razdelku 
molitve za otroke, v večji različici pa je še 10 
dodatnih plakatov. Lahko jih razobesite in s tem 
omogočite otrokom in mladim, da se ob njih 
ustavijo in se z njimi bolj podrobno seznanijo. 
 
G. Oratorijska majica 

Kljub posebni korona situaciji se nagibamo k 
temu, da bi letos ponovno ponudimo oratorijem 
možnost nakupa oratorijske majice. Posebno 
naročilnico za majice lahko pričakujete meseca 
maja.  
 
H. Življenjepis: Računalniški genij v nebesih 

Pri založbi Družina je pred časom izšel 
življenjepis o bl. Carlu Acutisu. Poleg osnovnih 

informacij boste lahko odkrili posamezna 
področja življenja in vrednote, ki so bile zanj zelo 
pomembne. Priporočamo ga predvsem 
voditeljem in animatorjem v sami pripravi na 
poletni oratorij. Kupite ga lahko v vseh katoliških 
knjigarnah. 

 
Povzetek njegovega življenja na nekaj straneh 

pa si lahko preberete tudi na naši spletni strani: 
oratorij.net/zivljenje-carla-acutisa.  
 
I. Knjiga: Na dvorišču domišljije  

V zbirki Animator je lansko leto izšel 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. 

 

 
Vsa ostala podporna gradiva, ki vam lahko pomagajo k boljši izvedbi oratorija in jih najdete v Naročilnici 
oratorijskih gradiv 2021, so podrobneje opisana, fotografirana in objavljena na strani 
oratorij.net/prijava-oratorija-2021.  
 
 
 

  3) ORATORIJSKA USPOSABLJANJA IN CERTIFIKAT ORATORIJSKI VODITELJ 
 

Oratorij Slovenija poleg drugih dejavnosti redno organizira tudi različna usposabljanja animatorjev. 
V preteklem letu smo bili zaradi koronavirusa prisiljeni odpovedati nekatera izobraževanja, kot npr. en 
termin usposabljanja Oratorijski voditelj I., izpeljali pa smo posvete voditeljev, usposabljanje Oratorijski 
voditelj II. in nekaj usposabljanj animatorjev. Čeprav je situacija še zelo negotova, bomo v letošnjem 
letu izvedli usposabljanje Oratorijski voditelj I. Če to ne bo mogoče v živo, ga bomo izvedli preko spleta.  

 

 
Prav tako bo verjetno v spomladanskem času in proti poletju možno naročiti druga oratorijska 

usposabljanja (Oratorijski animator I in II). Več bo seveda znanega v prihodnjih mesecih, obveščeni pa 
boste preko skupine oratorijski voditelji, ali preko drugih družabnih omrežij. 

 

 
Morda se sprašujete, kaj se je zgodilo s certifikatom oratorijski voditelj? Zaradi posebne situacije je 

veljavnost vsem certifikatom Oratorijski voditelj podaljšana. To pomeni, da imate vsi tisti, ki ste imeli 
veljaven certifikat lansko leta, veljavnega tudi letos. Posledično lahko kupite gradiva s popustom 20%.  
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4) DRUGE KORISTNE INFORMACIJE  
 

➢ Animatorski spodbujevalnik: Vsak mesec pripravljamo 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: Tudi letos bodo 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 20 % popusta za oratorije ponuja trgovina z ustvarjalnim 
materialom Levček. V trgovini ali pri spletnem naročilu jim le posredujte informacijo, s katerega 
oratorija prihajate. (Več: 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 "oratorij2021". (Več o 
ponudbi na: www.naredi.eu/trgovina.) 

 

➢ Popust v podjetju Rayher: Oratorijem nudijo 25 % popust na ves likovni in ustvarjalni material. 
Poslovalnice imajo v Ljubljani, Kopru, Novi Gorici in Novem mestu. Naročilo lahko naročite prek 
njihove spletne strani (pod opombe dopišite »ORATORIJ 2021«) ali pa po e-pošti: info@rayher.si. 
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