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Dragi oratorijski voditelji in duhovni asistenti!  
  
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. Menimo, da je dobro, če otroci in mladi tudi s 
pomočjo oratorija bolje spoznajo Ignacija Lojolskega. 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. 

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! 

Kot vsako leto vam v oratorijski pošti pošiljamo informacije o: 

1) pomladanskih srečanjih animatorjev 
Oratorija 2022,  

2) gradivih za Oratorij 2022, 

3) certifikatu Oratorijski voditelj, 
4) oratorijskih usposabljanjih, 
5) drugih koristnih informacijah. 

 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) POMLADANSKA SREČANJA ANIMATORJEV ORATORIJA 2022 
 
 

Pomladanska srečanja animatorjev Oratorija močno priporočamo, saj boste animatorji tako oratorij lažje in boljše 
pripravili. Pripravljajo jih mladi prostovoljci v škofijskih odborih 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 drugi duhovni asistenti oratorijev!  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
  
 

 

 
 

 Okvirni program srečanj 

V imenu vseh vključenih v pripravo Oratorija 2022 vas pozdravljam in želim blagoslova pri vašem delu. 
 

Jure Babnik SDB,  
voditelj Oratorija Slovenija 

1. Čas za prevzem gradiv (cca. 30 min) 
Uvodna molitev 

2. Predstavitev zgodbe in osrednjega 
sporočila Oratorija 2022 

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

  VEČ INFORMACIJ: www.oratorij.net/psao2017 

 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 župniki/duhovni 
asistenti) 

ali 

b) preko spleta na:  
oratorij.net/prijava-oratorija-2022.  

- za škofijo Koper:  
SOBOTA, 19. februar, 9.00 – 13.00 v Vipavi 

- za nadškofijo Maribor:  
NEDELJA, 20. februar, 15.00 – 19.30 v Mariboru  

- za nadškofijo Ljubljana:  
SOBOTA, 5. marec, 9.00 – 13.00 v Ljubljani   

- za škofijo Murska Sobota:  
SOBOTA, 12. marec, 9.00 – 13.00 v Veržeju  

- za škofijo Celje:  
SOBOTA, 12. marec, 15.00 – 19.30 v Celju 

- za škofijo Novo mesto:  
SOBOTA, 19. marec, 9.00 – 13.00 v Novem mestu  

 

https://oratorij.net/prijava-oratorija-2022
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2) GRADIVA ZA ORATORIJ 2022 
 

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 19. marcu 2022) popusti ne bodo več možni.  
 

E-gradiva 2022 

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-gradiva2022.  
 

A. Oratorij 2022: ZA BOŽJO SLAVO (priročnik)  

Ignacij iz Lojole je mladenič željan vojaške 
kariere in slave. Po poškodbi je primoran ostati v 
postelji dokler se njegove rane ne zacelijo. Da bi si 
krajšal čas, se odloči prebrati nekaj knjig o 
svetnikih in o Jezusu, ker so mu edine na 
razpolago. Vedno bolj odkriva, da se želi truditi za 
Božjo in ne več za svojo slavo. Po spreobrnjenju ga 
pot vodi na romanje, po katerem dobi novo 
zagnanost, zato se odloči oznanjati Božjo voljo 
ostalim ljudem. Zaradi pomanjkanja znanja doživi 
nemalo kritik in se odpravi študirat teologijo. Po 
posvetitvi v duhovnika ima Bog zanj prav poseben 
načrt …  

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

 

B. Oratorijski spominek: obesek za ključe - ščit 

 Letošnji oratorijski spominek je obesek za 
ključe iz pene v obliki ščita. Na eni strani je geslo 
oratorija »Za Božjo slavo« in oratorijski logotip, na 
drugi pa monogram IHS. Obesek prihaja v različnih 
barvah.    

Ponazarja Ignacijevo spreobrnjenje iz viteza za 
svojo slavo v viteza za Božjo slavo.  

 

D. Podobica z Ignacijevo molitvijo 

 V molitvah za animatorje in drugje je večkrat 
uporabljena lepa Ignacijeva molitev. Poleg tega, 
da je dostopna med e-gradivi, jo lahko skupaj s 
priročnikom tudi naročite v fizični obliki kot 
podobico z Ignacijevo podobo.   
 
E. Film o sv. Ignaciju Lojolskem 

Zgodovinska drama Ignacij Lojolski, Vojak – 
grešnik – svetnik je osvojila številne nagrede. 
Temelji na Ignacijevih spominih. Je zgodba o 
vojaku, človeku pregreh in nasilja, ki se je v svojem 
poskusu, da se obrne k svetlobi, prisilil, da se bo 
boril s svojimi notranjimi demoni do samega roba 
smrti. Film je primeren za ogled animatorjev, da 
bodo bolje spoznali Ignacijev lik. 

 
F. Pobarvanka o sv. Ignaciju Lojolskem 

Jezuitska provinca ob Ignacijevem letu 
pripravlja tudi slikanico z 12 prizori iz življenja sv. 
Ignacija Lojolskega. Po ugodni ceni jo lahko 
naročite skupaj z drugimi oratorijskimi gradivi. 

 
 
 
 

 

 
Vsa gradiva so podrobneje so podrobneje opisana v Naročilnici oratorijskih gradiv 2022, ki jo najdete 
na: oratorij.net/prijava-oratorija-2022.  

  

http://www.oratorij.net/e-gradiva2022
https://oratorij.net/prijava-oratorija-2022
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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 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 sta razpisana dva termina usposabljanj, in sicer od 25. do 27. februarja na 
Bledu in od 22. do 24. aprila 2022 v Dominikovem domu na Pohorju.  

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 2021/22 veljajo še vsi certifikati, ki so bili podeljeni v letu 2020/21. Če letos ne 
boste izpolnili pogojev za obnovitev, pa se bo certifikat zamrznil s 1. septembrom 2022.) 

➢ 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. 

 

 

4) 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) 
➢ izbirate lahko med 8 vsebinskimi paketi: DON BOSKOV ANIMATOR (prenovljen 2021), 

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

➢ 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 € 

http://donbosko.si/pdv
http://donbosko.si/adv
http://donbosko.si/adv
http://donbosko.si/ut
mailto:pisarna@oratorij.net
http://www.oratorij.net/usposabljanja
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d) Oratorijski voditelj I: 

➢ za voditelje, še zlasti priporočamo novim voditeljem 
➢ vikend usposabljanje, letos še 25. – 27. februar 2022 na Bledu in 22. – 24. april 2022 v 

Dominikovem domu na Pohorju 
➢ prispevek za bivanje: 40 € 
➢ pogoj za pridobitev certifikata Oratorijski voditelj 
➢ Prijave: forms.gle/QS3AwLRbJuFhkkC17 

Več informacij na: oratorij.net/usposabljanja 
 
 

5) DRUGE KORISTNE INFORMACIJE  
 

➢ Strip za otroke o sv. Ignaciju Lojolskem 

Vsak otrok bo rad vzel v roke strip, kjer bo lahko spoznal življenje Ignacija Lojolskega, ki se je rodil 
kot trinajsti otrok plemiča Lojolskega, hotel postati vitez, bil ranjen in prav bolezen je bila vstopna 
točka za Boga, ki je njegovo življenje obrnil na glavo. Stripa nismo vključili med oratorijska gradiva, 
ker ga bo založba Družina, ki ga je izdala, sama ponudila po akcijski ceni. Takrat vas o tem še 
obvestimo.  

➢ Mavrični zabavnik o sv. Ignaciju Lojolskem 

Osrednji lik Mavričnega zabavnika, poletne izdaje Mavrice, bo sv. Ignacij Lojolski. Prinašala bo obilo 
razvedrila: uganke, križanke, sudokuje, osmerosmerke, iskanje razlik, labirinte, skrite predmete, 
zrcalne slike, od pike do pike, sence! Vsi izzivi bodo vezani na življenje sv. Ignacija. V zabavniku bodo 
našli dobro branje in izzive tako predšolski otroci kot osnovnošolci. Računate lahko torej, da bo 
Mavrični zabavnik bo, o možnosti naročila pa vas prav tako obvestimo, ko bo na voljo.  

➢ 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 (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.  

➢ 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 
rayher.si (pod opombe dopišite »ORATORIJ 2022«) ali pa po e-pošti: info@rayher.si.  

➢ Popust v trgovini Levček 

Z 20 % popustom na vse izdelke so oratorijem naproti letos stopili tudi pri trgovini Levček. Pri 
spletnem nakupu vpišite kodo: “ORATORIJ22”. Če se oglasite v njihovi trgovini, pa je dovolj, da 
poveste, iz katerega oratorija prihajate. (Več o ponudbi na: 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 "oratorij2022". (Več o ponudbi na: naredi.eu/trgovina.) 

mailto:forms.gle/QS3AwLRbJuFhkkC17
https://oratorij.net/usposabljanja/
https://oratorij.net/animatorski-spodbujevalnik/
https://oratorij.net/kovcki
mailto:mpisarna@oratorij.net
https://www.rayher.si/
https://www.rayher.si/
mailto:info@rayher.si
http://www.prilevcku.si/
http://www.naredi.eu/trgovina

