BOG JE Z NAMI
Oratorij 2013
od 15. do 19. julija

ORATORIJSKO GLASILO
Župnija Šentjanž pri Dravogradu

Dragi otroci, spoštovani starši. Najprej bi se v imenu župnije rada zahvalila vsem otrokom, ki
so vsak dan redno prihajali na naša srečanja in vam starši, da ste nam jih zaupali.
Pred seboj imate Oratorijsko glasilo, ki je nastajalo ob dnevnem dogajanju na oratoriju.
Vsakomur, ki ga bo prelistal, želimo pokazati, koliko lepega smo skupaj doživeli v tem tednu,
ki je kar prehitro minil. Vsak dan smo posvetili določenim vrednotam, na katere mnogokrat
pozabljamo. Upamo, da smo to preko molitve, iger in delavnic približali tudi otrokom.
Sonja Mlakar Kreft, katehistinja

Beseda urednikov:
Za nami je bogat teden, preživet skupaj z otroki iz naše župnije
in Jezusom v sredi, obogaten z zgodbo iz pravljične Narnije, ki
skriva globoko krščansko sporočilo iskanja vere. Spremljali smo
zgodbo o potovanju glavnih junakov, njihovo pot pa primerjali z
našo življenjsko potjo, ki je prav tako polna nevarnosti in zmot.
Spoznali smo, da je na tej poti Bog vedno z nami, da nismo sami
in pot v njegovo deželo pelje od vsepovsod, če vanj zaupamo,
ter znamo prisluhniti, kako kliče in nagovarja vsakega izmed nas.
Verjamem, da je bil teden za vse nas voditelje in animatorje
naporen, vendar pa je bil naš trud poplačan z veselimi otroškimi
nasmehi ter novimi izkušnjami vere in osebne rasti, ki nas
bogatijo vse življenje. Vsak oratorij ima svojo himno in zgodbo,
ki zagotovo ostaneta v spominu še dolgo potem, ko se oratorij
konča. Ne smemo pa pozabiti tudi na vse udeležence in celotno
ekipo animatorjev in drugih sodelavcev. Zaradi vseh vas in
prijateljskih vezi, ki se med nami spletejo, ali pa iz leta v leto
postanejo še bolj trdne, je vsak oratorij nepozaben. Hvala vam.

1. DAN – BOG NAS IŠČE, MI SE DAMO NAJTI

Val dneva: Veselite se z menoj, kajti našel sem. (Lk 15,6b)
VREDNOTA DNEVA: iskanje

Ob deveti uri zjutraj se je na dvorišču pred župniščem zbralo veliko otrok, nasmejanih
obrazov v veselem pričakovanju poletnega oratorija. Vsakega smo bili zelo veseli. Najprej
smo se skupaj naučili in zapeli letošnjo oratorijsko himno, nato pa smo dvignili zastavo in se
odpravili v cerkev, kjer smo zmolili jutranjo molitev in se priporočili Bogu, da bi letošnji
oratorij potekal po naših željah. Po molitvi smo se odpravili v oratorijsko gledališče, kamor
smo povabili tudi oskrbovance Doma Svete Eme, ki so si igro ogledali vsak dan.
V zgodbi smo spoznali
junake, ki nas bodo
spremljali skozi cel teden.
To so Evstahij, Lučka in
Edmund. Vsi so se znašli na
krovu ladje Jutranja zarja in
se skupaj s člani posadke
odpravili iskat Aslana.
Podobno je tudi z nami. Mi
iščemo Boga, a dejansko
tudi Bog išče nas. Želi si, da
bi ga iskali, a pušča nas v
svobodi, da se odločimo sami. O tem smo se pogovarjali tudi pri katehezah.
Po katehezah je napočil čas za prve delavnice. Izdelovali smo narnijske kroglice, ki nas
bodo na oratorij spominjale, ko se bomo tuširali, pred župniščem smo začeli z izdelavo
mozaika, na katerem je podoba križa, imeli pa smo tudi frizersko delavnico, za katero so
poskrbele mlajše animatorke. Težko bi se odločili, kdo je bolj užival, animatorke, ki so
frizirale otroke, ali otroci, ki so lahko frizirali
animatorke.
Po delavnicah in kosilu je bila na vrsti velika igra
z naslovom Iščemo Aslana. Otroci so hodili po
otokih, kjer so opravljali različne naloge. Po vsaki
opravljeni nalogi so dobili namig, katera bo njihova
naslednja postaja na poti do Aslanove dežele.

2. DAN – BOG NAS ZDRUŽUJE, MI GRADIMO
SKUPNOST
Val dneva: Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase del telesa.
(1 Kor 12,27)
VREDNOTA DNEVA: skupnost
Znova smo se zbrali ob devetih zjutraj in ob zvokih oratorijske himne izobesili zastavo, ter se
nato odpravili v cerkev, kjer smo zmolili jutranjo molitev. V oratorijskem gledališču smo
trepetali za našo posadko na krovu Jutranje zarje, ki se je znašla sredi viharja. Spoznali so
moč skupnosti, ko so z združenimi močmi dosegli, da se ladja med viharjem ni potopila. Prav
tako so jo s skupnimi močmi tudi popravili. Evstahij pa se ni hotel vključiti v družbo, pa
vendar ni bil srečen, ko je bil sam.
Tej temi smo posvetili tudi kateheze, kjer smo govorili o tem, kako pomembno je
medsebojno sodelovanje in skupinsko delo. Spoznali smo, da tudi človek težko dela, če ima
poškodovan katerikoli del telesa, saj vsi naši telesni deli delujejo kot celota. Po katehezi smo
si izdelovali čelade, meče in ščite, ki smo jih potrebovali za spopad pri veliki igri v sredo.
Po malici je napočil čas za krajši
pohod k turistični kmetiji Jeglijenk,
kjer so nas pričakali z sendviči ter
okusnimi palačinkami in kompotom.
Ko smo napolnili svoje želodčke in se
malo odpočili, je prišla na vrsto zelo
zanimiva delavnica zmajev, ker se je
v zgodbi Evstahij spremenil v zmaja.
Po delavnici je sledila sveta maša, pri
kateri je vsak prispeval prošnjo ali
zahvalo za vse, kar imamo v
življenju. Ob koncu svete maše smo se nasmejanih obrazov vrnili proti župnišču.

3. DAN – BOG ME SPREMINJA, JAZ SE MU DAM
OBLIKOVATI
Val dneva: če hočeš, me moraš očistiti. (Mt 8,2)
VREDNOTA DNEVA: odrešenje

Pozdravilo nas je še eno sončno jutro. Najprej smo zapeli oratorijsko himno in izobesili
zastavo, ter v cerkvi zmolili jutranjo molitev, nato pa je sledil novi del zgodbe. V zgodbi smo
videli, da si je Evstahij želel sleči obleko zmaja, vendar je bila to zanj kar težka naloga. Zato
mu je pomagal Aslan.
Tudi za nas je marsikatera naloga pretežka, pa nam jo pomaga rešiti Bog. O tem smo
razpravljali tudi pri katehezah, kjer smo govorili o treh zakramentih, o svetem krstu, spovedi
in bolniškem maziljenju, saj pri krstu postanemo božji otroci, pri sveti spovedi in bolniškem
maziljenju, pa se lahko odrešimo svojih grehov.
Po malici in katehezah smo se z avtobusom odpeljali na obisk v Dravograd, kjer prav tako
poteka oratorij. Tam so nas lepo sprejeli, za naše otroke pa pripravili dve posebni delavnici.
Nekateri so se preizkusili v podiranju kegljev, drugi pa v streljanju z lokom. Animatorji smo
dan popestrili tudi udeležencem oratorija v Dravogradu, saj smo zanje pripravili delavnice
izdelovanja zmajev, narnijskih kroglic in čebelarsko delavnico.
Delavnicam in okusnem kosilu je sledila velika igra z naslovom »Iskanje glavnega meča«, ki so
jo pripravili animatorji iz Dravograda. Otroci so bili razdeljeni v več skupin in se na otokih
borili za zlatnike, s katerimi so kupili zlatnike in zgradili svoje mesto. Pri obrambi mesta so
nam koristili tudi ščiti in meči, ki smo jih izdelali. Po končani igri smo se poslovili, ter se
utrujeni, pa vendar srečni in nasmejanih obrazov vrnili domov. Na izmenjavo smo se
odpravili prvič, odkar organiziramo oratorij, zato je bila to nova izkušnja za vse.

4. DAN – BOG MI GOVORI, JAZ MU PRISLUHNEM

Val dneva: Govori Gospod, tvoj hlapec posluša. (1 Sam 3,9)
VREDNOTA DNEVA: evangelij

Zjutraj smo v cerkvi pozdravili Boga in zapeli oratorijsko himno, nato pa smo se znova zbrali v
oratorijskem gledališču, kjer se napetost iz dneva v dan stopnjuje. Videli smo, kako so se naši
prijatelji naučili zares slišati to, kar so si pripovedovali. Aslan je obljubil Lučki, da jim bo leta
in leta pripovedoval najlepšo zgodbo. Tudi nam Bog vedno pripoveduje najlepšo zgodbo:
zapisana je v knjigi življenja – evangeliju. V katehezah smo spregovorili o tem, kako
pomembno je poslušati druge, vendar je od vsakega od nas odvisno, ali to storimo, ali ne.
Pri delavnicah smo izdelovali nakit iz papirja, ter mozaik, ker ga še nismo dokončali. Imeli
pa smo tudi čebelarsko delavnico. Obiskal nas je čebelar Grega, ki je s seboj pripeljal tudi
nekaj čebel. Otroci so bili najbolj navdušeni nad troti, ki smo jih označevali, izdelovali smo
milo in vlivali vosek.
Po delavnicah so sledile, za otroke težko pričakovane, vodne igre. Otroci so se odpravili
na pot med otoki, na katerih so jih pričakali animatorji z različnimi mokrimi izzivi. Ravno prav
smo se zmočili in ogreli za konec, ko je sledila vožnja po vodnem toboganu, ki smo je bili vsi
zelo veseli. Animatorji smo poskrbeli, da nihče ni ostal suh.

5. DAN – BOG ME OPOGUMLJA, JAZ MU ZAUPAM
Val dneva: Bodite pogumni! Jaz sem. Ne bojte se! (Mt 14,27)
VREDNOTA DNEVA: pogum

In že smo pri koncu našega skupnega druženja. V tem tednu smo spoznali veliko novih
prijateljev, se igrali, zabavali, ter se tudi veliko naučili. Za konec prilagamo še skupinsko sliko
letošnjih oratorijcev.

Letos smo k sodelovanju na oratoriju
prvič povabili tudi birmance, ki so nam
bili v veliko pomoč pri pripravi
oratorijske igre in delavnic. Potrebovali
pa bodo še malo vaje in šolo oratorijskih
vrednot, preden postanejo čisto pravi
animatorji.
Slika pove vse 

ZAHVALA:
Hvala vsem staršem, ki ste vzpodbujali svoje otroke, da so obiskovali oratorij, se zabavali in
tudi kaj naučili. Hvala gospodu župniku Igorju Glasenčniku, katehistinjama Sonji Mlakar Kreft
in Katji Epšek, ter seveda našim animatorjem.
DONATORJI ORATORIJA:
Posebej bi se radi zahvalili:












Nadškofijski Karitas Maribor – g. Andreju Šteslu za dobra kosila, ki so jih pripravile
prijazne kuharice Doma Sv. Eme,
Občini Dravograd za finančno pomoč,
Krajevni skupnosti Šentjanž in predsedniku g. Oskarju Šalovnu za finančno pomoč,
pizzeriji Na postaji za okusne pice,
kmečkemu turizmu Jeglijenk za gostoljubje in pogostitev,
g. župniku Frančku Kranerju za darovano sveto mašo,
čebelarju Gregorju Veroniku za izvedbo čebelarske delavnice
Avtoprevozništvu Ivan Arauš S.P. za avtobusni prevoz v Dravograd,
podjetju MARMOR-GRANIT URŠNIK S.P. za majice,
ge. Jelki Onuk, ki je skrbela za naše lačne želodčke 
in vsem dobrim ljudem, ki ste nam finančno, ali kako drugače, pomagali.

ORATORIJSKO GLASILO
Leto 2013
Odgovarja: Sonja Mlakar Kreft
Glavni uredniki: Žan Onuk, Anja Onuk

