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-
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-
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-
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-
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-

JERICA KAŠMAN

IN OSTALIM NEIMENOVANIM DONATORJEM

ORATORIJ 2013
župnije DRAVOGRAD
GLEJ BOG JE Z NAMI, NISMO SAMI!
HIMNA:

Glej, Bog je z nami, nismo
sami, ko je jutro in zvečer. On
blagoslavlja naše delo, moji
duši daje mir.
1. veseli se z mano in z
mano joka, ko v
življenju se borim.
2. kjer smo trije zbrani v
Tvojem imenu, tam si z
nami tudi ti.
3. bodi kakor ogenj in
luč prižigaj, luč dobrote naj
gori.

V DRAVOGRADU

»MIŠJE » IZJAVE

V teh dneh se je mesto Dravograd
prelevilo v prav posebno deželo in
okolica okoli cerkve, v pravo mesto
Oratorijus. Evstahij, Edmund in
Lučka so nas letos popeljali v deželo
Narnije, kjer so skupaj s posadko
'Jutranje
zarje',
princem
Kaspijanom, kapitanom Drinijanom,
miškom Repicvilom in drugimi mornarji, pluli po mogočnih vodah te dežele in
obiskali najbolj nenavadne otoke. Na poti pa seveda ni manjkalo dogodivščin in
novih prijateljev. Ko pa so se znašli v stiski, jim je zmeraj priskočil na pomoč,
pogumen, plemenit in mogočen lev Aslan, ki je zmeraj bdel nad njimi in jih vodil
na njihovi poti v njegovo deželo.

Pri katehezi…
ANIMATOR: »No Filip, povej kaj pa je bilo tebi danes všeč pri gledališki igri«.
FILIP: »Ko se je Aslan cel pokazal, ko je mel kikelco gr«.

Če vas je ravnokar prevzela radovednost in imate mnogo vprašanj, le počasi, vaš
odgovor je zagotovo zapisan nekje v nadaljevanju, lahko pa vprašate vam
najbližjega animatorja ali katerega od otrok, ki so se udeležili oratorija.

Otrok gre s starši v trgovino, kjer vidi sablje in
reče mami:
»Mami! Poglej! To so sablje, ki jih uporabljajo pri
igri na oratoriju v Dravogradu!«

MISLI, KI JIH PREPROSTO NE SMEŠ SPREGLEDATI
Tudi letos smo imeli misli iz sv. Pisma, ki so nas spremljale čez cel teden oratorija.
Menim pa, da nas lahko vodijo še naprej, kljub temu, da je konec oratorij. Da jih
pa slučajno ne pozabimo, sem jih spodaj napisala:


Veselite se z menoj, kajti našel sem ovco, ki se je bila izgubila (Lk 15,6b)



Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase del telesa (1 Kor 12, 27)



Če hočeš, me moreš očistiti (Mt 8,2)



Govôri, Gospod, tvoj hlapec posluša (1 Sam 3,9)



Bodite pogumni! Jaz sem. Ne bojte se (Mr 6,50)



Ostanite v meni in jaz v vas (Jn 15,4a)

Kateheze predšolčki…
Koncentracija pade, neubogljivost se poveča in animatorka vpraša otroke: »Kaj se
zgodi s porednimi otroki?«
JAKOB: »spremenijo se v zmaja!«
Ko se animatorji malo pošalijo…
ANIMATOR: »Kako rečejo na Muti 39?
 Sk'rr štrdeset. 

ZA VROČE DNI………………….. IN ZABAVO……………………ORATORIJ POSKRBI!

NAGOVOR VELIKEGA ASLANA

GLASBENA DELAVNICA
Na glasbeni delavnici so bili otroci zelo
ustvarjalni in iznajdljivi. Izdelali so
mnogo najrazličnejših inštrumentov in
nanje igrali. Postali so pravi virtuozi v
igranju na slamnato piščal ob
spremljave
plastične
kitare
in
najrazličnejših vrst ropotuljic, ter
zvestega lončenega basa.

(žpk. Igor Glasenčnik)

animatorka Tina F.
ŠPORTNA DELAVNICA
Na športni delavnici je bilo 16 otrok, ki so bili navdušeni nad igranjem nogometa.
Na igrišču ni manjkalo niti rumenih in rdečih kartonov. Mladi sodniki so poskrbeli
za pravično igro.
animator Nejc
KUHARSKA DELAVNICA
Pri kuharski delavnici smo z otroki pekli piškote in kifeljčke. Otroci so testo
pripravili sami ter oblikovali piškote. V
pomoč pa sta nam bili gospa Vesna in
gospa Bilič. Pri peki smo zelo uživali,
piškoti in kifeljčki pa so bili zelo okusni.
animatorka Polona

OGLED KMETIJE ŽGANEC
Ta delavnica je bila najštevilčnejša, saj je kmetijo obiskalo 27 otrok. Sprejel nas je
mladi gospodar Simon, ki nam je razkazal celotno kmetijo. V hlevu smo videli
kokoši, pujse, kravice in majhne teličke. Na koncu pa smo videli tudi ovčke. Na
domačiji so bili zelo gostoljubni, saj so nam postregli sok, krape in obložene
kruhke z domačimi salamami. Otroci so uživali.
animatorka Nastija

Dragi mladi animatorji, otroci in starši. Pestro
sončni dnevi so za nami, polni božjega, ljubečega,
iskrenega, veselega. Toliko življenja se je dogajalo
v in ob naši farni cerkvi. Toliko pravega zanosa in
iskrenega veselja med vsemi, ki smo čutili težo
dnevov in sporočilo oratorijskega dneva ter
oratorijski utrip. Vse z enim velikim ciljem,
sporočilom:
Bog
je
z
nami!
Res, letošnji oratorij me posebej preseneča s svojo
sporočilnostjo. Izvirnost ideje snovalcev oratorija je nenavadna. Skozi zgodbo, ki jo
animatorji uprizarjajo, čutim sporočilo narnijske zgodbe, čeprav filma nisem videl.
Potapljamo se v svet pravljice, v potovanje »Jutranje zarje«, ki v svojih zgodbi
skriva globoko krščansko sporočilnost iskanja in ohranjanja vere. Tako na
nenavaden način spoznavamo pot iskanja vere v luči primerjave o naši življenjski
poti, polni nevarnosti in zmot, ki pa jo navdihuje Jezus, glavni junak našega
življenja.
Oratorijski dnevi so pestri. Na programu je čas za vse: molitev, dramsko
uprizoritev, katehezo, tekmovanja, delavnice, prosti čas, skupno uživenje hrane
ipd. Dnevi so imeli tudi svoja vodila: zgodbo (iz Narnije), temo (npr. iskanje),
simbol (npr. zemljevid), smer dneva (izbran evangeljski odlomek) in svoje cilje (npr.
spoznati, da sem tako dragocen, da me Bog išče).
Vesel sem, da sem lahko dodal tudi svoj delež, predvsem v izvedbi jutranje molitve
in pomoči pri dramskem uprizarjanju igre. Upam, da ste tudi mladi začutili
podobno kot jaz: kako srečni smo, da poznamo Jezusa, da poznamo skupnost, ki
nas povezuje in da lahko svojo vero nenehno poglabljamo. Biti pa moramo odprti
delovanju božjega Duha in milosti. Izrekam iskreno zahvalo vsem: animatorjem za
odlično organizacijo, otrokom za sodelovanje in vam staršem, da ste nam svojega
otroka zaupali. Veste, ta zaklad srečanja v oratoriju bodo ponesli s seboj v
življenje. Hvala torej vsem za lepa in bogata spoznanja na letošnjem oratoriju.
žpk Igor Glasenčnik

NAGOVOR KAPITANA ANIMATORJEV (Tomaž Sekolovnik)
Letošnje leto smo animatorji v Dravogradu pripravili
že kar 8 oratorij po vrsti. Za 62 živahnih otrok je
med 16.7. in 20.7. skrbelo 25 animatorjev.
Marsikdo se ne zaveda koliko odrekanj in žrtvovanj
je potrebnih, da lahko tako velika zadeva kot je
oratorij uspe. Sam oratorij je samo pika na i celotni
zgodbi, ki se začne s samimi pripravami že mesece
prej. Mirno lahko rečem, da je oratorij v vseh
pogledih največji dogodek v celem letu, ki se odvija v naši župniji. Sami večkrat
ponovimo »na mladih svet stoji«, in res je tako. Zavedati se moramo, da je župnija
brez mladih, župnija brez duše. Oratorij je dokaz, da naša župnija ima dušo in da
živi, na nas pa je kako bomo to življenje v naši župniji ohranjali in negovali naprej.
Ravno ta plamen življenja poskušamo animatorji z oratorijem v naši župniji
ohranjati in ga iz leta v leto narediti svetlejšega, in mislim, da nam je to na
letošnjem oratoriju tudi uspelo. Zato bi se na tem mestu v svojem imenu in
mislim, da lahko tudi v imenu vsakega člana naše župnije, rad zahvalil vsakemu
animatorju posebej, za vsa vaša odrekanja in pripravljenost ohranjati ta plamen,
ki smo ga pred osmimi leti s prvim oratorijem prižgali. Samo On ve koliko svojega
prostega časa, svoje energije,… ste vložili v ta oratorij in verjemite, da vam bo
nekega dne vse to poplačal. Brez vsakega izmed vas oratorija ne bi bilo!!! Tako kot
brez animatorjev, bi oratorij težko uspel tudi brez vseh sponzorjev, ki ste na tak ali
drugačen način pripomogli k izpeljavi letošnjega oratorija.
Za konec vam lahko samo rečem….se vidimo na ORATORIJU 2014. 

DELAVNICE
USTVARJALNE DELAVNICE
Otroci so vili zelo veseli in navdušeni pri
ustvarjanju različnih simbolov letošnjega
oratorija, kot tudi vsakdanje stvari.
Najbolj so bili navdušeni pri ustvarjanju

semaforja, katerega so odnesli domov in ga obesili na vrata svoje sobe. V skupini
je bilo 8 otrok, ki pa so jasno povedali, da bodo odslej sami odločali kdo bo stopil v
njihovo sobo.
animatorka Breda
ZUMBA
Je ples, kjer s plesom deluje vso telo. Pleše se
na veliko načinov, kot so Salsa, Latino plesi,
standardni plesi in še veliko drugih. Veliko
plesov izhaja iz tujih držav. Pleše vsaka oseba
zase, za razliko od plesov, ki se plešejo v parih.

animatorka Špela
LOKOSTRELSKA DELAVMICA
Lokostrelsko delavnico je letos obiskalo 12 otrok, ki so bili živahni in polni
energije. Od navdušenja in veselja so preslišali dana navodila izkušenega
lokostrelca, zato so morali navodilom prisluhniti še enkrat. Kot pravi rek: »mojster
ne postaneš čez noč«, to otrok ni ustavilo in so se neizmerno zabavali.
animator Matej V.
RIBIŠKA DELAVNICA
Ribiška delavnica je potekala v četrtek, 3. dan oratorija.
Udeležilo se je je 14 otrok. Potrpežljivo smo čakali in bili smo
poplačani, saj smo ulovili kar 20 rib. Otroci so bili zelo
navdušeni in tudi tekmovalni. Vladal je pravi športni duh.
Otroci že komaj čakajo na ribiško delavnico prihodnje leto.
animatorka Nastija
KEGLJAŠKA DELAVNICA
Kot vsako leto je bil obisk na kegljaški delavnici zelo številčen. Vseh 16 otrok so z
navdušenjem podirali keglje kot profesionalci. Kljub temu, da je bila starostna
razlika med otroci precejšnja, se to ni poznalo pri končnem rezultatu delavnice.
Otroci preprosto niso želeli zapustiti delavnice.
animatorka Eva M.

