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Oratorij je mladinski prostovoljni
počitniški program za otroke. Letos je
bil za junaka oratorija izbran bl. Carlo
Acutis. Gre za prav posebnega in
sodobnega svetnika, ki je imel zelo
rad delo z računalniki. Carlo je imel
ob smrti leta 2006 šele 15 let. 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 letos še
posebej izpostavljamo, so
vedoželjnost, zmernost, evharistija,
dobrosrčnost in večnost. Geslo
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 in naj taki
tudi ostanemo! 
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Animatorka Urška

Pozdravljena Urška, se nam lahko na kratko
predstaviš?
Okej, js sem Urška, na oratoriju sem že od leta 2009,
torej že kr dolgo, animatorka sem pa že ene 5 let.

Zakaj si postala animatorka?
Vedno mi je bilo na oratoriju všeč, kako so nas
animatorji animirali, sodelovali med sabo, se zabavali.
Tako sem ugotovila, da želim tudi sama to vse doživeti.

Kaj ti je letos najbolj všeč na oratoriju?
Hmm, se še ne morem odločiti, saj še ni konec
oratorija. Všeč mi je predvsem, ko smo vsi »na kupu«,
se igramo in zabavamo.

Ali imaš kakšne nasvete za bodoče animatorje?
Naj jih ne bo strah novih preizkušenj, naj bodo čimbolj
razigrani in vztrajni. Tako bodo sigurno razturali.

Kako so potekale priprave na letošnji oratorij?
Priprave so bile zanimive, kar dolge, saj je bilo veliko
dela, a smo vseeno uživali.

Kako si se na tem oratoriju povezala z Bogom?
Pri jutranji molitvi z animatorji, ki mi zelo veliko pomeni,
saj tam najdem svoj čas za razmislek. Pa tudi, ko
prenašam svoje znanje na mlajše pri katehezah.

Najlepša hvala za sodelovanje in veliko sreče tudi
v naslednjih letih.                                                              

LEJLA

INTERVJUJI

Udeleženka Katarina

Kako se počutiš danes na oratoriju?
Počutim se super.

S kakšnimi pričakovanji si danes prišla?
Danes nisem imela kakšnih pričakovanj, samo veselila
sem se družbe.

Zakaj si se letos odločila, da prideš na oratorij?
Ker sem hodila prejšnja leta in mi je bilo fajn.

Katera dejavnost v oratorijskem dnevu ti je
najbolj všeč?
Velika igra. Najbolj všeč mi je bila prvi dan.

Kaj te je pri katehezah najbolj navdušilo, kaj si si
najbolj zapomnila?
Čudeže, o katerih smo se danes pogovarjali. To mi je
bilo ful všeč. Spomnim se tistega, ko se je vino
spremenilo v kri in kruh v meso.

Kaj si si v videih zapomnila o Carlu Acutisu? Ali so
te katera dejanja nagovorila?
Ja, on je zelo veren. V bistvu je zelo skromen, ni
požrešen pa misli na druge ljudi. Tudi če ima veliko
denarja, tega ne pove, saj mu denar ni tako pomemben.

Kako se ti zdi himna?
Lepa je, meni je všeč.                                                  

LENA
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Udeleženka Naja
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Pozdravljena, se lahko predstaviš?
Sem Naja, živim v Trbonjah, stara sem 13 let.

Katere igre so ti najbolj všeč?
Velika igra, najbolj všeč mi je bila v torek, ko smo hodili
po postajah, dobivali smo "denar", ko pa smo imeli deset
enot, smo si lahko kupili sestavine za kruh.

Kako si boš zapomnila Carla. Ali si se od njega kaj
naučila ?
Bil je radodaren in rad je hodil k maši .

Kako se ti zdi letošnji oratorij, kakšna
pričakovanja si imela?
Zdi se mi ful fajn in nisem imela velikih pričakovanj.
Najbolj fajn je na katehezah, zelo uživam pa tudi na
velikih igrah.

Kateri del v dnevu pa ti je bil najbolj všeč?
Velike igre. všeč so mi tudi fimčki, ki so kratki, a zanimivi,
iz njih se lahko tudi marsikaj naučimo.

Opiši eno delavnico. 
Escape room. To je najboljša delavnica, saj se povežeš z
drugimi in iščeš namige.

Ali imaš kakšen nasvet za animatorje?
Ne, nimam.

Hvala za vse odgovore. 
ALEKSANDRA

Udeleženka Lija

Ali se lahko na kratko  predstaviš?
Zdravo, jaz sem Lija, stara sem 11 let in letos sem
prišla prvič na oratorij.

Kateri je tvoj najljubši del oratorija?
Sprejem, ko prideš na oratorij, se postaviš v krog in se
začneš igrati igre.

Zakaj ravno to?
Zaradi tega, ker so zabavne igre in so animatorji
zabavni.

Kako si boš zapomnila Carla Acutisa?
Da je bil vedno pripravljen pomagati prijateljem, rad je
hodil v cerkev ter raziskoval čudeže. Naredil je tudi
spletno stran o vseh teh čudežih.

Kateri del v dnevu ti je najljubši?
Najbolš mi je bilo, ko sem intervjuvala Miha.

Kako se ti zdijo filmčki o Carlu?
Filmi se mi zdijo poučni in zanimivi.

Kaj si se naučila iz filmčkov?
Ja, Jan je začel rad hoditi k sveti maši, zavidal je
kristjanom, saj so imeli bližino Boga.

Katero kosilo ti je bilo najljubše?
Hrana je super, najboljši so bili pa špageti.

Hvala, da si se udeležila intervjuja.
ALEKSANDRA



 

Bi znal izbrati eno lepo/zanimivo izkušnjo kot
animator?
V bistvu so bile vse izkušnje lepe in zanimive. Verjetno
najljubše pa mi je bilo romanje v Francijo pred dvema
letoma.

Kako se ti zdi hrana?
Ja dobra je, ka tej čem.

Katera igra v krogu ti je najbolj všeč?
Najboljša se mi zdi banana, ker te igre nikoli nisem
maral in vidim, da gre vsem na živce in rad hecam
druge s tem, da se jo igramo.

Najlepša hvala za vse odgovore. Veliko lepih
izkušenj še v prihodnje.                                                                                           
                                                                                      LIJA

Pozdravljen, Miha! Se nam lahko na kratko
predstaviš.
Sem Miha, igram kitaro in obožujem glasbo, sem
animator že tretje leto in rad se družim s prijatelji.

Zakaj si se odločil, da boš postal animator?
Predvsem zaradi dobre družbe.

Kako se ti zdi letošnji oratorij?
Do sedaj se mi zdi kr fajn. Glede na to, da lani ni bilo
otrok, je letos res zabavno in nekaj novega, saj se lahko
od mlajših tudi veliko naučimo.

Kaj si boš najbolj zapomnil od Carla?
Kako je s svojim zgledom spreobračal svoje prijatelje in
ljudi okoli sebe.

Kaj ti pomeni vera?
Hmm, mi pomeni kar veliko, saj če ne bi bilo Boga, tudi
jaz zdaj ne bi bil tukaj na oratoriju in ne bi mogel
predajati svojega znanja na vas.

Hvala za odgovor. Kaj pa ti je najbolj všeč letos na
oratoriju?
Kateheza z Nežo, kjer se vedno zabavamo, smejimo,
pogovarjamo… Je kr fajn!

Animator Miha
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Zjutraj se vsi zaspani zberemo in posedemo za mizo.
Voditeljice nam predstavijo potek dneva. Ko pa se ob
hrani in dobri družbi malo zbudimo, se po molitvi
odpravimo vsak na svoj konec pripravljat potrebne stvari
za čez dan. Filip J.

Jutranji trenutki nam kljub zaspanosti prinesejo neko
svežino in moč, da z dobro voljo in predanostjo
sprejmemo otroke. Vzamemo si čas za molitev in se
pripravimo na nov oratorijski dan. Neža P.

POTEK DNEVA

Otroci smo se razveselili, ko smo slišali za oratorij. Meni
se je zdelo odlično, da smo kljub korona času spet
lahko prišli sem. Prišlo je seveda malo otrok, zaradi
bolezni korona virus. Naslednji dan jih je prišlo malo
več in bilo je še bolj zabavno. 
2. dan je bil sončen in lep. Zjutraj smo prišli in se igrali v
krogu. Potem so se razvrstili v vrsto in zapeli himno,
dvignili smo zastavo, potem smo odšli v cerkev in molili
pred Najsvetejšim. Vsi smo odšli po molitvi v sobo, kjer
smo  gledali film o Carlu Acutisu in med katehezo
spoznavali njegovo življenje. Animatorji so nas
vzpodbudili, da bi bili podobni Jezusu. 
Potem smo imeli veliko iger in delavnic. Nikoli nam ni
bilo dolgčas. Na koncu je bila še velika igra in spust
zastave. Animatorji so šli pospravljat, otroci, ki pa smo
ostali dlje, smo se zabavali z animatorko Urško.
Animatorji so se pripravili za naslednji dan.

ZBOR ANIMATORJEV 

GLEDALIŠKA IGRA - FILMČKI

Vedno z veseljem in zavzeto gledamo! Filip J.

Vsak dan me je nagovarjala zgodba o Carlu Acutisu, ki
nam je dober zgled dobrosrčnosti, razdajanja,
sprejemanja vseh okoli sebe in ljubezni do Jezusa.  Nika

VLOGI: V njih se vedno naučimo nekaj novega, zraven pa
se tudi nasmejimo. Urška S. in Maja

ROZALIJA
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VELIKE IGRE

Najbolj mi je všeč to, da se družimo in med seboj
tekmujemo. Med tem  se veliko novega naučimo. Tema
igre je bila kruh. Imeli smo postaje, kjer smo zbirali
žetone. Morali smo pridobiti 10 žetonov, da smo lahko
odšli na drugo stran travnika, kjer smo dobili sestavine
za kruh. Aleksandra

Med reševanjem raznih nalog po skupinah se imamo
lepo, raziskujemo Carlovo življenje in skupaj
preživljamo čas.  Filip J.

V veselje mi je bilo opazovati navdušene otroke in
animatorje, ki tekajo po travniku in se borijo za svojo
skupino. Vladala sta borbenost in ekipni duh. Nika

So različni otoki, na katerih otroci opravljajo naloge in
tekmujejo med seboj. V skupinah se naučimo
sodelovanja in zdrave mere tekmovalnosti. Lena

Animatorji smo vsak dan pripravili različne delavnice, ki
so spodbujale kreativnost, zbranost, sodelovanje,
pripravljenost in druženje.  Nika 

Po manjših skupinah delamo razne stvari. Vsak se sam
odloči, kaj bi rad počel, tako da je vedno zabavno. 
Filip J.

Razdelimo se na delavnice, na katerih se dogajajo
različne stvari. Na nekaterih se stvari izdelujejo, en dan
pa smo celo jahali konje in kegljali. Urška S. in Maja

Poleg delavnic, ki so jih izvajali animatorji, smo imeli tudi
nekaj zunanjih. Sama sem se udeležila konjeniške, kjer
smo se res zabavali pri jahanju konjev. Imela sem se
super! Barbara

DELAVNICE

Vzdušje v skupinah je prijetno, pogovori pa zanimivi.
Pogosto odkrivanje novih stvari popestrimo z raznimi
dejavnostmi in igrami. V glavnem, res je fajn. Filip J.

Pomočniki animatorjev imamo zelo zanimive kateheze.
Najprej si pogledamo kratek odlomek filmčka, nato pa
odpremo globoke in resne teme v pogovoru. Zaradi teh
katehez pridobimo veliko odličnih življenjskih modrosti.
Urška S. in Maja 

Z mojo čudovito skupino smo odkrivali Carlovo življenje,
se učili skozi smeh in igro. Hvaležna sem, da sem se
lahko tudi sama od njih kaj naučila. Špela 

KATEHEZE



Marko 

Z oratorijem ustvarjamo zdravo in poučno okolje, kjer
predvsem mladi duhovno rastejo in pridobivajo
dragocene izkušnje za življenje. Letos, ob Carlu, pa smo
se skupaj dotikali vrednot, ki so za kvalitetne
medčloveške odnose nepogrešljivi. To se pozna tako na
otrocih, kot pri mladih. Želel pa bi si, da bi se več
staršev zanimalo, kaj njihovi otroci in mladi na oratoriju
počnejo, tudi vsebinsko. 

Je pretežko? Pač še za starše nekaj ...

Maša

Animatorji skozi celo leto obiskujemo mladinsko
skupino in se srečujemo vsak teden. Oratorij je naš
skupni projekt, v katerem najbolj rastemo, se
povežemo in uživamo. Je teden živega veselja, ki se
vsem vtisne v spomin, pa tudi smeha nam tu nikoli ne
manjka.

Vsakoletni oratorij je ena lepa duhovna poživitev v naši
župniji, pravzaprav Pastoralni zvezi župnij. 
Zavedam se, da je delo animatorjev zelo veliko, a je
dragoceno, saj prinaša mladostni utrip v našo pastoralo.
Nikoli jim ne bom dovolj hvaležen, in verjamem, da tudi
naši člani župnij ne. 
Včasih imam občutek, da nekatere to sploh ne nagovori,
a kaj bi to, pomembno je, da so mladi, tako animatorji,
kot otroci, veseli, da lahko svojo mladostno vero
poglabljajo na način oratorijskega dogajanja. 
Zahvala velja tudi staršem, ki nam zaupajo svoje
odraščajoče otroke. Naj Bog bogato blagoslovi trud
vseh, ki dajejo (dajete) svoj čas na razpolago za srečo in
veselje vseh nas.

Gospod župnik Igor
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"Evharistija je moja avtocesta v nebesa." bl. Carlo Acutis
 



Zahvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k izvedbi in organizaciji letošnjega oratorija. 
Hvala, 
- dragi otroci, ker ste z nami delili svoje veselje, razigranost in srčnost. 
- dragi starši, za vaše zaupanje in vso izkazano podporo.
- za vse dobrote, s katerimi smo se sladkali ves teden.
- za dobroto gospodinj, ki ste nesebično pripravljale kosila.
- FotoAnki, ki vsako leto poskrbi za ujete oratorijske spomine na skupinski fotografiji.
- Baji design, ge. Grabner, za vse tiskovine in stalno pripravljenost. 
- Marko za tvojo predanost. Hvala, ker ti je mar za nas. 
- gospod župnik Igor, za vašo prisotnost, pripravljenost in molitveno podporo.
Hvala, dobri Bog, da smo se lahko letos ponovno srečali na oratoriju, spoznavali lepoto Carlovega
življenja in skupaj rastli v ljubezni do tebe!
 

ORATORIJSKA HIMNA

Besedilo: Klara Uršič
Glasba: Blaž Pirnat

ORIGINALEN SEM!
 
Čudovitemu si telesu čisto dušo vdahnil.
Z zmernostjo ga hranim, oblačim, voljo krepim,
le za dobro se borim.

Svetosti se ne meri v letih, 
sad molitve je in del neštetih.
Sprogramiran sem le od Boga (NA BOGA! ZA BOGA!)
nisem kič, del načrta sem originalnega!

Ne zapravi niti minute, Carlo mi svetuje.
Raziskuj, sprašuj in poslušaj, nauči se, 
Naj te vodi Božje ime! 

Naj lepota duše odseva: večnosti želim si.
Moč mi daje evharistija, varuje me, 
do nebes povzdigne vse! 
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ZAHVALA

Urednice: Nika P., Neža P., Lena N. 
Avtorji prispevkov: udeleženci in animatorji oratorija
Avtorici fotografij: Nika P., Lena N. in Neža K. 
Tisk: Baja design

Prispevki za oratorijski časopis so nastali v okviru novinarske delavnice.
Najlepša hvala vsem udeležencem!


