
 
 
 

ORATORIJ V TOMAJU 
2018 
 

ENO JE 
POTREBNO 
 
Tomaj, od 26.6.-30.7.2018 
 
 
 
 
 
 

 

 

Oratorij je široko vzgojno prostočasno 
dogajanje oz. gibanje, ki od l. 1988 poteka 
v mnogih slovenskih župnijah. Za nekaj 
dni, teden ali več združuje med seboj 
otroke, mlade in odrasle, udeležence, 
animatorje in njihove voditelje.Oratorije 
povezuje glavni junak, ki se v obliki 
zgodbe predstavi udeležencem. Program 
oratorija na privlačen način navdušuje za 
vrednote, za veselo krščansko življenje, za 
ustvarjalnost in pošteno participacijo v 
družbi. Nepogrešljive sestavine oratorija so 
molitev, petje, dramska zgodba, kateheza, 
ustvarjalne delavnice in igre. 

Oratorijski program navadno poteka od 
jutra do večera; v nekaterih primerih 
vključuje tudi skupno bivanje. Večina 
oratorijev se dogaja v poletnem času, za 
oratorij pa so primerni tudi vsi drugi 
počitniški časi oz. prosti dnevi. Glede na 
čas dogajanja oratorije imenujemo: poletni, 
jesenski, zimski, pomladni, adventni, 
božični, postni, velikonočni, Miklavžev, 
pustni ... oratorij. Enodnevni oratorijski 
dogodek imenujemo oratorijski dan; krajši 
oratorijski dogodek imenujemo oratorijska 
delavnica, oratorijsko popoldne ipd. 

Večina oratorijev je namenjena otrokom in 
mladostnikom, vodijo pa jih animatorji 
prostovoljci, ki so srednješolci in študenti. 
Obstajajo tudi oratoriji za starejše 
generacije: srednješolski oratorij, 
animatorij (oratorij za animatorje), oratorij 
plus (oratorij za odrasle), oratorij za 
družine. 

 
 
Letošnji Oratorij nam bo na 
zanimiv način predstavil 
svetniškega kandidata škofa 
Ireneja Friderika  Baraga, ki je 
deloval med Indijanci. 

Rojen je bil l. 1797, umrl pa januarja 
1866. Takoj po prihodu v ZDA se je 
začel učiti materinega jezika 
Indijancev Očipvejcev in Otavancev 
in napisal tudi slovnico tega 
indijanskega jezika. Na številnih 
misijonskih potovanjih je prepotoval 
široko ozemlje ob današnjem 
Michiganskem jezeru na ozemlju 
plemena Otava in Očipva. 
 
 
 



 
 
 
Še nekaj navodil in vzpodbud: 
Na Yutube imate že pripravljeno 
oratorijsko himno: 
https://www.youtube.com/watch?v=08v0fZ
8FNTk 
Pojemo jo skupaj vsako jutro ob 9h pri 
dvigu zastave in ob 16h ob slovesu. 
Da jo boste lepo zapeli, jo poskušajte 
vaditi na vaših telefonih ali pa doma ob 
računalniku. 
Verjemite, zares nam bo lepo, zato na 
oratorij prinesite veselje in nasmeh, da 
bomo ob vsem doživljali lepoto 
druženja, skupne molitve v vsej otroški 
igrivosti in medsebojnem zaupanju. 
Oratorij bomo zaključili v soboto, 30.6. 
pri sv. Antonu z oratorijsko sv.mašo ob 
15h, do tja pa se bomo po kosilu 
odpravili peš. Vabimo starše, da 
pridete s sladkimi dobrotami k cerkvi 
ob 15h, da se bodo otroci po maši 
lahko okrepčali. 

 
 

 
 
 
Na oratoriju se ne bomo srečali s 
pravimi Indijanci, bodo pa naši 
animatorji poskrbeli, da vam bodo 
skozi pripovedi razkrivali skrivnosti 
indijanskega življenja, kakršnega je 
odkrival škof Baraga. Ta pridni se 
boste lahko naučili tudi kakšno 
indijansko besedo ali pa celo v 
očipvejskem jeziku zmolili Očenaš. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PRIJAVNICA ZA ORATORIJ 
 
 
Prijavljam 
__________________________________________ 
 
 
__________________________________________ 
 
 Bivališče:_________________________________ 
 Telefon: 
_________________________________________ 
 
 Mail:_____________________________________ 
 
 
Strinjam se, da organizatorji Oratorija ne nosijo 
odgovornosti v primeru poškodb otroka v 
naravi ali v stavbah, kjer potekajo dejavnosti. 
 
Otroci lahko prinesejo s seboj sladkarije, sadje 
in sokove. 
 
Deležni so opoldanskega kosila s prehrano v 
okviru šolskih obedov. 
 
V soboto imajo organiziran piknik. 
 
Za vstop v bazen potrebujejo kopalke in 
brisačo, ter dodatno osebno perilo. 
 
Prispevek za kosilo in stroške oratorija je 20€, 
ki ga oddate ob vpisu. 
 
Vpisovanje otrok: do nedelje 3. JUNIJA 2018 
pri župniku (gabrijel@zupnijatomaj.net) oz. ge. 
Andreji Daolio (andreja.daolio@gmail.com) 
 
Podpis starša:  
 
________________________________________ 


