
 
 

 

ORATORIJ V TOMAJU 2020 

ZAUPAM, ZATO SI 

UPAM 
 

Tomaj, od 24.8.-28.8.2020 

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. 

Letošnji Oratorij nam bo na zanimiv 

način predstavil glavno junakinjo iz 

Esterine knjige, kraljico Estero  

 

Estera je preprosto dekle, ki zaradi 
svoje zunanje in notranje lepote 
postane kraljica mogočnega 
Perzijskega imperija. V moči te svoje 
nove vloge kljub tveganju za lastno 
življenje reši svoje ljudstvo zanesljive 
smrti. 
Njena zgodba je napeta in zanimiva, 
hkrati pa nudi razmislek o nekaterih 
pomembnih vrednotah. Kraljico Estero 
odlikujejo kreposti, kot so lepota, 
odgovornost, zavedanje pomena posta 
in molitve, zaupanje in hvaležnost, ki jih 
bomo pobliže spoznavali z otroki na 
oratoriju. 
 

Še nekaj navodil in vzpodbud: 

Na Yutube imate že pripravljeno oratorijsko 

himno: 

https://www.youtube.com/watch?v=FDa9Oxg

7xuQ 

O Esteri si lahko ogledate pregled te knjige (v 

angleščini): 

https://www.youtube.com/watch?v=RYrFtKh

zgD4 

Himno pojemo skupaj vsako jutro ob 9h 

pri dvigu zastave in ob 16h ob slovesu. 

Da boste himno lepo zapeli, jo poskušajte 

vaditi na vaših telefonih ali pa doma ob 

računalniku. 
 

 

 
Kraljica Estera in perzijski kralj Kserkses I., ali 
Ahasver 
 

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. 

Za vse to pa je potrebno nekaj 

samodiscpline in kulturnega obnašanja. 

“Razgrajače” bomo opozorili in poslali 

varnostni sms staršem. 

Oratorij bomo zaključili v petek, 28.8. ob 

16h ali malo kasneje. Vabimo mamice in 

druge dobre ljudi, da za ta dan za naše 

otroke pripravijo sladka presenečenja. 

Otroci pa bodo pokazali svoje umetnine, 

ki so jih izdelovali v delavnicah. 
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Nekdanje perzijsko kraljestvo 

 

INFO PRIJAVNICA ZA ORATORIJ 

(uradna je na spletu) 

Prijavljam 

__________________________________________ 

 

 

__________________________________________ 

 

 Bivališče:_________________________________ 

 Telefon: 

_________________________________________ 

 

 Mail:_____________________________________ 

 

Strinjam se, da organizatorji Oratorija 

načeloma 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. 

Organizator bo upošteval vsa navodila, ki so 

navedena v HIGIENSKIH NAVODILIH za 

izvedbo oratorija, ki so na uvid na župnijski 

internetni strani, oz. na povezavi:  

https://oratorij.net/higienske-smernice-za-

krajevne-oratorije-2020/ 

 

V petek imajo otroci organiziran piknik, ki bo 

potekal po vseh sanitarnih pravilih. Enako za 

običajna kosila, ki jih bodo pripravili v šolski 

kuhinji. Ootroci bodo porazdeljeni po 

posameznih skupinah skupaj s svojimi 

animatorji. Na oratorij lahko starši prinesete 

samo sveže sadje, za pijačo bo seveda 

poskrbljeno. 

Letos lahko prijavite samo otroke od 

končanega 2. razreda osnovne šole dalje, 

mlajših po navodilih ne smemo prijavljati.  

 

Prispevek za kosilo in stroške oratorija je 25€, 

ki ga oddate ob vpisu. Za dva ali več otrok iz 

družine, se prispevek primerno zmanjša. 

Vpisovanje otrok: do nedelje 26. JULIJA 2020 

pri župniku (maili so samo za informacijo): 

(gvidrih@zupnijatomaj.si) oz. ge. Andreji 

Daolio (andreja.daolio@gmail.com) 

  

 

(Ta prijavnica je info, uradna prijavnica je na 

spletni strani: http://zupnija-tomaj.rkc.si). Če 

kdo nima printerja dobi vse formularje pri 

župniku. 

 

Starši morate poleg prijavnice izpolniti še 

posebno IZJAVO STARŠEV, ki jo dobite na 

župnijski spletni strani pod rubriko 

ORATORIJ 2020. Vse skupaj oddate ob vpisu: 

prijavnico, izjavo staršev in prispevek. 
 

 

 

 

 

 

Nekaj kratkih zapisov o ozadju Esterine knjige, ki 

jo lahko v celoti preberete na:  

https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Est+1%2C1-

10%2C3&id13=1&pos=0&set=2&l=sl 

 

- Na začetku 6.stol.pr. Kr. (597-587) Izrael, ki je 

bil prej asirska vzalana država, zavzame babilonski 

imperij. Izrael je poražen, velik del prebivalstva pa 

je odpeljan v Babilon v suženjstvo. 

- Leta 539 pr. Kr. Babilon premaga perzijski kralj 

Kir. Ta dovoli oz. vzpodbudi, da se večina 

izgnanih Judov iz Babilona vrne v Jeruzalem, saj je 

želel okrepiti to deželo (Izaijeva knjiga) 

- Perzija je bila ogromen imperij, kotel 

najrazličnejših narodov in kultur. Edini tekmec je 

bil Egipt, ki si ga je za neko obndobje tudi 

podredil. 

- Perzijo uniči Aleksander Veliki leta 333 pe. Kr. 

- Estera in njen bratranec Mordohaj sta bila 

potomca v Babilon izgnanih Judov, ki se niso 

vrnili v Izarel pod Kirom. 

- Kralj Ahasver, je bil eden od Kirovih 

naslednikov. 

- Za perzijskega kralja je bilo znano, da je bil 

absoluten  vladar, čaščen po božje, a kljub temu v 

nevarnosti državnega udara in atentata. 

- Posledica: smrtna kazen za kogarkoli, ki bi se 

kralju približal nepovabljen, razen, če se ga je 

usmili. 

- Drug značilen zakon: uredba, ki jo je kralj 

uradno razglasil, ni mogla biti preklicana, tudi s 

strani kralja ne.  

- V tem kontekstu je nastala Esterina knjiga, ki jo 

je treba prebrati v duhu posebne literarne oblike, 

ali “nadzgodovinsko” v našem pomenu besede in 

ne po črki, torej v duhu odrešenjske zgodovine. 
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