
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dragi otroci! 
 
Naslov letošnjega oratorija »ZA BOŽJO SLAVO« 
opisuje in izpostavlja glavni lik letošnjega 
oratorija – svetega Ignacija Lojolskega. 
Zgodba svetega Ignacija je bila izbrana, ker v letu 
2021/2022 obhajamo 500. obletnico 
spreobrnjenja omenjenega ustanovitelja jezuitov.  
Ignacij je lik, ki lahko danes lepo nagovarja 
mladega človeka. Njegovo mladostno hrepenenje 
po karieri in slavi je v marsičem podobno 
vrednotam sodobnega časa. Nekatere vrednote, 
ki jih je Ignacij kasneje, po spreobrnjenju, živel in 
se po njih ravnal, se lahko morda slišijo nekoliko 
zastrašujoče: neustrašnost, razločevanje, 
romanje, šolanje, služenje… Pa vendarle bomo 
letos spoznali, da se z Božjo pomočjo zmore tudi 
to.  
Naslov letošnjega oratorija: Za Božjo slavo«, želi 
poudariti, da si je Ignacij kot vitez in vojak najprej 
prizadeval, da bi sam postal čim bolj slaven, 
priljubljen in uspešen. Spreobrnjenje je zanj 
predstavljal trenutek, ko je spoznal, da obstaja 
večja sreča kot omenjene stvari. Spoznal je, da je 
veliko večja čast, sreča in veselje v služenju 
bližnjemu in predvsem Bogu. Tako se je po svojem 
spreobrnjenju začel truditi za Božjo in ne več za 
svojo slavo. 

 

Prispevek za oratorij 
 

Vsi sodelujoči na oratoriju (animatorji, voditelji) so 
se programu priključili prostovoljno, zato delajo 
zastonj - brez plačila. Organizacija oratorija kljub 
temu pomeni stroške, saj je treba v času skupnega 
druženja poskrbeti za želodčke vseh udeležencev, 
pa tudi za nakup materiala za delavnice, kateheze 
in igre. 
Vedno so na oratoriju dobrodošli darovi kruha, 
peciva, soka... Izredno dobrodošel je tudi vsak 
dodaten dar oz. sponzor, saj bomo z več sredstvi 
lahko otrokom ponudili še večjo pestrost delavnic 
in dogajanja na oratoriju. Kdor more in želi 
prispevati, naj se oglasi v župnijski pisarni. 
 

Prispevek staršev (družin) za oratorij 2022 
znaša: 

Za prvega otroka iz družine.........30€ 
Za drugega otroka iz družine.......15€ 
Za tretjega otroka iz družine........10€ 

 
Četrti otroci (ali več) iz iste družine imajo 

udeležbo na Oratoriju brezplačno. 
 

Prosimo, da prispevek oddate polega prijavnice! 
Družine, ki se borite s finančno stisko, prosimo, da 

se oglasite v župnijski pisarni. Skupaj bomo poiskali 

rešitev, saj prispevek ne sme biti ovira za udeležbo 

vašega otroka na oratoriju. 

 

Župnija Mozirje, Rečica ob Savinji in Šmihel nad Mozirjem 

E: info@apostol.si 

M: 051 332 684 

Klemen Klemen, pastoralni asistent 

 

Prijavnica (obkroži termin na drugi strani) 

Ime in priimek otroka: 
 

_________________________________________ 

 

Naslov: 
 

_________________________________________ 

 

Telefon, na katerem ste starši dosegljivi v času 
oratorija (8.00-14.00): 
_________________________________________ 

 

Datum rojstva (ali razred, ki ga je to leto obiskoval 
otrok): 
 

_________________________________________ 

 

Velikost majice – obkrožite: 
 

 

 

 

 
 

 

 

Zdravstvene opombe (alergija, zdravila, bolezni...) 
 

_________________________________________ 
Druge opombe: 
 

_________________________________________ 
S podpisom soglašam z izvedbo programa, s pravili 

discipline in ukrepi, če moj otrok ne bo spoštoval pravil. 
Zavezujem se, da ga bom v primeru, da bo s svojim 

vedenjem preveč moteč pri izvedbi oratorija, prišel iskat po 
pozivu odgovornega. Varstvo svojega otroka zaupam 
animatorjem in s svojim podpisom jamčim resničnost 

svojih navedb. 

 

________________              ___________________ 
       kraj in datum                                       podpis staršev 

o 3-4 let (104) 

o 5/6 let (116) 

o 7/8 let (128) 

o 9/11 let (140) 

o 12/13 let (152) 

o 14-15 let (164) 

o odrasli S 

o odrasli M 

o odrasli L 

o odrasli XL 

mailto:info@apostol.si


  Dragi starši! 

 
Oratorijski dnevi so dnevi veselja, petja, 
ustvarjanja, molitve in iger. Redni program 
oratorija se bo začel vsak dan ob 8.00 in zaključil 
ob 14.00. Prosimo vas, da otroci prihajajo redno in 
točno, saj bodo tako lahko nemoteno sodelovali 
pri vseh oratorijskih vsebinah. V primeru, da mora 
otrok oditi iz oratorija predčasno ali bo zamujal iz 
opravičenih razlogov, vas prosim, da nam to 
vnaprej sporočite. 
Na oratoriju so dobrodošli otroci od 6. leta starosti 
dalje, pa vse do tistih, ki bodo septembra 
obiskovali 9. razred. 
 
Za lažji potek oratorijskih dejavnosti vas prosimo, 
da otrok vsak dan na oratorij prinaša svojo 
peresnico ter bidon/plastenko kamor mu bomo 
lahko med programom oratorija natočili vodo ali 
sok. Vsak prijavljen udeleženec oratorija bo 
prejel tudi majico oratorija (velikost skrbno 
označite na prijavnici).  
 
Že sedaj vas, dragi starši, lepo vabimo, da se nam 
pridružite pri sveti maši, s katero bomo oratorij 
končali v petek ob 14 h v župnijski cerkvi kraju 
oratorija. 
 
Izpolnjeno prijavnico lahko skupaj s prispevkom 
oddate v župnijski pisarni ali v zakristiji pred in po 
svetih mašah, najkasneje do nedelje, 12 junija. S 
pravočasno prijavo nam boste pomagali pri 
pripravi materialov za delavnice in pri lažji 
organizaciji.  

Program oratorija: 
 
8.00 - dvig zastave in začetek oratorija 
8.15 - igra 
8.45 - kateheza 
9.45 - odmor 
10.00 - delavnice 
11.00 - malica 
12.00 - velika igra 
13.30 - zaključek 
14.00 - odhod domov 
 

Termini oratorijev (obkroži): 

 

o Mozirje – 27.6 -1.7. 2022 

 

o Rečica – 18.7- 22.7.2022 

 

o Šmihel – 1.8 – 5.8.2022 
 

 

Otrok na oratorij vsak dan prinaša: 

֎ bidon ali plastenko za vodo; 

֎ svojo peresnico; 
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