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ZAHVALA GRE TUDI: 
VSEM PRIJAZNIM GOSPODINJAM, KI SO PRIDNO PEKLE 
DObROTE ZA NAŠE ŽELODČKE, VSEM STARŠEM IN 
ANIMATORJEM

IN VSEM, KI SO KAKORKOLI PRIPOMOGLI K IZVEDBI 
ORATORIJA

HIMNA ORATORIJA
RAČUNAM NATE 
Frančišek znal računat' je 
po Božje, se ve.
Odštej vse slabo,  
greh pusti za sabo, 
Ljubezen prištej, 
za Boga prostor 'mej! 

Računam nate,
na tvoje sestre in brate,
Računam nate,
ljubezen dajem le zate,
da z njo svetost na novo zgradiš in jo živiš!

Naš Bog obilno pomnoži
kar delamo mi.
Radi delimo in v miru živimo.
To k Bogu je most,
glej, račun je preprost.

Na oratoriju mi je bilo zelo všeč, še 
najbolj pa so bile zabavne delavnice. 

Blaž
 
Animatorji so bili zabavni in prijazni. 

Maja
 
Zelo sem uživala na velikih igrah, 
še posebno na vodnih, kjer smo se 
obmetavali z vodnimi balončki. 

Tina Tanja

OTROCI SO POVEDALI



Skozi ves oratorij smo spremljali zgodbo sv. 
Frančiška Asiškega, ki je spoznal, da Jezus računa 
na vsakega izmed nas in se je zato odločil, da 
posveti svoje življenje le Njemu. Zgodba označuje 
Frančiškovo življenjsko nalogo, ki mu jo je bog 
zaupal v molitvi pred križem v cerkvici sv. Damijana: 
»Pojdi in popravi mojo Cerkev!«. Frančišek je računal 
na boga, saj se je odpovedal vsemu zemeljskemu 
premoženju in vse svoje upanje stavil samo Vanj. 
Ustanovil je redovno družbo, računal je na svoje 
brate in jim zaupal.

Skozi Frančiškove dogodivščine smo otrokom želeli 
prikazati prave vrednote in nauke za življenje, o 
njih pa smo se pogovarjali tudi v kratki in igrivi 
katehezi.

Dragi starši !
Zahvaljujemo se Vam, ker ste nam  tudi v 
letošnjem letu v času oratorija zaupali svoje 
otroke. 
Zanje nas je letos skrbelo približno 30 
animatorjev. Pred oratorijem smo imeli več 
srečanj, kjer smo pripravljali program in 
delavnice za oratorij, se pedagoško in duhovno 
izobraževali ter urejali vse potrebno za takšen 
velik projekt. S svojim navdušenjem smo želeli 
polepšati poletne dni vašim otrokom in Vam. 
Upamo, da nam  je uspelo in da se prihodnje 
leto vidimo na že petem oratoriju v Smledniku.

Vaši Animatorji

Dom, ki sprejema, župnija, ki evangelizira, 
šola, ki uvaja v življenje, in dvorišče za 
prijateljske stike in življenje v veselju, vse pa 
prežeto z navzočnostjo Boga in animatorjev. 
Tako bi se učeno povedalo, kaj je oratorij. 
Vendar je oratorij za nas, mlade, še veliko 
več kot povedo te besede. Je teden zabave, 
povezanosti, tkanja prijateljstev, je teden, ko 
nastopijo vodne igre, pesmi, žoge, simboli in 
še bi lahko naštevali. Je čas, ko se posvetimo 
drug drugemu in si priznamo, da je lepo biti 
skupaj.
Ko iz ust po napornem dnevu utrujenega 
animatorja slišiš, da je bilo vredno potruditi se 
in se odpovedati marsikateri urici lenarjenja, 
že zaradi teh nasmejanih obrazov otrok, 
pa tudi objokanih, ki jih lahko razvedriš 
in potolažiš, in ko vidiš te hvaležne otroške 
obraze, veš, da je v zraku res nekaj posebnega. 
Veš, da še obstajajo ljudje, ki znajo živeti v 
pravem pomenu besede. Živeti za ljubezen in 
za dobro, ki naj ga nikoli ne zmanjka.

Voditelja Matej Osolnik in Matej Ulčar

DOgAJALO SE JE

Katehezi so sledile delavnice. Poskušali smo 
pripraviti čimbolj pestre in raznolike, da je lahko 
vsak otrok našel nekaj zase. Otroci so lahko izbirali 
med naslednjimi delavnicami: novinarsko, frizersko, 
barvanjem avtomobila, biološko, izdelovanjem 
betlehemskega hlevčka, volnenih ptičkov, reciklažo 
papirja, športno, kuharsko, izdelovanjem nakita in 
jahanjem.
Po molitvi v cerkvi nas je čakalo slastno kosilo, ki 
se je prav prileglo našim želodčkom. Počitku po 

kosilu pa so sledile že težko pričakovane velike igre. 
Vsak dan smo počeli kaj novega, vedno pa smo 
se neizmerno zabavali. Raznorazni otoki, igre z 
žogami, premagovanje poligonov in »špricanje« ter 
neizmerni kriki veselja in radosti pri vodnih igrah, 
vse to se je dogajalo na našem oratoriju. 
V sredo smo se za en dan preselili na zbiljsko 
dobravo, že drugo leto zapored smo s starejšimi 
otroki prespali pod velikim šotorom. Po 
lanskoletnem uspešno izvedenem pikniku pa smo 
se odločili, da ga pripravimo tudi letos.  
Priznati moramo, da nam res ni bilo dolgčas, teden 
oratorija pa je minil kot bi mignil.




