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	 		ČAS	JE	ZAKLAD

Lepe besede niso mi mar, če niso iz srca.
Pravi prijatelj, ta je res dar, če zate čas ima.

Naj ne bo ti škoda časa za prijatelje in ples,
naj življenje razigrano pot ustvarja do nebes.
Ne s pohlepom, ne z močjo,
ne s prevaro, ne z lažjo.
Naj srce preprosto bo!

Naglica časa vzbuja nam strah,
da vse prepozno bo.
Tudi če nisi zvezda sveta,
prijatelj te pozna.
Sredi življenja, sredi sveta
nekdo živi s teboj.
On je prijatelj, rad te ima,
življenje zate da.

HIMNA 
ORATORIJA

Pri oratoriju 2010 so pomagali:
KUD Smlednik·	
Župnijska Karitas Smlednik·	
Župnik Tomaž Nagode·	
Optika Mali·	
Kalgrad d.o.o.·	
Elektroinstalacije Vrbek d.o.o.·	
Irma Orehek s.p.·	
Monika Jenko s.p.·	
Tris Coop d.o.o.·	
Krmelj Janez Tomaž·	
P – 5 d.o.o.·	
Grafika Fabjančič·	
VIZ Fran Milčinski Smlednik·	
Dada d.o.o.·	
Bioles d.o.o.·	
Kranjska Gostilnica·	
Miran Osolnik s.p.·	
Jenko Janez s.p.·	
Gostišče Jezero·	
Civilna zaščita – Leopold Knez ·	
Turistično društvo Zbilje·	
PGD Smlednik·	
PGD Zbilje·	
Pohištvo Iskra·	
Mizarstvo Malovrh·	
OŠ Medvode·	
Občina Medvode·	
TV Medvode·	
Nevenka in Blaž Bogataj·	
Andrej Žagar·	
Družina Janhar·	
Kmetija Matijovc·	
Svežina d.o.o.·	
Zajc transport·	
Kosec Tomaž·	
Jenko Franc s.p.·	
Avtonega Klemen Meglič s.p.·	
Kmetija Jeraj·	
Krajevna skupnost Zbilje·	
Bistro Dotik·	

Zahvala gre tudi vsem prijaznim gospodinjam, ki so 
pridno pekle dobrote za naše želodčke in prinašale 
sveže sadje, vsem staršem in animatorjem in vsem, ki 
so kakorkoli pripomogli k izvedbi oratorija Izdal: Oratorij Smlednik, avgust 2010



Dogajalo se je ...
Dogajalo se je na polno. Tako zelo, da tale papir še zdaleč 
ne zadošča, da bi povedali vse, lahko pa vsaj poskusimo, na 
oratoriju namreč ni nič nemogoče. 

Letošnje geslo, Pazi, čas!, nas je opozarjalo, naj bomo po-
zorni, komu in čemu namenjamo svoj čas. V naglici nam 
čas kar polzi med prsti, mi pa želimo stvari, ki se nam zdijo 
zares pomembne, početi umirjeno in z zadovoljstvom. De-
klica Momo, ki nas je v zgodbi spremljala vse dni oratorija, 
nam je pomagala poiskati stvari, za katere si želimo vzeti 
čas: za dobre odnose s prijatelji, z domačimi in z Bogom, za 
igro in veselje, … V amfiteatru, kjer smo si vsak dan ogledali 
del zgodbe, smo spoznali tudi druge junake: modro želvo 
Garmi, sive gospode – tatove časa, pometača Pepija in dru-
ge.
Nauke zgodbe smo še enkrat premleli v katehezah, nato pa 
smo se podali na odkrivanje novih veščin v delavnicah. V 
orglarski delavnici smo se sprehodili po pojočem gozdu pi-
ščali v notranjosti orgel, v delavnici kemijskih poskusov smo 

Letošnji oratorij zagotovo izstopa v več pogledih. Iz termina na 
začetku počitnic se je prestavil na teden tik pred začetkom pouka, 
po številkah, ki ga spremljajo, bi ga lahko imenovali rekorden 
oratorij, saj smo letos skrbeli za kar 95 otrok z manjšim številom 
animatorjev kot ponavadi, doživeli pa smo tudi prvi deževni dan, 
kar nam je bilo v prejšnjih oratorijih prihranjeno. A nam je vseeno 
uspelo, za kar se morava še posebej zahvaliti našim animatorjem, 
ki so navkljub temu, da so se cel teden po njih obešali otroci, 
jim iz ust pili besede, jih občudovali pri raznih spretnostih, jezili 
s svojo razigranostjo in neukročenostjo, včasih spravljali ob živce 
z razvajenostjo, presenečali z vedno novimi vprašanji… ostali 
nasmejani in jim ni bilo škoda ČASA, ki so ga darovali otrokom. 
Če bi morala na kratko opisati oratorij in organizacijo le tega bi 
se to glasilo nekako takole: priprave in organizacija – 6 mesecev, 
intenzivno ustvarjanje in učenje – več kot 6 tednov, neprespane 
noči – vsaj 6. Si je bilo vredno vzeti ČAS za vse to? Seveda, saj 
je veselje in nasmeh v otroških očeh, ki smo ga doživeli vsak dan 
oratorija, neprecenljivo plačilo.

Voditelja
Matej Osolnik in Matej Ulčar

Otroški smeh, vrvež in veselje, ki so te dni Oratorija vladali 
v okolici naše cerkve, mi v času krize, obtoževanj in podrtih 
medsebojnih odnosov vlivajo veliko upanje, da se splača vlagati vse 
moči v vzgojo naših otrok. Otrok je nedolžno bitje, celo Jezus nam 
otroke stavlja za zgled: “Bodite kakor otroci”. Zahvaljujem se vsem 
našim prizadevnim animatorjem, da so si vzeli čas in ves teden 
živeli za en sam cilj: čimveč dobrega posredovati našim otrokom, 
pomagati jim k spoznanju, da nihče ne sme živeti samo zase, ampak 
živeti tudi za druge. Sedanja generacija nas Slovencev je na žalost 
še vedno usmerjena v medsebojna obtoževanja. Smemo pa upati, 
da bodo naši otroci presegli to negativno razpoloženje in z roko v 
roki začeli graditi našo novo prihodnost, prihodnost odpuščanja in 
medsebojnega razumevanja. Prepričan sem, da nam naš Oratorij 
daje veliko upanje, da bo temu res tako. 

Župnik Tomaž

bili priča pravim čudežem, ki jih lahko pričarajo sestavine iz 
vsake kuhinje, v električarski delavnici pa smo se lahko po-
igrali z elektriko. Izdelovali smo tudi zapestnice, navijaške 
pripomočke in gnezdilnice, ki bodo odslej pred naše domo-
ve privabljale ptičje družine. Uspelo nam je tudi iz navidez 
neuporabnega voska izdelati čudovite sveče, iz starih pla-
stenk pa prave kelihe. Spoznali smo tudi, kako izgleda dan 
v mehanični in mizarski delavnici, v kuhinji, v televizijskem 
studiu in na kmetiji. Sprehodili smo se tudi po gozdu in 
pobarvali sobo, najmlajši pa so izdelali še številne drobne 
izdelke iz najrazličnejših materialov.
Z molitvijo in pesmijo smo se nato v cerkvi zahvalili za ko-
silo, ki nas je pričakovalo. Siti in zadovoljni smo se podali 
v areno (beri: na župnijski vrt), ki je bila osrednji dogajalni 
prostor oratorija, saj so se tam odvijale popoldanske velike 
igre. Tam so vsa energija, veselje in vrišč lahko privreli na 
plano ob najrazličnejših igrah po otokih, najbolj veselo pa 
je bilo na vodnih igrah.
Četrtek je bil prav poseben dan: za ves dan smo se pre-
selili na zbiljsko Dobravo, kamor  smo ponesli dobro 
voljo in smeh. Ker dobrega ni nikoli 
preveč, petkovega oratorija nismo 
kot običajno sklenili ob 16. uri, am-
pak smo se zvečer še enkrat zbrali 
na že tradicionalnem pikniku, kjer 
so oratorijsko vzdušje lahko okusili 
tudi starši.
Dogajanje pa z iztekom oratori-
ja še ni končano, oratorijski duh, 
prijateljstvo in geslo Pazi, čas! smo 
namreč ponesli v domove in naše 
družine, kjer bo gotovo pestro vse 
do prihodnjega leta!


