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Prosimo, da pozorno preberete celotno besedilo na tem listu, ker vsebuje pomembne 
informacije in napotke za uspešno izvedbo oratorija. 

 
ORATORIJSKO DOGAJANJE 

Letos bo od 8. do 12. julija v naši župniji potekal že jubilejni 20. počitniški oratorij. Srce dogajanja bo 
na župnijskem dvorišču, dejavnosti pa bodo potekale tudi v okolici (od cerkve do šolskega igrišča in tudi 
širše). 

Pod geslom »Imaš moč« bomo spoznavali zgodbo ljudske 
pripovedke o mladem pastirčku Petru Klepcu. 

Oratorij bomo otvorili z večerno sveto mašo v nedeljo, 7. julija, ob 
19. uri v župnijski cerkvi sv. Janeza Krstnika. Ta dan pa ste že 
dopoldan ob 10. uri lepo vabljeni v Dol pri Ljubljani na slovesnost 
nove maše Tadeja Ložarja, ki je bil pri nas na pastoralni praksi. 

Od ponedeljka, 8. 7., do petka, 12. 7., se bomo vsako jutro ob 
9. uri zbrali na dvorišču pred župniščem in pastoralnim domom, 
kjer bomo dan začeli z dviganjem zastave, oratorijsko himno, 
kratko molitvijo in zgodbo, ki nas bo spremljala skozi ves dan. 
Poleg zgodbe o Petru Klepcu se bomo pri katehezah posebej 
posvetili še Svetemu Duhu in njegovemu delovanju. Veliko bo 
spoznavanja in srečevanja z Jezusom, petja, športa, risanja z 
različnimi tehnikami, oblikovanja z različnimi materiali, igranja ... 
Vsak dan bomo zaključili ob 16. uri s spustom zastave.  

Vsi otroci od vključno 2. razreda naprej se bodo vsak dan udeležili 
druge zanimive delavnice, pri čemer bodo dejavnosti lahko delno izbirali sami. Najmlajši udeleženci, 
torej trenutni in bodoči prvošolci, bodo imeli poseben program, ki bo namenjen samo njim. 

Prilagojen program bodo letos imeli tudi najstarejši udeleženci oratorija – iz 7. in 8. razreda, tako 
imenovani »VeOR« udeleženci. Animatorji jim bomo skozi celoten oratorij namenjali razne odgovorne 
dejavnosti in jih s tem seznanili z animatorstvom. 

Eden izmed dni (najverjetneje sreda) bo namenjen oratorijskemu romanju. Natančnejše informacije 
glede poti in potrebne prtljage boste dobili na začetku oratorija.  

Oratorij bomo sklenili v petek z zaključno mašo ob 15. uri. Vabljeni tudi starši, bratci in sestrice, 
babice in dedki ter vsi župljani. 

Ves teden bodo udeležence spremljali mladi animatorji pod vodstvom Klare, Luka in g. župnika Jureta. 
Za hrano ter pijačo bo poskrbljeno.  

 
PRIJAVA IN PLAČILO 

Ker želimo pravočasno pripraviti ves program in zadostne količine materialov, vas naprošamo, da 
prijavnico oddate najkasneje do 27. 6. 2019.  
Cena celotedenskega oratorija je:  

 30 € za prvega otroka iz družine  

 po 5 € nižja za vsakega naslednjega otroka. 
Če se je kakšna družina znašla v finančni stiski in bi plačilo predstavljalo prevelik strošek, naj otroci ne 
ostanejo doma, v tem primeru se glede kritja prijavnine s pisno prošnjo obrnite na župnijsko Karitas. 
Prosimo, da to navedete tudi v prijavi (pri opombah). 
V ceno oratorija so vključeni malica, kosilo in pijača (razen na dan romanja), majica, materiali za vse 
dejavnosti in stroški romanja.  
Po oddani prijavi boste na e-naslov dobili vse potrebne podatke za nakazilo prijavnine na 
transakcijski račun Župnije Preska (SI56 0430 2000 3327 181) z namenom »Oratorij 2019«. 



STARŠI, POZOR! 

Animatorji bi radi poudarili, da oratorij ni zgolj teden različnih delavnic, ki otrokom malo popestri 
počitnice, ampak ima tudi širši, vzgojni namen (odkrivanje Boga v bližnjem in vsem lepem okoli nas, 
posredovanje krščanskih vrednot itd.). Da bi ta namen dosegli, se dejavnosti, ki potekajo skozi celoten 
dan, med seboj prepletajo in povezujejo v sklenjeno celoto. Prosimo, da nas v naših prizadevanjih 
podprete tako, da otrokom omogočite udeležbo na vsakem oratorijskem dnevu do njegovega uradnega 
zaključka (ob 16. uri), vkolikor seveda ni kakšnega posebnega razloga za predčasen odhod. Veseli bomo, 
če boste otroke po prihodu z oratorija povprašali tudi o vsebinah in temah, ki smo jih skupaj spoznavali 
preko dneva, in se o njih pogovorili tudi v družinskem krogu. Zelo je zaželjeno, da udeleženci s seboj ne 
prinašajo mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav, razen če jih res nujno potrebujejo. 
Če bo uporaba teh naprav motila izvajanje programa, si animatorji pridržujemo pravico, da jih vzamemo 
in zadržimo do konca oratorijskega dneva. 
Vsak udeleženec mora s seboj prinesti podpisano plastenko (0,5 l), iz katere bo pil. Prosimo, da 
poskrbite za primerno obutev otrok, saj v raznih natikačih ipd. ne morejo sodelovati pri nekaterih 
delavnicah in večini iger, ki bodo na vrsti vsak dan. Eno popoldne bodo na sporedu vodne igre, zato naj 
imajo otroci s seboj tudi brisačo in rezervna oblačila ali kopalke (močno priporočamo, da kar cel 
teden). Priporočamo, da so osebne stvari otrok (nahrbtniki itd.) podpisane oz. jasno označene, da ne 
prihaja do morebitnih zamenjav.  

 

Več informacij o oratoriju v Preski lahko izveste na elektronskem naslovu oratorij.preska@gmail.com ali na 
telefonskih številkah 041/796-830 (Luka) in 068/131-044 (Klara). Na splošno o projektu Oratorij pa na 
naslovu www.oratorij.net. 
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