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O ORATORIJU 
 

Oratorij vam je verjetno že dobro poznan. 

Morda še ne veste, da se je projekt oratorij v Sloveniji 

začel ob stoti obletnici don Boskove smrti, leta 1988. Leta 

1995 je bil izdan prvi priročnik v knjižni obliki in tako se 

je začelo širiti oratorijsko gibanje, ki danes v Sloveniji 

obsega že več kot 200 oratorijev. Zasnoval ga je 

italijanski duhovnik sv. Janez Bosko, ki je ob sebi zbiral 

revne fante iz mestnih ulic, jih učil obrti, jih vzgajal v veri 

in jim bil velik prijatelj. 

V širni svet so ga ponesli redovniki in redovnice, ki jih je 

sv. Janez Bosko ustanovil, salezijanci in sestre HMP. Prvi 

salezijanci so v Slovenijo prišli leta 1901 z njimi se je pri 

nas začel tudi prvi oratorij.  

 
 

LETOŠNJA ZGODBA 
 

Na letošnjem oratoriju nas bo spremljal sv. Ignacij 

Lojolski, vitez in ustanovitelj družbe Jezusove. Geslo 

oratorija je Za božjo slavo. 

Spoznali bomo njegovo pot od mladostnika pa vse do 

njegove smrti. 

Ignacij je kot otrok sanjal, da bo nekoč postal vitez, kar 

mu je tudi uspelo. Bog pa je zanj imel drugačne načrte. V 

eni izmed bitk je topovska krogla zadela stolp, ki se je 

zrušil nanj in mu pri tem zdrobil nogo. V bolnišnici se je 

Ignacij prvič seznanil z Gospodom ob branju Svetega 

pisma in knjige o svetnikih.  

Od tistega trenutka dalje se je njegovo življenje obrnilo na 

glavo. Odšel je na misijon s poslanstvom, da pomaga 

najrevnejšim. Kmalu so se mu pridružili tudi drugi in tako 

je nastala bratovščina, čez čas pa tudi samostanka 

skupnost imenovana Družba Jezusova ali z drugo besedo 

jezuiti. 

 

Danes po vsem svetu deluje več kot 18 tisoč jezuitov.  

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRIJAVNICA 
 

PODATKI O OTROCIH 

 
____________________________    _______________    _________    

*ime in priimek                                   *datum rojstva           *št. majice 

 

____________________________    _______________    _________    
*ime in priimek                                   *datum rojstva           *št. majice 

 
____________________________    _______________    _________    

*ime in priimek                                   *datum rojstva           *št. majice      

_________________________________________     
*posebnosti (dieta, zdravila, alergije, prehrana,…) 

 
PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH SKRBNIKIH 

 

*ime in priimek _________________________________________ 

 

naslov __________________________________________________  

 

*telefon _________________________________________________  
(na katerega ste dosegljivi v času oratorija) 

* Obvezni izpolniti 

 

PROŠNJA ZA DOVOLJENJA (GDPR) 

Skladno z novo evropsko Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), 

vas  prosimo za soglasje, da smemo osebne podatke, ki ste jih navedli zgoraj, 

uporabljati za izvedbo oratorija. Brez navedenih podatkov prijava na Oratorij 

ni mogoča !  

Zagotavljamo, da bo KM Litija kot izvajalka Oratorija 2022 in kot upravljavec 

osebnih podatkov zgoraj navedene podatke obdelovala in hranila izključno za 

izvedbo Oratorija 2022. S podatki bomo ravnali skladno z zakonom in jih ne bomo 

posredovali tretjim osebam. Vaše podatke bomo hranili do preklica. Hrambo in 

uporabo podatkov lahko kadarkoli prekličete na naslovu Katoliška mladina Litija,  

Valvazorjev trg 1, 1270 Litija ali litija@katoliskamladina.si. 

 

S podpisom dovoljujem otroku udeležbo na vseh aktivnostih 

oratorija, kakor so navedene v programu. 

 

Dovoljujem objavo fotografij in posnetkov dogajanja na oratoriju za 

pripravo predstavitvenega videa, zaključne ceremonije in 

vsakodnevnega »oratorijskega dnevnika«, objavo fotografij na 

župnijski spletni strani in Facebook strani.   

 

Znesek prijavnine za izvedbo oratorija  _______ € 

 

Prijavnina poravnana ob prijavi (obkrožite):  

•  DA  • NE 

 

 
Podpis staršev  _____________________________________  

 

 

 

 

Program od ponedeljka do petka 

 

09:00  začetek 

09:30  skupna kateheza z gostom 

10:30 kateheze po skupinah 

11:30  delavnice 

13:00  kosilo 

14:00  velika igra 

16:00  zaključek 

 

 

POMEMBNEJŠE INFORMACIJE 
 
NEDELJA, 14. 8.:  

17:00 začetek 

sledi program po katehezah in med tem časom 

sestanek s starši 

 

PONEDELJEK: 

09.00 sv. maša (Marijino vnebovzetje) 

 
SREDA, 17. 8.:  

izlet na bazen – otroci naj imajo s seboj malico, 

pijačo, kopalke, brisačo in sončno kremo 

09:00 dvig zastave 

16:00 povratek v Litijo 

 

ČETRTEK, 18. 8.:  

Velika vodna igra -  otroci naj imajo s seboj malico, 

kopalke, brisačo, dodatno majico in sončno kremo 

 

SOBOTA, 20. 8.: 

09:00 začetek  

13:00 konec dopoldanskega dela 

18:00 sveta maša 

19:00 Oratorij ima talent 

Po predstavi bo druženje s srečelovom  

 
odgovorni 

KM Litija, Valvazorjev trg 1, 1270 Litija  

župnik Marko Mrlak 040 628 137 

Žiga Rozina 031 568 417 

 

OSTALE INFORMACIJE 
 

Zaradi lažje organizacije Vas prosimo, da otroke 

na oratorij prijavite s prijavnico, ki jo oddate v 

župnišču do nedelje, 31. julija, in če imate 

možnost, poravnate še prijavnino. 

Kasnejših prijav ne bomo sprejemali.  

 

Sprejemamo otroke od 5. leta starosti naprej. 
 

V primeru, da otrok ne upošteva pravil in opozoril 

na oratoriju, vas voditelj o tem takoj obvesti in 

ustrezno ukrepa. 

 

Za pijačo in kosilo bo poskrbljeno na oratoriju.  

V primeru sprememb bodo otroci dobili obvestilo. 

 

Prispevek za enega otroka je 30 €, za drugega in 

vse ostale otroke iz iste družine pa 20 €. Cena 

vključuje prehrano, material za delavnice, 

kopanje in majico. 
 

Če je kdo v finančnih težavah, naj to ne bo razlog, da 

se otrok ne udeleži oratorija. Na prijavo zgolj 

napišete znesek 0 € in bomo zabeležili prijavo.  

V letošnjem letu smo pričeli sodelovati z Zvezo 

prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje; skupaj z 

njimi bomo otrokom omogočili lep oratorijski 

teden! 

 

Če kdo želi pomagati, se priporočamo za: 

o pecivo in sadje na oratoriju 

o denarni dar za lažjo izvedbo 

o dobitke za srečelov 

 

Bog vam povrni! 

 

 

 

 


