
 

 

DRAGI STARŠI! 

 

Zahvaljujemo se Vam, ker nam 

boste tudi v letošnjem letu v času 

oratorija zaupali svoje otroke. V 

župniji Kapla oratorij  že štirinajsto leto  

pripravljamo mladi animatorji. Potrudili se 

bomo, da bo vaš otrok varno in veselo 

preživel  dneve duhovnih počitnic v župniji.  

Oratorij bo potekal štiri dni in pol, saj bo 

zaključek v nedeljo z sv. mašo.  
 

V času korona virusa redno spremljamo 

navodila in priporočila in v skladu z njimi 

bomo tudi izvedli oratorij. 

Da bodo priprave na oratorij že v tednih 

pred začetkom dobro potekale, Vas 

prosimo, da najprej spodbudite  svoje 

otroke k udeležbi in potrdite udeležbo 

vašega otroka na oratoriju s pisno prijavo 

najpozneje do 6. avgusta 2022. Prijavnico 

oddate v župnišču. 

Prispevek za oratorij, ki ga oddate ob 

prijavi znaša 20 evrov za prvega otroka, za 

druge pa 10 evrov. V to je vključeno: 

vsakodnevno kosilo, pripomočki za delavnice 

in igre, majica in druge stvari.  

 Dragi starši, kadar imate čas nas lahko 

obiščete, na poseben način pa ste vabljeni 

zadnji dan, v nedeljo 21. avgusta ob 10.30h 

na zaključno sveto mašo,  ki jo bodo mladi 

posebej  oblikovali.       
 

 

 

 
KAKO POTEKA ORATORIJ? 

 

::od srede, 17. 8., do nedelje, 21. 8. :: 
 

845  ~ Jutranje zbiranje pred cerkvijo 

900  ~ Začetek oratorija, himna, 

915  ~ Zgodba, pogovor,  

1000 

1100 

 ~ Kateheza 

~ Molitev v cerkvi, pesmi 

1130 ~ Delavnice 

1230  ~ Kosilo in prosti čas 

1345  ~ Velika igra 

 
1530~ zaključek, spust zastave, odhod 

domov 

   
DRAGI OTROCI, DRAGI MLADI ! 

Juhu! Na oratoriju vsi vedno luštno se imamo,            

strahu pri igrah mi ne poznamo.                      

Kateheze  naše so veselje,                                            

pesmi pojemo tako na glas,  da slišijo nas v 

sosednjo vas.  

In ker znova leto je obšlo,                                   

zato Jezus spet vabi te z vso močjo.                       

In ker On želi, da srečni vsi bi bili, te vabimo, da na 

oratorij prideš tudi TI!   

LEPO VABLJENI! 

Vaši animatorji☺ 

 
Dodatna pojasnila 

Jože Motaln (duhovni vodja 031/ 583-626)  

 
 

14. ORATORIJ ŽUPNIJE  
KAPLA 

 

17. – 21. avgust  2022 
 

NAJBOLJŠI TEDEN POČITNIC 
 

 

 
 

 
 

 

 

» Za Božjo slavo mi živimo in neustrašno se 

borimo, ščit vere in oster meč Duha smer 

romanja sta…, da dobro vedno med nami 

kraljuje in med seboj nas povezuje! 

.'                                                     (Iz himne  oratorija) 

 
 



- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -
odreži in oddaj   do  6. avgusta  2022 

PPPRRRIIIJJJAAAVVVNNNIIICCCAAA   zzzaaa   ooorrraaatttooorrr iii jjj   KKKaaappp lllaaa   222000222222   
 
Ime in priimek 

otroka:________________________________________ 

           _________________________ 

 
Naslov: 

_____________________________________________

_______________________________ 

 
Telefon, na katerem ste starši dosegljivi v času oratorija (9h 

– 15.30h): 

_____________________________________________

_______________________________ 

 
V veroučnem letu 2022/23 bo otrok obiskoval(a)   _____. 

razred devetletke. 

Posebne opombe (alergije, bolezni, zdravila…): 

______________________________________ 

Velikost majice  (obkroži): 5-6 let  7-8 let    9-11     S   M    L:  

 

Kraj in datum:____________________ 

Podpis staršev:_________________ 

 
S podpisom starši dovoljujemo, da se naš otrok udeleži duhovnega 

programa oratorija , da osebne podatke  uporabljate za dejavnost 

oratorija in objavo slik. Soglašamo z izvedbo programa, s pravili 

discipline in svojega otroka zaupamo voditeljem in animatorjem.  

Podatki o otrocih bodo uporabljeni izključno samo za lažjo 

organizacijo oratorija. 

 

»Za božjo slavo« 
ZGODBA ORATORIJA 2022 

 

Letos bomo čez oratorij spremljali sv. Ignacija 

Lojolskega, ustanovitelja jezuitov. Nekatere 

vrednote, ki jih je Ignacij živel in se po njih 

ravnal, se morda slišijo nekoliko zastrašujoče: 

neustrašnost, razločevanje, romanje, šolanje, 

služenje … Boste videli, z Božjo pomočjo se 

zmore tudi to! Ignacij si je kot vitez in vojak 

prizadeval, da bi postal čim bolj slaven, 

priljubljen in uspešen, od spreobrnjenja dalje 

pa se je začel truditi za Božjo (in ne več svojo) 

slavo. Letos je ravno 500 obletnica njegovega 

spreobrnjenja.  Ignacijevo hrepenenje po karieri 

in slavi je v marsičem podobno prizadevanju 

ljudi sodobnega časa, zato nas njegovo 

spreobrnjenje še posebej nagovarja. Več na 

oratoriju. Zato pridi, da skupaj spoznamo 

Ignacija, katerega ime pomeni ogenj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O  ORATORIJU! 

 

Oratorij je večdnevni duhovni program za 

otroke in mladostnike. Nekateri  se nam boste 

letos prvič pridružili. Verjemite, ne bo vam žal. 

Nekoč so izraz oratorij uporabljali za prostor, 

kjer se moli, nam pa danes pomeni veliko več. 

Oratorij - to so dnevi veselja, razgibanih 

dejavnosti, pesmi, igre in tudi krščanskega 

življenja.  

Štirje temeljni elementi so izraženi v  

besedah: ŠOLA, DVORIŠČE, DOM IN 

ŽUPNIJA. 

Oratorij je šola, ker nas nauči  za življenje;  

je dvorišče, kjer se srečujemo v veselju in 

razigranosti;  je dom, ki sprejema vsakega;  

in končno, oratorij je župnija, ki uvaja v 

življenje vere.  

Za otroke je to dobrodošla sprememba v 

počitniškem času, za animatorje izziv, da 

zaslutijo vrednoto zastonjskega darovanja, da 

vzljubijo mlajše vrstnike; vsi pa se navadijo 

skupinskega dela in koristno preživijo del 

počitnic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


