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OBIČAJEN
ORATORIJSKI DAN

Zjutraj smo se vsi animatorji skupaj z otroki
zbrali pred odrom, da smo ob prepevanju orato-
rijske himne Odpri oči slovesno dvignili zastavo.
Nato smo še vedno malo zaspani gledali igro o
življenju apostola Pavla, ki so jo igrali samo profe-
sionalni igralci iz vrst animatorjev. Po igri smo se odpra-
vili v cerkev, kjer smo lahko preizkusili svojo sposobnost
petja. Moramo povedati, da nam je kar uspevalo – vsi
smo rojeni pevci. Po uvodu v kateheze, smo se odpravili
po skupinah, v katerih smo razglabljali o igri, ki smo jo
gledali zjutraj, ter temi, ki je bila izpostavljena. Po zelo
težki debati smo se morali okrepčati z domačimi do-
brotami, ki so nam jih prinesle gospodinje. Ker pa ima-
mo mladi radi razgiban dan, smo naše možgančke in
roke zaposlili v delavnicah, ki so letos potekale malo
drugače. Otroci so tako prvič sodelovali v dveh delavni-
cah. Po dvournem ustvarjanju je sledila malica, ki smo
jo seveda komaj čakali. Polni želodčki so nam zopet dali
moči, da smo lahko tekmovalnost dokazovali v najra-
zličnejših igrah, od vodnih do olimpijskih. Po razglasitvi
zmagovalcev smo se morali posloviti. Še prej smo zapeli
himno in spustili zastavo. Komaj smo čakali naslednji
dan

Na oratoriju smo imeli tudi pesniško nadarjene
otroke. V dokaz objavljamo dve pesmi, ki sta ju napisala
Katja Logar in Neznani Pesnik.

Zjutraj dvignemo zastavo
in zapojemo himno,
tisto, ta pravo.
Nato v cerkev gremo,
pesmi pojemo
in župnika poslušamo.
Sledijo kateheze,
joj, čas res počasi teče.
V delavnicah se smejimo
in veselje delimo.
Ko sendviče dobimo,
si jih takoj razdelimo.
Če na igrah kdo goljufa,
se drugi smejimo za dva.
Ko zastavo spustimo
se nesrečno poslovimo.

Zapri oči, ulezi se na tla,
naj luna te nosi,
boš padel na tla.
Ta noč lepša se zdi,
zato še ti zapri oči.

IZLETA
V sredo ne bil Oratorij obarvan pustolovsko, saj smo se

odpravili na celodnevni izlet v živalski vrt in na bližnji Rožnik.
Zbrali smo se že ob 8.30, dvignili zastavo, se razporedili po
avtobusih in odpeljali v Ljubljanski ZOO. Tam smo si ogledali
slona, leva, risa, zebre, žirafe, kače in tudi živali, ki so nam po-
polnoma neznane npr. vari, zebu, mara in tenrek. Ob 11.00
smo si ogledali hranjenje morskega leva. Pokazal nam je tudi
več vragolij, katere ga je naučil njegov oskrbnik. Nato smo
odšli v delavnico, kjer so nam pobližje predstavili nekaj živali.
Tisti, ki so bili najbolj pogumni, so pobožali kačo. Bilo je zelo
zanimivo. Po ogledu vseh živali smo se odpravili na 391 m
visok Rožnik, kjer smo imeli malico, sledila pa je priprava na
mašo. Sveto mašo smo imeli v frančiškanski cerkvi Marijine-
ga obiskanja na vrhu Rožnika, pridružilo pa se nam je tudi
nekaj naključnih pohodnikov. Po maši nas je čakala še kar
precej dolga pot do parka Tivoli, kjer so nas že čakali avtobu-
si. Ko smo prispeli v Šenčur, smo še spustili zastavo, nato pa
odhiteli domov, saj nas je izlet pošteno utrudil.

Zaradi vročine, ki je pripekala, smo se v četrtek hladili v
bazenu v Tržiču. Zbrali smo se ob 9.00, imeli skupno molitev
in delo po skupinah. Nato smo se starejše skupine odpeljale
z avtobusi do Tržiča. Ko smo prispeli, smo se morali dogo-
voriti nekaj pravil obnašanja v in ob bazenu. Nato smo odšli
v vodo, ki pa se nam na začetku ni zdela preveč topla. Hitro
nas je premamilo skakanje v bazen, seveda pod budnim nad-
zorom animatorjev. Kmalu so se nam pridružili tudi mlajši
otroci. Kar nekaj uric smo se zabavali v vodi, potem pa smo
se zopet v dveh skupinah utrujeni vrnili domov.

Mogoče ste opazili, da se je v Šenčurju kar naenkrat pojavilo veliko otrok. Brez skrbi, nismo jih ukradli.
Prišli so na Oratorij 2008. Nosil je naslov ODPRI OČI!, potekal pa je od 6.–13. julija 2008.

reka časa odnaša vse stvari.
Komu je še mar, kakor volk samotar,
človek vedno bolj zase se drži.
A življenje ni to, kar večkrat se zdi,
tavanje po brezpotju brez luči.
Neumnost ali modrost, globok prepad ali most?

Odpri oči, ozri se v nebo,
naj sonce te vodi, podaj mi roko!
Nam ta svet lepši se zdi,

ORATORIJSKA ZGODBA
Letošnja oratorijska zgodba je temeljila na spreobrnjenju apostola Pavla. Začne se v šoli, kjer smo videli, kako

se je Pavel odločil, da preneha z učenjem izdelavne šotorov. To pa učitelju ni bilo najbolj všeč, saj je bil Savel (ko
je bil mlad, so Pavla klicali Savel) najboljši v izdelavi šotorov. Čeprav so ga vsi prepričevali, naj ostane, se Savel ni
dal. Odšel je v Jeruzalem, kjer se je vpisal v razred učitelja Gamaliela. Gamaliel je bil tedaj najboljši poznavalec Sv.
Pisma. V njegov razred se je vpisalo veliko preveč učencev, zato jim je Gamaliel dejal, da bo učil samo 5 najboljših
učencev. Zato so učenci hitro vzeli v roke papirus in nanj začeli pisati. Savel je pustil svoj papirus prazen, zato je
učitelj res mislil, da ne zna pisati, kot je prej rekel njegov součenec Sila. Ampak Savel se ni dal. V rokavu je imel
zelo dober izgovor, kateri mu je tudi omogočil šolanje pri učitelju Gamalielu. Savel je vedel, da se mora prepustiti
Bogu, kot prazen list, da on napiše nanj svoje misli, svoj načrt. Zaradi teh besed ga je Gamaliel vzel v šolo. Ker
Savlu ni bilo všeč zbiranje kristjanov, se je odločil, da bo naredil red. Gamalielu je rekel, da naj mu napiše pismo, ki
bo dovoljenje za njegove načrte. Ko je pismo dobil se je odpravil proti Damasku. S seboj je vzel še svoja prijatelja
Silo in Juda. Na poti ga je ustavil neznan glas, ki mu je rekel, naj se ustavi pri Hananiju, saj naj bi le on lahko po-
magal Savlu zopet videti. Na poti je namreč oslepel. V mestu Damask so poiskali Hananija. Ko mu je on povedal o
Jezusu in ko ga je Savel sprejel v svoje srce, je spregledal. Potem pa ga je Hananija tudi preimenoval v Pavla. Pavel
je navdušen poiskal kristjane v tem mestu, vendar kristjani niso bili prav nič navdušeni. Vedeli so, da preganja
kristjane, niso pa še vedeli, da se je medtem spreobrnil. Ko pa jim je Pavel vse razložil so ga že klicali judje. Bili so
jezni, ker je postal kristjan, zato je zbežal. Šel je k Petru in drugim apostolom. Oni so se ga najprej ustrašili, šele
potem, ko jim je Barnaba povedal, da se je spremenil, so ga spustili naprej. Tako ga je Peter poslal z Barnabom v
Antiohijo. Na poti ju je ustavila vedeževalka. Ko je Pavel iz nje izgnal hudiča, so ju vrgli v ječo. A Pavel ni bil dolgo
v ječi. Rešil ga je gospodov angel. Stražar v ječi je odpeljal oba na svoj dom, kjer se je krstil z vso družino. Pavla
danes poznamo najbolj po njegovih pismih, ki jih je pisal ljudem, ki niso ubogali njegovih napotkov. Igra se konča
s pisanjem pisma Korinčanom.
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INTERVJUJI
TONJA

pevski talent je preizkušala s pesmijo Stvarnik. Ko pa
ni prepevala, je najraje čofotala v bazenu v Tržiču. 
Pravijo, da kdor rad poje tudi pleše, zato je za naj
delavnico izbrala plesno delavnico.

URŠA
Animatorka Urša je bila letos asistentka (prvič je

bila na oratoriju kot animator). »Krst, ki sem ga pre-

moči, da se bom drugo leto zopet pridružila ekipi«.
Kmalu zatem pa je dodala, da je bil krst malo kratek,
ampak, to se bo drugo leto spremenilo, saj bo ona
tudi med organizatorji krsta. Poleg tega pa je najbolj
uživala, ko je videla nasmeh na obrazih otrok ter nji-
hovo igrivost in veselje. Vodila je delavnico Pravljica
lutk. Pravi, da ni bilo nobenega, ki bi ji nagajal, saj
se je z vsemi dobro razumela. Za naslednje leto pa
predlaga več »skrivnih« srečanj med animatorji, saj
so ji letos resnično prirasla k srcu.

PETRA
Petra je bila že lansko leto na oratoriju, zato ji stva-

ri niso tuje. Kolikor sem izvedela, je najbolj uživala v
pripravi krsta za nas, »žrtve« asistente. Ampak, saj

šne. Krst ni bil grozen . Tudi ona prisega na t.i. skriv-
na srečanja. Želi pa si, da bi jih bilo drugo leto več. 
Pravi, da je bilo na oratoriju zelo živahno, mogoče že
zaradi tega, ker je ona stopila na otroško stran in jim

DAVID
Animator David je v tem poslu že veteran. Kot

tehnični voditelj je bil zelo zaposlen z organizacijo in

ji. Lahko pa rečemo, da se je resnično vživel v po-
poldanske igre – rezultat tega je tudi zmaga njegove
skupine.

telja: Moniko Šmajc in Francija Brezarja. Morali sva

sploh pa ne glavnima voditeljema. Lahko poveva, da 

sta resnično do-
bro poskrbela za

oratoriju. Upava,
da bosta drugo
leto zopet prevze-
la svojo pomemb-
no funkcijo.

Ostalim animatorjem pa se opravičujeva,
časopis je prekratek za omembo vseh, lahko pa se

vam zahvaliva za sodelovanje. ISKRENO HVALA!

URBAN KOKALJ
Prvič v zgodovini

šenčurskega oratori-
ja je vlogo duhovnega
voditelja prevzel žu-
pnik. Lahko rečemo, da
mu je odlično uspelo,
in sploh ne dvomimo
v njegovo sodelovanje
naslednje leto. Seveda
pa se mu moramo tudi

gočil potek oratorija

prostorih.

KUHARICA
Mogoče ne veste

vsi, da smo bili anima-
torji vsak dan po za-
ključku oratorija dele-
žni posebnega kosila,
ki nam ga je skuhala
naša prijazna kuharica
Darinka. Za to se ji še enkrat zahvaljujemo in upamo,
da bo naslednje leto zopet skrbela, da bodo naši že-
lodčki polni.

POPOLDANSKE IGRE
Da je bil oratorij še bolj zanimiv, smo imeli vsak dan

igre, v katerih smo morali pokazati svojo iznajdljivost in
tekmovalnega duha. V ponedeljek smo imeli velike igre.
Po malici smo se razdelili v skupine, potem smo odšli
do prizorišča. Tam so nas že čakali animatorji na svojih
otokih. Tomaž je povedal navodila in igra se je začela.
Na otokih so bile različne naloge, ki jih je morala skupi-
na opraviti, da je dobila sestavino za izdelavo šotora. Ko
smo imeli vse sestavine, smo pričeli z izdelavo šotora. Po
koncu izdelave so izdelke ocenili animatorji. Upraviče-
no so zmagali najboljši - Helena in njena skupina.

Ker se letos poleti odvijajo olimpijske igre na Kitaj-
skem, smo jih v torek priredili tudi v Šenčurju. Razdelili
smo se po državah. Ker pa nam je višja sila malo pona-
gajala in je začelo deževati, smo igre prestavili v Dom
krajanov. Pa čeprav smo imeli malo prostora in je bilo

večino iger potrebno po hitrem postopku prilagoditi,
so potekale lepo v tekmovalnem duhu. Imeli smo 10
postaj, tekmovali pa sta po 2 državi naenkrat. Vse dr-
žave so bile zelo tekmovalne, a ena je bila še posebej
zagreta in ta je na koncu tudi zmagala. Toje bila Argen-
tina z animatorjem Davidom Šmajcem. Kot vsaka zma-
govalna ekipa se je tudi ta prišla slikat na oder in imela
čast spustiti zastavo.

V petek smo imeli vodne igre. Vsi smo morali s se-
boj imeti kopalke, brisačo ali pa kaj za preobleči, saj ni
pravih vodnih iger, če nismo vsi mokri. Tako, kot pona-
vadi smo se najprej razdelili v skupine in odšli na pri-
zorišče iger, kjer smo imeli sprva nekaj težav z vodo .
Nato smo dobili jasna navodila in vsaka skupina svoje-
ga sodnika. Ko je bilo iger konec, še nismo bili vsi tako
mokri, kot smo pričakovali, zato smo morali to grozno
napako popraviti. Kar naenkrat je z vseh strani prile-
tela voda. V tej igri pravil ni bilo, veljalo je samo, da
moraš biti moker, kar se da. Seveda smo mislili, da ani-
matorji ne bomo mokri, ampak smo se zmotili. Otroci
so nas kar naenkrat obkolili in nas zalili z vodo. Tako so
uresničili svojo drugo misijo. Hoteli smo se maščevati,
pa saj veste, kako je, če imaš 50 otrok in samo dve cevi.
Tako so na koncu zmagali otroci. Smo pa animatorji
sklenili, da se bomo maščevali, ampak na žalost bo to
mogoče šele naslednje leto.
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ANIMATORJEM
bolj moderni kot drugi veterani, ampak pazite! Dru-
go leto prihajajo nove okrepitve, zato se moramo

boljšimi idejami, kot jih imamo veterani. Predlagam
več »skrivnih« skupnih srečanj itd. Tako se ne bo
vedelo, kaj je kdo predlagal in hitro si bomo lahko

TEMNA STRAN ORATORIJA
Kot vemo je na oratoriju veliko tekanja in igranja z

otroki. Tako smo vsi animatorji shujšali, kar pa se je zelo
poznalo, saj smo postali »fit«. A to grozno napako smo
morali takoj popraviti, saj si ne moremo privoščiti kaj
takega (majice so postale kar naenkrat prevelike). Zato
smo naslednje dni pridno hranili naše želodčke s peci-
vom, ki so ga prinesli starši nadvse zadovoljnih otrok.
Seveda ga nismo pojedli preveč, saj bi nam majice po-
tem kar naenkrat postale pretesne – to pa spet ne bi
bilo prav. Vendar pa se je zdaj že vse poravnalo in spet
smo, kakršni smo bili. Lepo okrogli in seveda utrujeni.

PREVERJENO
Po neuradnih informacijah smo ugotovili pretreslji-

vo novico, ki pa jo zaradi varnosti animatorjev ne sme-
mo povedati (otroci naj bi na oratoriju imeli skrivno
misijo). Čez cel teden so nas v treh disciplinah preizku-
šali na sto in en način. Merili so potrpežljivost, kdo na
čase še vedno rad poišče otroka v sebi in strogost. Na
srečo pa njihova misija ni uspela, saj smo animatorji
dobro izurjeni za posebne primere, kot na primer za
plesanje račk - to zahteva posebno tehniko, ki jo zna
samo nekaj plesalcev na svetu (nas je seveda naučil
najboljši na svetu). Preizkušali pa so tudi naše živce.
Moramo povedati, da smo nekateri skoraj klonili. V ta-
kih primerih smo animatorji stopili skupaj in pomagali
tistemu, ki so mu otroci pojedli skoraj vse živce. Na
koncu se je vse srečno izteklo.
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Naš oratorij so omogočili številni sponzorji, ki smo jim zelo hvaležni.
Da so dali denar ali pa material je bilo zelo plemenito dejanje. Morali bi

ljujemo in upamo, da naslednje leto lahko ponovno računamo nanje.
Letos pa so naši sponzorji bili: Župnija Šenčur, Občina Šenčur, Re-

šet d.o.o, Avtocenter Vrtač d.o.o, Iskratel d.d, Avtohiša Vrtač Straž-
išče, Pekarna Grosuplje d.d, RO-tehnologija d.o.o, Avto HI-FI Darko
Vidmar s.p, Žumer d.o.o, Geoset d.o.o, SI SPORT d.o.o, ARC Kranj 
d.o.o., Picerija Pod kostanji, Jurčič CO d.o.o., Svetelj Jožef Anton, 
Logar Trade d.o.o., SLS, Matjaž Rode s.p., Avtoličarstvo Ahčin, An-
drej s.p., Frizerski salon Jolanda s.p., Mizarstvo Jože Svetelj s.p., 

ga Šenčur, Janez Kern s.p., AMD Šenčur, Nektar, Kozjek Ciril, Mesar-
stvo Anton, Čadež s.p., Mesarstvo Kepic, Pekarna Umnik, Sava d.d.,
Lotus d.o.o.

ker se »šparaš« za stara leta. Zato sva naokoli poslali svoje name-
stnike, ki pa so mimogrede nalogo opravili zelo dobro. Da pa ne bili 
prikrajšani, jih bova naredili slavne: Luka Panjan, Anja Godler, Katja 
Fon, Klemen Belehar, Tinkara Jerkič, Tina Umnik, Katja Logar, Ema 
Pleško in Tonja Umnik.

Veste, da se vsaka dobra stvar enkrat konča, zato morava tudi 

flacija raste, mi pa smo malo bolj… Več naslednje leto.

AVTORICI : Ana Vodnik, Petra Törnar in ostali

Hvala Ti!
Bog, hvala ti za vsak dan na oratoriju,

s tabo sva noč in dan,
Ti spremljaš naju že od sanj.

Igramo se super igrice, zato teprosim,
da bi se jih lahko igrali še naprej.

Zahvaljujeva se ti tudi za dobro malico.
Hvala animatorjem,

ki tako lepo skrbijo za naju.
Skupaj te prosiva za lepo vreme

in da bi imeli vsi ljudje streho nad glavo.
Hvala Ti za vse kar nama daješ!

Eva inMartin Dolinšek
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