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Dragi starši, 
tudi letos smo se razmeram navkljub odločili, da bomo za vaše otroke organizirali poletni 

oratorij, ki bo trajal od 17. do 21. avgusta 2020. Trenutna ugodna epidemiološka slika kaže na 

to, da večjih težav in preprek pri izvedbi oratorija ne bo, hkrati pa se nam zdi pomembno, da 

po mesecih izolacije omogočimo otrokom, da skupaj v družbi sovrstnikov preživijo kvaliteten 

čas, tako da upamo, da nam boste tudi letos zaupali vaše otroke. 

 

Seveda bo letošnji oratorij prilagojen razmeram, da bomo zagotovili čim večjo varnost otrok 

in animatorjev, vendar pa nam to ne bo preprečilo, da ne bomo skupaj ustvarili še ene 

nepozabne oratorijske zgodbe. Točna obvestila o ukrepih, ki se jih bomo morali vsi skupaj 

držati, boste prejeli v tednih pred samim začetkom oratorija, saj je težko predvideti za več 

mesecev naprej, kakšno bo takrat stanje v državi. Na podlagi smernic, ki jih je izdal Oratorij 

Slovenija, pa smo se odločili, da letos žal ne moremo sprejeti predšolskih otrok, saj je pri njih 

težje zagotavljati vse potrebne preventivne ukrepe. Prav tako odsvetujemo udeležbo otrok, ki 

spadajo v rizične skupine, saj je zagotovitev 100 % varnosti žal nemogoča. 

 
 

Zgodba letošnjega oratorija: 
Glavni lik letošnjega oratorija bo perzijska kraljica Estera, katere zgodba je zapisana v Stari 

zavezi. Estero, ki je bila judovskega rodu, je zaradi njene zunanje in notranje lepote perzijski 

kralj izbral za svojo ženo in kraljico. Svoje pravo poreklo je skrivala pred ljudmi, ko pa kraljevi 

pomočnik Haman skuje zlobni načrt, da bo pomoril vse Jude v kraljestvu, mora Estera zbrati 

ves svoj pogum, da ta zlobni načrt prepreči in reši svoje ljudstvo. Ta pogum pa črpa ravno iz 

odnosa z Bogom, saj zaupa, da ji bo On priskočil na pomoč. 

 

  



Program oratorija: 

 

DOPOLDANSKI DEL 

- zbiranje otrok med 8.30 in 9.00 

- pričetek ob 9.00 

- dvig zastave, jutranja molitev 

- dramska igra 

- skupna kateheza 

- kateheza po skupinah 

- malica 

- delavnice 

KOSILO IN ODMOR 

- sladoled, kino, družabne igre, itd. 

 

POPOLDANSKI DEL 

- velika igra 

- spust zastave 

Oratorijski dan bomo zaključili ob 15.30. 
(Na dan izleta in v petek bomo zaključili kasneje. O 

vsem tem vas bomo pravočasno obvestili.) 

 
 

Oddaja prijavnice: 
Zaradi lažje organizacije, smo se letos odločili, da bodo prijave potekale preko spleta, kjer 

izpolnite elektronsko prijavnico, ki je dostopna na https://forms.gle/rJLQUdufFTzqjqcLA 

(povezava je na voljo tudi na spletni strani župnije Št. Peter-Otočec). Prijave so mogoče do 

petka, 26. junija 2020, prispevke pa bomo pobirali pri nedeljskih sv. mašah 28. junija ter 5. in 

12. julija 2020. Prostovoljni prispevek za enega otroka znaša 17 €, za dva otroka iz iste družine 

34 €, za tri ali več pa 40 €. V primeru, da boste prispevali kakšen evro več, ga bomo hvaležno 

sprejeli. Če vam finančno stanje ne omogoča poravnave prijavnine, stopite do gospoda 

župnika.  V prispevek so vključeni pripomočki in material, oratorijska majica, obroki, izlet. 

Če nam želite na kakršen koli način priskočiti na pomoč pri izvedbi (kuhanje, peka peciva in 

kruha, donacije itd.), nas lahko pokličete in se bomo dogovorili. Vsaka pomoč je dobrodošla. 

Hvala že v naprej. 

 

 

HVALA VAM ZA VAŠE ZAUPANJE. V MOLITEV VAM PRIPOROČAMO LETOŠNJI ORATORIJ, 
ANIMATORSKO EKIPO IN VSE UDELEŽENCE. 

 
 

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo na navedenih telefonskih številkah. Na njih bomo 
dosegljivi tudi v času oratorija. 

 
 

Uroš Prešern, voditelj oratorija 2020 
uros.presern@gmail.com 

040 491 349 

Jože Rački, župnik 
07 30 75 402 (župnijski urad) 

031 289 500 

 

https://forms.gle/rJLQUdufFTzqjqcLA

