Dragi oratorijski voditelji in spoštovani duhovni asistenti!
19. januarja je minilo natanko 150 let od smrti Friderika Barage, velikega misijonarja
in škofa med severnoameriškimi Indijanci. Čeprav uradno še ni prištet med blažene,
njegovo požrtvovalno življenje izžareva svetost. Vrsto let je že bil pri vrhu seznama pri
izbiri oratorijskih tem, letos, na obletnico, pa je končno le prišel na vrsto. Na Oratoriju
2018 bomo torej spoznavali prav tega velikega Slovenca, vodilo pa nas bo njegovo
škofovsko geslo: »Eno je potrebno«.
V pripravi na Oratorij vas želimo s tem pismom iz srca povabiti na Pomladanska srečanja
animatorjev Oratorija (PSAO) in vam posredovati najpomembnejše informacije o letošnjem Oratoriju.
Želimo si, da bi se na šestih dogodkih srečali predstavniki prav vseh oratorijev po Sloveniji!
V letošnji oratorijski pošti vam tako predstavljamo:
1) Pomladanska srečanja animatorjev
Oratorija 2018,
2) gradiva za Oratorij 2018,
3) pridobitev in obnavljanje certifikata
Oratorijski voditelj,

4) Oratorijska usposabljanja,
5) Oratorij na spletu,
6) pomembne informacije pri naročanju
gradiv,
7) nekaj drugih koristnih informacij.

V imenu vseh vključenih v pripravo Oratorija 2018 vas pozdravljam in želim blagoslova pri vašem delu.
Boštjan Jamnik SDB,
voditelj Oratorija Slovenija

1) POMLADANSKA SREČANJA ANIMATORJEV ORATORIJA 2018
Pomladanska srečanja animatorjev Oratorija močno priporočamo, saj boste tako oratorij lažje in
boljše pripravili. Pripravljajo jih mladi prostovoljci v škofijskih odborih Združenja animatorjev
Oratorija. Poleg napotkov za uporabo gradiv bodo animatorji dobili koristne informacije in znanje o
vodenju oratorija. Vabljeni, da se jih z udeležite s čim več vašimi animatorji!
Prav posebej vabljeni tudi župniki in ostali duhovni asistenti oratorijev!
Datumi srečanj

Okvirni program srečanj

- za škofijo Koper:
SOBOTA, 17. februar, 9.00 – 13.00 v Vipavi
- za škofijo Celje:
NEDELJA, 18. februar, 15.30 – 19.30 v Celju
- za škofijo Murska Sobota:
SOBOTA, 24. februar, 8.45 – 13.00 v Veržeju
- za nadškofijo Ljubljana:
SOBOTA, 3. marec, 9.00 – 13.00 v Ljubljani
- VEČ
za nadškofijo
Maribor:
INFORMACIJ:
www.oratorij.net/psao2017
NEDELJA, 4. marec, 15.00 – 19.00 v Mariboru
- za škofijo Novo mesto:
SOBOTA, 10. marec, 9.00 – 13.00 v Novem mestu

1. Čas za prevzem gradiv (cca. 30 min)
Vnaprej naročena gradiva boste prevzeli mimo vrste
za prodajo.
2. Uvodna molitev
3. Predstavitev zgodbe in osrednjega sporočila
Oratorija 2018
4. Delavnice o gradivih in oratoriju
5. Družabni del
6. Skupni zaključek

PRIJAVE in NAROČILA GRADIV:
preko spletnega obrazca za prijavo in naročilo (povezavo najdete na www.oratorij.net/oratorij2018).
ROK ZA PRIJAVO: najkasneje do srede pred srečanjem, ki se ga boste udeležili.
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2) GRADIVA ZA ORATORIJ 2018
A. Oratorij 2018: Eno je potrebno (priročnik)

D. Drugi spominki

Letošnja zgodba spremlja Friderika Baraga od
njegove odločitve za študij, za duhovništvo in za
misijone do njegovega škofovskega posvečenja.
Poudarek v zgodbi je na njegovem delu med Indijanci.
Skozi njegovo življenje bodo izpostavljene vrednote
odločitev, kultura, krst, nenavezanost in gorečnost.
Tudi letos boste v priročniku našli kateheze za štiri
starostne skupine in družinsko katehezo, velike igre za
različne priložnosti, molitve za otroke in animatorje,
ideje za delavnice, kar nekaj pesmi o Baragi in še in še.
Novost je t. i. XXL indijanska velika igra.

Med oratorijskimi gradivi je možno naročiti tudi
obesek za ključe z Baragovo silhueto. Kot spominek za
animatorje pa bo morda primerna slika Barage
formata A4 na trši podlagi. Lepa pozornost pa je tudi
Baragova podobica z molitvijo za njegovo priprošnjo.

B. Oratorijska himna

F. Oratorijska majica

Oratorijska himna je bila ponovno izbrana na
natečaju. Izmed 12 prispelih predlogov je bila izbrana
pesem »Eno je potrebno« avtorjev Jureta Plavca in
Bernarda Kreča.
Himna bo kmalu posneta in objavljena na
svetovnem spletu. Poleg nje pa boste v priročniku našli
še note štirih drugih pesmi z natečaja in nekaj drugih,
ki so obstajale že prej.

Letos oratorijske majice nismo uvrstili v naročilnico
gradiv, saj je za točnejša naročila še prezgodaj. A to ne
pomeni, da oratorijski majic letos ne bo! Posebno
naročilnico za majice lahko pričakujete meseca maja.

C. Oratorijski spominek: svinčnik
Letošnji osrednji oratorijski spominek je svinčnik,
izdelan iz čisto prave veje. Na njem je vžgan oratorijski
logotip in geslo letošnjega Oratorija. Tak spominek
smo izbrali zato, ker nakazuje na Baragovo
prizadevanje za opismenjevanje Indijancev ter
izdajanje knjig. Na drugi strani pa ima zaradi svojega
izgleda in izdelave pridih prvobitnega stika z naravo, ki
ga najdemo tudi pri Indijancih Baragovega časa.

E. Zvezka z oratorijsko zgodbo oz. katehezami
Z nakupom teh zvezkov za vsakega animatorja si
lahko prihranite strošek nakupa več celotnih
priročnikov in čas zamudnega (in protizakonitega )
kopiranja.

G. Knjige o Baragi
Med letošnja gradiva smo uvrstili tri različne
publikacije o Baragi:
 slikanico Indijanski škof v trdi vezavi (Brat
Frančišek, 2005), ki jo morda lahko otrokom
ponudite za listanje med odmori na oratoriju,
 krajši in cenovno dostopen življenjepis v stripu
(Salve, 2002),
 kratko knjižico z Baragovim življenjepisom
(Družina, 2018), primernejšo za to, da Baraga na
hitro spoznajo animatorji.
Upamo, da boste z njimi njegovo življenje kar
najlažje predstavili tako otrokom kot animatorjem.

Ta in vsak ostala podporna gradiva, ki vam lahko pomagajo k boljši izvedbi oratorija in jih najdete v
Naročilnici oratorijskih gradiv 2018, so podrobneje opisana in fotografirana v
Katalogu oratorijskih gradiv 2018, ki je na voljo na spletni strani: www.oratorij.net/oratorij2018.

3) Kako PRIDOBITI in kako OBNOVITI CERTIFIKAT Oratorijski voditelj
Ker smo želeli dati večjo težo liku in vlogi oratorijskega voditelja, smo lani uvedli certifikat Oratorijski voditelj.
Bil je lepo sprejet, saj je zanj v prvem letu izpolnilo pogoje kar 240 voditeljev.

Zakaj certifikat?





Certifikat je priznanje in hkrati spodbuda oratorijskemu voditelji, da si prizadeva k čim višji kvaliteti
svojega oratorija.
NOVOST: Z letošnjim letom bo za vse oratorije, ki boste naročili gradiva na pomladanskih srečanjih
animatorjev, veljal 10 % popust na gradiva in knjige. Oratoriji, kjer ima vsaj en voditelj certifikat, pa boste
dobili višji popust (od 20 – 30 %).
Oratorijski voditelj s certifikatom prejme tudi 5 € popusta pri udeležbi na katerih od salezijanskih
duhovnih vaj (postne duhovne vaje, adventne duhovne vaje za študente in mlade v poklicih) in 10 €
popusta pri udeležbi na Uskovniškem tednu.
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Kako pridobiti certifikat?
Od letošnjega leta dalje je mogoče certifikat pridobiti le z udeležbo na vikend usposabljanju Oratorijski
voditelj I., saj menimo, da je za voditelja pomembna in neprecenljiva izkušnja.
V letošnjem šolskem letu je razpisan še en termin usposabljanja, in sicer: od 20. do 22. aprila 2018 v
Dominikovem domu na Pohorju.
Prijave in več informacij: pisarna@oratorij.net.

Kako obnoviti certifikat?





Certifikat velja eno šolsko leto in se ga lahko vsakokrat obnovi za eno leto.
Certifikat se zamrzne, ko voditelj 1 leto ne izpolnjuje pogojev za njegovo obnovitev. (To pomeni, da v
šolskem letu 2017/18 veljajo še vsi certifikati, ki so bili podeljeni v letu 2016/17. Če letos ne boste izpolnili
pogojev za obnovitev, pa se bo certifikat zamrznil s 1. septembrom 2018.)
Pogoj za obnovitev certifikata je udeležba na katerem od oratorijskih dogodkov izobraževalne narave
(pomladansko srečanje animatorjev, posvet voditeljev, usposabljanje Oratorijski voditelj II, Animastart,
Skatehezajmo se) ali naročitev oratorijskega usposabljanja za vašo animatorsko skupino in posredovanje
osnovnih podatkov o vašem oratoriju oratorijski pisarni.

Več informacij o certifikatu najdete na www.oratorij.net/certifikat.

4) ORATORIJSKA USPOSABLJANJA
Na voljo so naslednja usposabljanja:
a) Oratorijski animator I (»Osnovni paket«):
 za animatorje pripravnike
 5-urna delavnica v vašem kraju
 cena: 70 € + fiksni, za vse enaki potni stroški 25 €

b) Oratorijski animator II:
 za animatorje, ki že imajo nekaj izkušenj
 2 x 2,5-urna delavnica v vašem kraju (lahko se odločite tudi le za 1 paket)
 izbirate lahko med 8 vsebinskimi paketi: OČE, KATEHEZA (letos prenovljen), VZGOJA, IGRE,
MOTIVACIJA, DELO V SKUPINI, KOMUNIKACIJA, ANIMATOR
 cena: 70 € + fiksni, za vse enaki potni stroški 25 €

c) NOVO: »Izgubljeni v času«, paket TEAM BUILDING
 povezovalna pustolovščino za vso animatorsko skupino preko team building iger in zgodbe, v
katero se vživi
 trajanje: cca. 5 ur – v vašem kraju
 cena: 70 € + fiksni, za vse enaki potni stroški 25 €

d) Oratorijski voditelj I:





za voditelje, še zlasti priporočamo novim voditeljem
vikend usposabljanje, letos še 20. – 22. aprila 2018 na Pohorju
cena: 30 €
pogoj za pridobitev certifikata Oratorijski voditelj

e) Oratorijski voditelj II:
 za voditelje , ki so se udeležili usposabljanja Oratorijski voditelj I ali imajo že večletne izkušnje
 poteka v obliki treh popoldanskih delavnic oz. predavanj
 letošnji termini: 10., 17. in 24. april 2018

Več informacij na: oratorij.net/usposabljanja.
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5) ORATORIJ NA SPLETU
Na spletni strani oratorij.net najdete vse pomembne informacije o Oratoriju: oratorijsko gradivo,
vabila in obvestila o dogodkih, spodbude za animatorje, informacije o oratorijskih usposabljanjih …
Poleg tega omogoča nalaganje in deljenje dodatnih gradiv, ki jih pripravljate v vaših animatorskih
skupinah, vsebuje zemljevid vseh slovenskih oratorijev, mnogo drugih uporabnih podatkov (npr. o
domovih duhovnih vaj po celi Slovenije, o dodatni literaturi o animatorstvu …) in še in še.
Vabljeni tudi, da sledite našemu skupnemu Facebook profilu (facebook.com/Oratorij.Slovenija) in
da tudi sooblikujete oratorijsko dogajanje na tem družabnem omrežju, tako da všečkate objave ter nam
pošiljate fotografije z vaših oratorijev, srečanj animatorjev in drugega oratorijskega dogajanja (na:
pisarna@oratorij.net).
Za komunikacijo med voditelji pa obstajata tudi Facebook skupina in e-poštna lista, v kateri se lahko
včlanite.

6) POMEMBNE INFORMACIJE PRI NAROČANJU GRADIV
 Gradiva lahko kupite le z nakazilom na TRR: Tako kot lansko leto zaradi novega zakona o davčnih
blagajnah tudi letos plačevanje gradiv z gotovino ne bo mogoče. Gradiva ne boste plačali na
srečanjih, temveč bo vsak oratorij naknadno po pošti prejel račun, ki ga boste poravnali z nakazilom.
Prosimo za razumevanje in vašo skrb za plačilo računov.
 Popust pri prednaročilu oratorijskih gradiv: S prednaročilom in prevzemom gradiv na pomladanskih
srečanjih animatorjev Oratorija vam nudimo popust ne le na letošnja oratorijska gradiva, ampak tudi
na mnoge druge priročnike in knjige, ki so vam lahko v pomoč. Toda velja opozoriti: popust na nove
knjige (med katere spada tudi priročnik) vam lahko nudimo le v primeru prednaročil pred
pomladanskimi srečanji, ki se štejejo za predstavitve teh knjig. Zakon popusta izven predstavitev
prvih 6 mesecev po izdaji knjig namreč ne omogoča.
 Plačilo poštnine: Ker je časa do poletja še veliko, ima vsak oratorij gotovo možnost, da tudi če ne
more priti na PSAO, pride po naročena gradiva vsaj na Rakovnik v Ljubljani. Če želite gradiva prejeti
po pošti, se stroški poštnine zato prištejejo k računu in jih krijete sami. Izjema so gradiva, ki ste jih
naročili v prednaročilu, a jih na PSAO zaradi kakršnega koli vzroka ne bo na voljo (npr. spominki,
knjige, ki bodo pošle ...).

7) DRUGE KORISTNE INFORMACIJE
 Animatorski spodbujevalnik: Za vas vsak mesec pripravljamo koristno gradivo, ki ga lahko uporabite
za oblikovanje srečanj vaših animatorskih skupin. Vsebuje predloge za katehezo,
molitev in dejavnosti. Najdete ga na: www.oratorij.net/animatorski-spodbujevalnik.
 Izposoja kovčkov: Kot vsako leto so tudi letos na voljo didaktični kovčki za izvedbo različnih delavnic
(osnovni, pirografi, graviranje …). Opis kovčkov je dosegljiv na www.oratorij.net/kovcki, mogoče pa
si jih je ogledati na Rakovniku v Ljubljani in rezervirati na pisarna@oratorij.net.
 Popust v trgovini Levček: Ugodnost za oratorije ponuja tudi trgovina z ustvarjalnim materialom
Levček. Kupon za 20 % popust boste prejeli ob prevzemu gradiv na pomladanskih srečanjih
animatorjev Oratorijev. (Več o ponudbi na: www.prilevcku.si.)
 Popust v podjetju Samson Kamnik: Podjetje se odlikuje s tem, da materiale in izdelke v veliki meri
proizvajajo sami. Oratorijem nudijo 10 % popust na ves material v svoji spletni trgovini ali v njihovih
prostorih na Kovinarski c. 28 v Kamniku. Do popusta ste upravičeni s kodo "oratorij2018". (Več o
ponudbi na: www.naredi.eu/trgovina.)
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