
 

ORATORIJ ŠKOFJA LOKA 

ENO JE POTREBNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

od 13. do 17. avgusta 2018 

ORATORIJ STE PODPRLI: 

-OBČINA ŠKOFJA LOKA, 

-BRATJE KAPUCINI 

-ŽUPNIJSKA KARITAS ŠKOFJA LOKA, 

-MEDICEP d. o. o., 

-KEMIČNA ČISTILNICA ŠINKOVEC BOJAN, s.p. 

-MESARIJA ŠTAJBNIRT, d. o. o., 

-AMBULANTA ŠUBIC d. o. o., 

-ELEKTROSERVIS MAČEK, s. p., 

-MAH Matej Hartman s. p., 

-Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d., 

-ODEJA, ŠKOFJA LOKA, d. d., 

-GUMB d.o.o., 

-Cvetličarna Flora, 

-Odbojkarski klub Lubnik 

-starši otrok in drugi dobrotniki. 

Hvala vam! 

http://www.skofjaloka.si/
http://www.kapucini.si/skofja-loka/
http://zupnija-skofja-loka.rkc.si/cmsms/index.php?page=zupnijska-karitas
http://www.medicep.si/
https://sl-si.facebook.com/KemicnaCistilnicaSinkovec
http://www.mesarija-stajnbirt.si/
http://www.itis.si/AMBULANTA-SUBIC_SKOFJA-LOKA_STARA-CESTA?4560099
http://www.itis.si/elektro-servis-macek-anton-macek_dvigalne-in-transportne-naprave?4547478
http://odpiralnicasi.com/spots/okrepcevalnica-mah-skofja-loka-podlubnik-ede591d32a
http://www.goricane.si/sl/
http://odeja.si/


 VTISI  
LARA – voditeljica animatorjev 
Z veseljem lahko rečem, da mi je bil letošnji oratorij 

zelo lep. Ponosna sem na animatorje, ki vsako leto 

naredijo oratorij še bolj zanimiv in zabaven, kar 

potrjujejo tudi nasmejani otroški obrazi po 

končanem dnevu. Izzivov pa nam tudi za naprej ne 

manjka, saj bo drugo leto naš oratorij praznoval že 

dvajseti rojstni dan. Hvala vsem, ki ste kakorkoli 

pomagali! 
 

Jurij, Davor, Tine, br. Jurij – TEHNIKA 
Naša vloga na oratoriju je uresničevanje Larinih 

želja (idej) in potreb animatorjev ter otrok. Bili smo 

kar uspešni. Tudi najedli smo se (večkrat). Imeli 

smo se fajn, ker smo res fajn ekipa. Sicer pa je bilo 

vse v redu. Hvala vsem sponzorjem za vašo 

radodarnost.  
   

MATEJ – župnik 
Ko so se v ponedeljek zbrali animatorji  in začeli 

sprejemati otroke, se je začel naš letošnji MISIJON … 

no, poznamo ga pod imenom ORATORIJ. Spoznavali 

smo misijonarja Friderika Baraga, a tudi mi vsi – 

animatorji, otroci, starši, sodelavci, podporniki, 

prijatelji … smo drug drugemu misijonarji! 

Misijonar namreč z zgledom kaže smer in obraz 

Boga. Hvala za vse pričevanje ter želim še  

       naprej lepo in vztrajno nadaljevanje! 

OTROCI: 
 

◌  Pohvalila bi super animatorje. 
 

◌  Bilo mi je zelo všeč kosilo. 
 

◌  Velike igre so bile ful fajn, predvsem vodne so mi 

bile všeč. 
 

◌  Na delavnici mi je bilo zanimivo, ker smo se 

napravili in pobarvali v indijance. 
 

◌  Pohvalila bi Laro, ki je zelo zabavna in dobra 

voditeljica. 
 

◌  Letos mi je bilo boljš kot lani. 
 

◌  Bile so lepe oratorijske maše. 
 

◌  Najbolj mi je bila všeč delavnica Živ Žav in 

predstava na začetku oratorija. 
 

◌  Jaz se vedno zelo veselim oratorija, ker imam 

ravno takrat rojstni dan. 
 

◌  br. Sašo je res car. 

 

KAPUCINI 

Domačnost, veselje, živahnost, mir, 

sproščenost, življenje … se je naselilo ta 

teden v naše življenje … v naš samostan.  

Hvala vam! 
 

 


