
 

ORATORIJ STE PODPRLI: 
 

-SSTTAARRŠŠII  OOTTRROOKK, 

-OBČINA ŠKOFJA LOKA, 

-BRATJE KAPUCINI 

-ŽUPNIJSKA KARITAS ŠKOFJA LOKA, 

-MEDICEP d. o. o., 

-LEKARNA MESTO - 37 – Janka Primožič 

Tavčar, s.p., 

-ELEKTROSERVIS MAČEK, s. p., 

-TAPETNIŠTVO Eržen, 

-GORIČANE, tovarna papirja Medvode, d.d., 

-PARKETARSTVO Metod Marolt, s.p., 

-CVETLIČARNA Flora, 

-ODBOJKARSKI KLUB Lubnik, 

-LOŠKI MUZEJ 

 in drugi dobrotniki. 

 

 

Hvala vam in  

Bog povrni!  

 
 

ORATORIJ ŠKOFJA LOKA 
od 12. do 16. avgusta 2019 

 

IMAŠ MOČ! 

  
 

 

 

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/
http://www.itis.si/elektro-servis-macek-anton-macek_dvigalne-in-transportne-naprave?4547478
http://www.goricane.si/sl/
http://parketarstvo-marolt.si/
https://www.loski-muzej.si/


VTISI 
LARA – voditeljica animatorjev 
Pravijo, da gre v tretje rado. In res je šlo! To je moje 

tretje leto v vlogi voditeljice in moji občutki so zelo 

lepi. Zelo sem ponosna na vse animatorje! Toliko 

truda, časa in talentov je bilo vloženih … Lahko rečem, 

da je bil to moj najboljši oratorij do zdaj. Zato, hvala 

animatorjem, da podarite čas, skrbite za vse potrebno, 

in da med nami vlada sproščenost in prijateljstvo!  
 

Jure, Tine, br. Jurij – TEHNIKA 
Z veliko dobre volje smo zmogli vse. Tudi, če kaj ni šlo, 

se ni opazilo. 
   

BR. JOŽKO 
Veselje, sproščenost, razigranost, molitev 

animatorjev, prepoten župnik na velikih igrah, iskrive 

oči otrok in animatorjev med poslušanjem in igro …  

Hvala ti, ljubi Bog, da nam zaupaš, da smo skupaj in 

da tako lepo poskrbiš z vremenom, povezanostjo 

med seboj … kot je tvoja želja - da bi bili skupaj in 

se ljubili med seboj, in da IMAMO MOČ. 
 

župnik MATEJ 
Toliko lepih stvari se je zgodilo na oratoriju te dni, da 

to ne more biti naključje … Je en velik Božji dar, ki je 

bil sprejet in posredovan … in živet. Bog, hvala ti za 

vse čudovite animatorje, otroke, brate kapucine, 

dobrotnike in molivce. Kako lepo je, ko smo v 

prijateljstvu in dobroti! Bog-Ljubezen, bodi Ti naša 

moč, tudi v dneh, tednih in mesecih, ki sledijo. 

OTROCI: 
 

◌  Najbolj mi je bilo všeč, ko smo 
šli v Crngrob, in ko smo vmes 
imeli otočke. Velike igre so mi  
bile zelo všeč. Tudi delavnica 
'Zabavne dogodivščine' mi je 
bila všeč. Kateheze so mi bile 
tudi všeč. Tudi vodne igre so mi  
bile zelo všeč. Lara 
 

◌  Najbolj mi je bilo všeč na oratoriju,  
ko igrajo igrico, in ko smo šli na izlet. 
Vesela sem tudi za vodne igre. Pika 
 

◌  Najbolj mi je bil všeč izlet v Crngrob. V 
bistvu mi je bilo vse všeč. Maj 
 

◌  Pohvalila bi Laro, ki je zelo dobra in 
prijazna. Terezija 

 

 

ANIMATORJI: 
 

◌  Super izkušnja za prvo animatorsko leto. Ajda 
 

◌  Lepo mi je bilo ker so bili otroci veseli, 
mirni in zadovoljni. Katarina 

 

◌  Najlepše mi je, ko slišiš otroški smeh. Nika D. 
 

◌  Naporna jutra so bila poplačana z 
žarečimi očmi mladih kristjanov. Lana 

 

◌  Nimam besed, da opišem kako srečna sem. 
 Lucija R. 

 

◌  Tehnika mi je bila tako všeč, da bom drugo 
leto kar tam. Sem utrujen, a vesel, da sem 

bil tu. Jakob  
bil tu. Jakob 

 

 

 


