
 

ORATORIJ STE 

PODPRLI: 
 

-STARŠI OTROK, 

-OBČINA ŠKOFJA LOKA, 

-BRATJE KAPUCINI, 

-ŽUPNIJA ŠKOFJA LOKA, 

-ELEKTROSERVIS MAČEK, s. p., 

-ODBOJKARSKI KLUB Lubnik 

 in drugi dobrotniki. 

 

 

 

 

Hvala vam in  

Bog povrni!  
 

 

 

 

ORATORIJ ŠKOFJA LOKA 
od 9. do 13. avgusta 2021 

ORIGINALEN.SEM!     

  
 

http://www.skofjaloka.si/
http://www.kapucini.si/skofja-loka/
zupnija-skofja-loka.rkc.si
http://www.itis.si/elektro-servis-macek-anton-macek_dvigalne-in-transportne-naprave?4547478


          VTISI:  

 LARA – voditeljica animatorjev 
»Svetosti se ne meri v letih, sad molitve je in del 

neštetih...«  (Začetek refrena himne, ki smo si jo 

letos prepevali) Mislim, da bi oratorije bolje težko 

opisali. Toliko dobrih del in molitve, toliko 

darovanja časa, talentov in truda, da vse "pade" 

skupaj v en super poletni teden. Vsi moji animatorji 

(vsako leto vas je več!), vam lahko rečem samo 

hvala, super ste! Komaj čakam da ponovimo. 

 

Jakob, Tine, Miha – TEHNIKA 
…Bomo zrihtal! 
   

BR. JOŽKO 
Igrivost otrok, zaupanje staršev,  

ljubezen animatorjev, svetost Carla Acutisa,  

obljuba Boga, da je z nami in mi z njim 

… To je to 

Božje kraljestvo je med nami! 
 

župnik MATEJ 
Sončni dnevi, odprte roke, vrata in srca bratov 

kapucinov, lep izlet in češčenje Jezusa, spoved in 

animacija, kateheze in velike igre, fajn otroci in 

super animatorji, neverjetna voditeljica Lara, 

velikodušni starši in vsi podporniki z darovi, pecivom, 

molitvami, blaženi Carlo Acutis in mi … mnogo več 

kot naključje … Je en čudovit Božji dar in povabilo, 

da se ga razveselimo, ga sprejmemo in na poti 

življenja delimo z drugimi. Aleluja. Slavimo Boga. 

OTROCI: 
 

◌  Vse mi je bilo všeč. Zelo sem se zabaval. 
Najbolj so mi bile všeč vodne igre. Gašper 
 

◌ Vse mi je bilo všeč. Vodne igre so res dobre. 
Za kateheze in delavnice pa so res dobri 
animatorji. Dora D. 

◌   

◌  Zelo všeč mi je bil izlet v živalski vrt. Dobre so 
bile tudi kateheze, deavnice in vodne igre. 
 

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

 
 

 

ANIMATORJI: 
 

◌ Oratorij je tista stvar v letu, ko si lahko dovoliš 
biti kot otrok in s svojim življenjem pričuješ. 
Oratorij je stvar, kjer lahko otroci pristno 
doživijo Boga in njegovo ljubezen. Lucija  
 

◌ Oratorij je bil letos zelo uredu. Na trenutku je 
bil mogoče malo utrujajoč, a se je dalo 
preživet. Lucija P. 

 

◌ Tok legenarno. Lovro 
 

◌ Kot prvič animator, sem zelo užival. Vesel sem 
obrazov otrok ko so srečni. Z veseljem se bom 
vrnil naslednje leto, kot animator. Izak 

 

◌ Oratorij je bil res zakon. Zelo sem hvaležna, da 
sem bila tako lepo sprejeta med animatorje. 
Lucija 

 

◌ Z animatorji smo ugotovili, da bi v letu brez 
oratorija nekaj manjkalo. Še dobro, drugače se 
letos ne bi zbrala taka ekipa kot se je. Petra 
 

 
 

◌   

 

 


