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Animatorji Oratorija Kapele - Brežice - Dobova - Artiče smo v minulem letu, ob 30 let 

delovanja oratorija v naših krajih, izvedli kar 3 oratorije. Zaradi razmer smo število prijav na 

posameznem oratoriju omejili na 40 otrok, ta mesta pa so se zelo hitro, kar v 1 dnevu 

(Brežice in Kapele) zapolnila, saj so bili otroci po letu izolacije željni ponovnega poletnega 

druženja s svojimi vrstniki.  

Tema oratorija je bil blaženi Carlo Acutis, ki smo ga spoznavali skozi film in dramsko zgodbo 

pod geslom: "Originalen sem!" in isto naslovno oratorijsko himno. Najprej smo izvedli 

Oratorij Brežice, ki je potekal od nedelje 18. julija do nedelje 25. julija 2021 na dvorišču 

brežiškega župnišča in prostorih Slomškovega doma. Odpravili smo se na izlet v Olimje, imeli 

nočno dogodivščino v petek zvečer, ko smo udeleženci in animatorji prespali na oratoriju. V 

soboto smo se ohladili z vodnimi igrami, v nedeljo pa slovesno zaključili oratorij s sveto 

mašo.  

Že v naslednjem tednu je od srede 28. julija do nedelje 1. avgusta potekal sploh prvi Oratorij 

Artiče v zgodovini Oratorija Kapele - Brežice - Dobova - Artiče. Tako starši kot udeleženci so 

nov dogodek v Artičah z veseljem pozdravili in animatorje presenetili z zaključno oratorijsko 

torto po nedeljski slovesni sveti maši. Za prvič je oratorij trajal le 5 dni, kjer smo si ogledali 

zgodbo o mladem Carlu Acutisu, ustvarjali na zanimivih delavnicah in se igrali pri velikih 

igrah. Veliko smo tudi peli in plesali. Veseli smo dobrega odziva, zato bomo lokacijo Artiče 

večkrat vključili za oratorij.  

Zadnji izmed 3 oratorijev pa je potekal v Kapelah, kjer smo z zaključnim oratorijem proslavili 

30. obletnico našega delovanja. Oratorij Kapele je potekal od srede 18. do nedelje 22. 

avgusta. Prvič sploh smo izvedli tako imenovani maratonski oratorijski dan, ko smo se v 

petek zbrali ob 9h zjutraj in bili skupaj vseskozi do naslednjega dne, sobote do 15h, skupno 

torej kar 30 ur, toliko kolikor let oratorija smo praznovali. Imeli smo tudi posebno delavnico v 

sodelovanju s Kulturnim društvom Kapele, ki je za udeležence pripravilo delavnico izdelave 

glasbil. V nedeljo smo slovesno zaključili dogajanje s sveto mašo na prostem v kapelskem 

parku.  

Skupno se je 3 oratorijev udeležilo več kot 100 otrok v starosti med 4 do 14 let. Oratorij je 

pripravljala in izvedla ekipa skupno 30 animatorjev v starosti med 15 do 23 let. Ob tem bi se 

radi zahvalili Društvu 1824 za sofinanciranje v sodelovanju z Občino Brežice. Upamo, da bo 

sodelovanje še naprej tako uspešno kot v minulih letih. V letošnjem letu trenutno 

načrtujemo 2 oratorija, enega v Artičah in enega v Kapelah. Želimo si, da letos poleti več ne 

bi bilo omejevanja z ukrepi in bi po 3 letih ponovno lahko izvedli oratorij v polnem obsegu s 

100 in več udeleženci kot je bilo to v letu 2019. Za zaključek naj dodam še to, da se sama z 

letošnjo oratorijsko sezono umikam kot voditeljica in to mesto prepuščam mladim, 

perspektivnim dekletom, Hani Irt, Martini Kelhar in Tini Bevc, ki so se že lani zelo izkazale in 

pogumno prevzemale odgovornosti organizacije in vodenja. Menim, da sem predala oratorij 

v dobre roke, še vedno pa bom dekletom na voljo za kakršnokoli pomoč in podporo.                             
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