
Vsebinski prerez Oratorija 2022 
»ZA BOŽJO SLAVO« 

 uvod 1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 

VREDNOTA /    NEUSTRAŠNOST  RAZLOČEVANJE  ROMANJE   ŠOLANJE  SLUŽENJE 

SIMBOL /  oklep  meč  čevlji  čelada  ščit z grbom 

ZGODBA 

Spoznamo Tomaža, 

ki si je zlomil nogo 

in pride za teden dni 

na obisk k Babici. 

Ker mu je dolgčas, 

začne brati knjigo o 

Ignaciju Lojolskem, 

ki mu jo Babica 

posodi.  

Ignacij se kot mlad 

fant uči mečevati 

odločen, da postane 

najboljši vitez.  

Ignacij je leta 1521 kot vojaški 

poveljnik eden od braniteljev  

mesta Pamplona, ki jo napadejo 

Francozi. Izkaže izjemno 

neustrašnost in pogum vliva 

tudi svojim tovarišem. Vendar 

ga v noge zadane topovska 

krogla in mesto zavzamejo 

Francozi.  

Ignacij okreva po hudi 

poškodbi v bitki. Več 

mesecev je priklenjen 

na posteljo in si čas 

krajša s knjigama o 

svetnikih in o Jezusu, ki 

sta mu edini na 

razpolago. Knjigi mu 

odpreta drug pogled na 

svet. Preko 

razločevanja spozna, da 

ga viteštvo v resnici ne 

osrečuje. Spreobrne se 

in se odloči, da bo 

odslej služil le Bogu. 

Ko za silo okreva, se 

Ignacij odpravi na 

romanje na Montserrat, 

kjer Mariji daruje svoje 

orožje, nato pa beraču 

še svoja plemiška 

oblačila. Njegova želja 

je živeti tako kot Jezus, 

zato se nato odpravi na 

pot proti Jeruzalemu. 

Tja tudi prispe in 

prevzet od čustev 

obiskuje kraje, kjer je 

hodil Jezus.  

Ignacij se je prisiljen vrniti v 

Španijo. V svoji vnemi začne 

pridigati in imeti duhovne 

pogovore, toda doživi kritike, da 

ima premalo znanja in 

izobrazbe. Zato se odloči, da 

gre študirat teologijo v Pariz, da 

bo lahko postal duhovnik. Študij 

mu ne gre lahko od rok, toda z 

vztrajnostjo in ob pomoči novih 

tovarišev mu bo uspelo.  

Ignacij je posvečen v 

duhovnika in obhaja novo 

mašo. Dozori odločitev, da 

s tovariši ustanovijo novo 

skupnost - Družbo 

Jezusovo. Ignacij potuje k 

papežu, da bi dobil 

njegovo odobritev družbe, 

kar se tudi zgodi.  

10 let kasneje srečamo 

Ignacija, ki kot vodja 

novega reda jezuitov 

preko pisem koordinira in 

spodbuja delo mnogih 

sobratov po vsem svetu.  

Tomaž svoje počitnice pri 

Babici zaključi navdušen 

nad Jezusom in njegovim 

vitezom Ignacijem.  

SVETOPISEMSKI 
ODLOMEK 

/ 
Bojna oprema  
(Ef 6,10-17) 

Drevo spoznamo po 
sadu (Mt 7,15-20) 

Bog pokliče Abrahama 
(1 Mz 12,1-2.4) 

Napredovanje v modrosti  
(Prg 4,1-9) 

Jezus umije učencem 
noge  

(Jn 13,3-5.12-15) 

CILJI KATEHEZ 

SPOZNAVNI 

Udeleženci pri sebi spoznajo, 
za kaj oni gorijo, kaj jih 

navdušuje, za kaj se jim zdi 
vredno boriti. 

Udeleženci spoznajo, 
kdaj in kako govorita 

hudi in Božji duh 
(temeljna načela 

razločevanja). 

Udeleženci spoznajo 
pomen romanja. 

Udeleženci spoznajo pomen in 
vrednost šolanja. 

Udeleženci spoznajo, da 
tisti, ki služi, več prejme, 

kakor daje. 

DOŽIVLJAJSKI 
Udeleženci doživijo 

premagovanje svojega strahu. 

Udeleženci doživijo 
(vodeno) tišino, kjer se 

srečajo s svojo 
notranjostjo. 

Udeleženci ob zgledih 
(pričevanjih) doživijo, da 
sta hoja za Jezusom in 
ljubezen do bližnjega 

povezana. 

Udeleženci primerjajo šolo na 
daljavo in v razredu in 

ugotovijo, kaj vse prejmejo v 
šoli v živo. 

Udeleženci doživijo 
veselje ob služenju 

drugim. 

DEJAVNOSTNI 
Udeleženci si podelijo izkušnje, 

ko so bili pogumni. 
Udeleženci razločujejo 

konkretne dileme. 

Udeleženci naredijo 
romarsko dejanje (obisk 
znamenja oz. kapelice, 
post, po kolenih okrog 
Najsvetejšega ipd.). 

Udeleženci izvedejo voden 
eksamen. 

Udeleženci napišejo 
pismo nekomu, ki ga s 

tem razveselijo. 

 
 


