SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 10. avgust 2020
39. Stična mladih v 34 krajih po Sloveniji

Znane so lokacije, kjer se bo 19. septembra odvijala letošnja Stična mladih. Zaradi
omejitev zbiranja in s ciljem zagotavljanja največje možne varnosti udeležencev bo
srečanje mladih katoličanov, na katerem se navadno zbere okrog 5000 mladih, letos
razpršeno na več krajev po Sloveniji.
Stična mladih bo potekala na 34 različnih lokacijah po vseh šestih škofijah v Sloveniji.
Seznam lokacij je priložen spodaj, na voljo pa je tudi na spletni strani sticna.net, pod
zavihkom “Kako v Stično”.
Mladi so povabljeni, da se Stične mladih udeležijo na sebi najbližji lokaciji. Letos bo za vse
obiskovalce obvezna spletna prijava na dogodek, da bodo imeli organizatorji na lokacijah
pregled nad številom udeležencev in bodo lahko vzdrževali ustrezne ukrepe.
Zaradi razpršene izvedbe lahko tokrat na srečanju pričakujemo nekatere prilagoditve.
Koncert in vsebinski program bosta posneta vnaprej, udeleženci Stične mladih pa si ju bodo
lahko ogledali na dan dogodka na katerikoli izmed lokacij. Svete maše bodo potekale lokalno,
možen pa bo tudi ogled prenosa iz opatije Stična.
Med preostalimi aktivnostmi, kot so delavnice, šport, adoracija in ulica, bodo lokalni
organizatorji lahko izbirali in ga pripravili po svojih zmožnosti ter glede na potrebe in želje
tamkajšnjih udeležencev. Ustvarjalci Stične mladih pripravljajo priročnik z naborom idej in
navodili za posamezne aktivnosti, ki ga bodo lokalni organizatorji prejeli na predhodno
organiziranih informativnih srečanjih.
“Lokalne organizatorje in mlade spodbujamo k čim večji proaktivnosti pri izvedbi Stične
mladih ter seveda pozivamo k doslednemu upoštevanju vseh ukrepov po navodilih NIJZ.
Hkrati smo jim iskreno hvaležni, da so sprejeli našo pobudo in privolili k sodelovanju pri
izvedbi letošnjega srečanja,” pravijo ustvarjalci dogodka.
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Letošnja Stična mladih bo predvidoma ponujala 14 raznolikih delavnic za vse starostne
skupine udeležencev. Posnetke si bo možno po izbiri ogledati na YouTube kanalu Stične
mladih. Vsebina in izvajalci delavnic bodo razkriti kmalu na spletni strani in družbenih
omrežjih Stične mladih.

Seznam lokacij, kjer bo potekala 39. Stična mladih:
Celjska škofija:
•

Dekaniji Šaleška dolina in Gornji Grad; lokacija – Župnija Velenje - sv. Martin

•

Dekaniji Braslovče in Žalec; lokacija – Župnija Prebold

•

Dekanija Celje; lokacija – SMC Celje

•

Dekaniji Šmarje pri Jelšah in Rogatec; lokacija – Župnija Šmarje pri Jelšah

•

Dekanija Kozje; lokacija – Župnija Sv. Peter pod Svetimi Gorami

•

Dekanija Nova Cerkev; lokacija – Župnija Vitanje

Koprska škofija:
•

Dekaniji Tolmin in Kobarid; lokacija – Župnija Tolmin

•

Dekaniji Nova Gorica in Šempeter; lokacija – Župnijska cerkev Kristusa Odrešenika

•

Vipavska dekanija in dekanija Idrija – Cerkno; lokacija – Škofijska gimnazija Vipava

•

Dekanija Postojna; lokacija – Župnija Postojna

•

Dekanija Ilirska Bistrica; lokacija – Župnija Ilirska Bistrica

•

Dekaniji Koper in Dekani; lokacija – Župnija Koper - sv. Marko

Ljubljanska nadškofija:
•

Dekanija Radovljica; lokacija – Župnija Radovljica

•

Dekanija Kranj; lokacija – Župnija Kranj - Šmartin

•

Dekanija Šenčur; lokacija - Župnija Velesovo

•

Dekanija Kamnik; lokacija še ni potrjena*

•

Dekanija Ljubljana Šentvid; lokacija – Župnija Podutik

•

Dekanije Ljubljana Vič, Rakovnik in Center; lokacija – Župnija Vič

•

Dekanija Moste; lokacija – Župnija Sv. Jakob ob Savi

•

Dekanija Litija; lokacija – Šmartno pri Litiji

•

Dekanija Grosuplje; lokacija – Župnija Stična
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•

Dekanija Ribnica; lokacija – Župnija Ribnica

•

Dekanija Cerknica; lokacija – Župnija Cerknica

Mariborska nadškofija:
•

Dekanija Maribor; lokacija – Zavod Antona Martina Slomška

•

Dekanija Lenart v Slovenskih goricah; lokacija – Župnija sv. Lenart

•

Dekanija Ptuj; lokacija – Župnija Ptuj – sv. Ožbalt, cerkev sv. Leopolda Mandića

•

Dekanija Slovenska Bistrica; lokacija – Župnija Slovenska Bistrica

•

Dekanija Slovenske Konjice; lokacija – Župnija Prihova

•

Koroška naddekanija; lokacija – Župnija Stari trg pri Slovenj Gradcu

•

Dekanija Dravsko polje; lokacija – Župnija Slivnica pri Mariboru

Murskosoboška škofija; lokacija – Župnija Murska Sobota
Novomeška škofija:
•

Dekanija Leskovec; lokacija – Župnija Šentjernej

•

Dekanija Novo mesto; lokacija – Zavod Friderik Irenej Baraga

•

Dekanija Črnomelj; lokacija še ni znana*

* - Lokacija dne, 10. avgust 2020, še ni potrjena.

Dodatne informacije:
Jure Čehovin
odgovorni za odnose z javnostmi pri Katoliški mladini
jure@katoliskamladina.si
Lucija Marinček
odgovorna za odnose z javnostmi pri Stični mladih
pr@sticna.net
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