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Nekateri izzivi naše priprave na Stično mladih so posvečene duhu. Naša 
duševnost in telesnost, na katerih tudi delamo pri izzivih, sta dokaj opri-
jemljivi in zaznavni. Duhovno področje, področje duha pa je dosti bolj neo-
prijemljivo. Duh je tisti del človeka, ki ga ob spočetju v telo novonastalega 
bitja vdihne Bog. Zaradi duha, ki ga ima, je človek podoben Bogu. 

Duh je tisti del človeka, ki ne umre, ki je večen.
Preko duha človek vstopa v odnos z Bogom, ga spoznava in sprejema. Čim 
bolj človek v svojem duhu daje prostor Svetemu Duhu, tem bolj Sveti Duh 
vstopa tudi v njegovo dušo in telo. Zato je pomembno, da je naš duh ved-
no odprt za Božje delovanje.

Poglejmo, kaj o človeškem duhu in kaj o Svetem Duhu pravi Sveto pismo: 1 
Kor 2,9-12

Kot vidimo, je človekov duh tisti, ki ima dostop do najgloblje človekove 
notranjosti. Podobno je Sveti Duh tisti, ki prihaja iz osrčja Svete Trojice in 
nam jo razodeva. In mi smo prejeli tega Svetega Duha. Bolj ko z molitvijo, 
branjem in premišljevanjem Svetega pisma ali druge duhovne literature ter 
z zakramenti odpiramo svojega duha njegovemu delovanju, bolj nas lahko 
prevzame in nas napravlja resnično duhovne. 

telo duša duh odnosi skupnost kreativnost

https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Kor+2%2C9-12&id13=1&pos=1&set=2&l=sl
https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Kor+2%2C9-12&id13=1&pos=1&set=2&l=sl
https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Kor+2%2C9-12&id13=1&pos=1&set=2&l=sl
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DRUŽINA
Zavedanje naše preteklosti, našega rodu in korenin je ima velik pomen za odraščanje in go-
jenje skupnosti. Velikokrat zremo le v prihodnost, pozabljamo pa na našo zgodovino oz. o njej 
ne vemo kaj dosti. Če hočemo to spremeniti, moramo najti ustrezne vire - ne, to ni wikipedia, 
tudi niso le knjige - to so naši starši, stari starši, sorodniki. Oni imajo prave odgovore, oni nosijo 
svoje spomine, svoj rod. V spodbudi namenjeni mladim “Kristus živi” je papež Frančišek zapisal 
takole: “Če bomo mladi in stari hodili skupaj, bomo lahko dobro ukoreninjeni v sedanjosti in 
bomo od tod obiskovali preteklost in prihodnost: preteklost zato, da se bomo iz zgodovine učili 
in da bomo zdravili rane, ki nas včasih določajo; prihodnost pa zato, da bomo hranili navdušen-
je, omogočali rojevanje sanj, prebujanje prerokb in razcvitanje upanja. Tako – združeni – se 
bomo lahko učili drug od drugega, ogrevali srca, navdihovali razum z lučjo evangelija in dajali 
novo moč svojim rokam.”

Spodbujamo te: vprašaj svoje starše, stare starše in sorodnike o njihovem otroštvu, rodu, 
odraščanju, strahovih, preizkušnjah, ljubezni. Napiši, kaj se te je dotaknilo. Povej jim tudi to, da 
si jim hvaležen/a.

Včasih je zgolj malenkost dovolj, da nekomu pričaraš nasmešek na obraz. 
Pomisli na osebo, ki ti veliko pomeni, ter ji pripravi drobno pozornost, ki jo bo 
motivirala ali pa ji polepšala dan. 

Če se dobro znajdeš v kuhinji, lahko spečeš pecivo, pripraviš poseben zajtrk, 
lahko pa tudi napišeš drobno misel ali pa osebo zgolj objameš.

DROBNA MALENKOST
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REFLEKSIJA ZA NAZAJ 
IN CILJI ZA NAPREJ

Si z mislimi še povsem v poletju ali si že pripravljen/a na novo šolsko leto? Danes si lahko oboje.
Spodaj je prostor, da zapišeš kratko refleksijo svojega poletja. Kakšno je bilo, kaj ti bo posebej 
ostalo v spominu, ti je bilo kdaj težko, kdaj si čutil/a Božjo bližino?

Moje poletje je bilo:

Je med zapisanimi cilji kakšen, ki ga lahko začneš uresničevati že danes? Poskusi :)

Moji cilji za šolsko/študijsko leto 2021/22:

Ta teden bom: Ta mesec bom:

Ta šolsko/študijsko leto bom: Veselim se:
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EKSAMEN
Molitev eksamna (pregled dneva/zavedanja) traja 15 minut. Molimo jo pred spanjem, lahko 
tudi opoldan, ko smo preživeli pol dneva, in zvečer. Skozi molitev sledimo zapisanim korakom. 
Pazimo na razporeditev časa – preberemo navodilo, počakamo nekaj trenutkov, da ozavestimo, 
zberemo in po želji zapišemo misli. Pomembno je, da se molitev ne razvleče, je usmerjena in 
sledi korakom.

Najdi miren kraj in se udobno namesti. Med koraki naredi premore, da lahko ob danem navodilu 
premisliš o svojem življenju. Pomembno je, da se umiriš in premisliš o sebi, svojih ravnanjih in se 
spraviš z Bogom. 

+ (v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha).
Umirim se. Lahko sem pozoren/a na dihanje, na vdih in izdih. Lahko zaprem oči, se udobno 
usedem, odprem dlani ali se nepremično zazrem v določeno točko. Kar mi pomaga k boljši kon-
centraciji in umiritvi.  Zavem se sebe, svojega telesa, svojih občutkov in svojih misli, ki mi gredo 
zdaj skozi zavest. Ko sem pozoren/a na vdih in izdih, lahko svoje misli naravnam na Boga Očeta, 
ki mi daje, da sem tu, da diham, da živim. Pustim, da se mi ob tej misli zbudi občutek hvaležnos-
ti. Zavem se, da je Nekdo to zame pripravil, da se je današnji dan do zdaj tako izšel. Do mene 
dobrohoten, ljubeči Bog. Prosim Boga Očeta za Svetega Duha, da bi me spomnil dogajanja 
današnjega dne, od ure do ure, občutkov, misli, dejanj. Diham in nekajkrat ponovim “Pridi Sveti 
Duh, pridi Sveti Duh, pridi Sveti Duh …” (celoten prvi sklop traja 5 minut)

Današnji dan (konkreten dan in datum) sem sanjal/a, sem vstal/a, sem jedel/a, sem delal/a, sem 
srečal/a, sem doživel/a, sem spoznal/a, sem izkušal/a, sem občutil/a, sem videl/a, sem razumel/a, 
sem se vznemiril/a, sem … Pustim, da se “film” dneva vrti v mojih mislih, se spomnim, kaj vse je 
danes bilo. Prepustim se, da se v zavesti dvignejo doživetja, občutja, misli in jih ozavestim.
Tišina. (5 minut)

Podoživim nekaj, kar me je res osrečilo. Se zahvalim Bogu za to. Tišina. (1 minuta)

Spomnim se dogodka/občutja/misli, ki se je zgodila in je bila neprijetna (sem bil/a nepošten/a 
do drugih, nisem naredil/a, kar sem nekomu obljubil/a, sem sitnaril/a, najprej poskrbel/a zase, 
bil/a v skrbeh samo za svoje lastno ugodje in potrebe ...). V vesti vem, da bi lahko to izpeljal/a 
boljše, kot sem. Obžalujem in se pred Bogom pokesam takega ravnanja. Tišina. (1 minuta)

Prosim Boga za milost, da bi zmogel/a prihodnjič prerasti to obnašanje do drugih in sebe. 
Skušam čim bolj konkretno ozavestiti, kaj bi rad/a spremenil/a pri svojem ravnanju. Tišina. 
(1 minuta)

Pogledam na ta večer in noč pred mano ter na jutrišnji dan. Zavem se dneva, ki je pred mano in 
se izročim Bogu. Kot bi bil to moj zadnji dan. Tišina. (2 minuti)

Izročim se Bogu, zmolim naglas, umirjeno Očenaš. + (V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.)
Misli, ki sem se jih zavedel/a o sebi si lahko sproti ali na koncu kratko zapišem v svoj dnevnik.

Koristna povezava - APLIKACIJA: https://pray-as-you-go.org/ 
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UTRDI MOJE
KORAKE

Kot verjetno že veš, je letošnje geslo Stične mladih »Utrdi moje korake« iz Psalma 40. Preberi 
si Ps 40 in razlago letošnjega gesla, ki jo je zapisal br. Luka Modic. Kaj te najbolj nagovori, kje si 
se ustavil/a? Česa ne razumeš, kaj te skrbi? Te je česa strah? Se veseliš življenja in prihodnosti? 
Čutiš Božjo prisotnost? 
Vsa svoja občutenja ob prebiranju Psalma in razlage poskušaj vizualizirati na svoj način. Pa 
naj bo to umetnina, ilustracija, poezija, glasba, fotografiranje, kuhanje … Važno je, da poskušaš 
prebrano upodobiti na način, ki je tebi najbližji. 

UTRDI
MOJE

KORAKE

Če končni izdelek ni preveč oseben, bomo veseli, če nam ga pošlješ na Instagram ali pa 
nas označiš na storyju (@sticnamladih), da lahko tvojo umetnino delimo še z ostalimi.

SONČNI VZHOD
Poznaš ta občutek, ko si že zgodaj zjutraj pokonci? Ko se ti ne mudi v šolo/službo, ko imaš čas 
samo zase, čas za sončni vzhod? En dan v tem tednu vstani ob prvem zvonjenju budilke in se 
odpravi opazovat sončni vzhod. 
 
Prilepi fotografijo spodaj!

https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Psalm+40&id13=1&pos=0&set=2&l=sl
https://sticna.net/vsebina/
https://www.instagram.com/sticnamladih/
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NEDELJSKA REFLEKSIJA
Katere izzive si opravila/a?

Sončni vzhod

Drobna malenkost

Družina

Utrdi moje korake

Eksamen

Refleksija za nazaj in cilji 
za naprej

Zapiši si trenutek tega tedna, ko si se najbolj zavedal/a Božje bližine.

K čemu te Bog kliče v naslednjem tednu?

Kaj te je v tem tednu najbolj izzvalo in te nagovorilo?

V čem si napredoval/a?
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PRIPOROČAMO

VIDEO
Come and see what they saw
https://watch.angelstudios.com/thechosen?fbclid=IwAR0SQCSvCP-439m7mmF8-w3l-
tRmV-CttNQlOHakHNKD4GNssJUPRx-MdSNE 

The Veil Removed 
https://www.youtube.com/watch?v=OOLZDaTgIaM&ab_channel=TheVeilRemoved

Am I Working Out Too Much? 
https://www.youtube.com/watch?v=Mqx-fW0Spgs&ab_channel=AscensionPresents

Sean Beeson - Catholic arts today
https://www.spiritjuicestudios.com/portfolio/sean-beeson-catholic-arts-today/

Bishop Robert Barron
https://www.youtube.com/user/wordonfirevideo/videos

Real Life Catholic
https://www.youtube.com/user/ChrisStefanick

PODKAST
Among The Lilies
https://amongthelilies.libsyn.com/ 

The Catholic Talk Show
https://open.spotify.com/show/0m9GkeAgdwz2yVVP9WhLgv?si=ZqzbxIuvSFWQdRft-
KXqAmA&dl_branch=1&nd=1

The Poco a Poco Podcast with the Franciscan Friars of the Renewal
https://open.spotify.com/show/2Ufb8piLDubvxxfvJQzmsz?si=WVtprWxDRCWBH7F2G-
5wm7Q&dl_branch=1&nd=1 

GLASBA
Christian Hits Workout Mix
https://www.youtube.com/watch?v=RlTsmwCY_Jc&ab_channel=WorshipGod 

Judita Karba - Prihajam k tebi 
https://www.youtube.com/watch?v=IitveFah7AQ&ab_channel=JuditaKarba 

Awesome God ft. Bailee Madison & Kevin Quinn
https://www.youtube.com/watch?v=_xEDCg-9lIw

Hillsong Young & Free - Best Friends
https://www.youtube.com/watch?v=EuasXoRa45M&ab_channel=HillsongYoung%26Free



IZDAJA 
Katoliška mladina

ODGOVARJA
Matevž Mehle

PRIPRAVA
Lucija Marinček, Kaja Bukovec, Marko Javeršek, Klara Rogina, Tadej Zalar, 

Karin Hrestak, Mihael Cep, Eva Kržišnik, Dora Klobučar, Blaž Zorko, br. Luka 
Modic, Andreja Perc, Matevž Mehle in drugi ustvarjalci Stične mladih 2021

UVODNIK
Ekipa liturgije

OBLIKOVANJE
Maja Černe, Hana Brce, Kaja Bukovec, Marko Javeršek

LEKTURA
Ema Verdinek

Ljubljana, avgust 2021

#utrdimokorake


