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Stična mladih 2021

TEDEN 1

i

Hej!

Veseli smo, da smo te pritegnili in si se odločil/a pokukati v to knjižico. Z 
ekipo smo ustvarili prav posebno pripravo na 40-letnico Stične mladih. 
Ta priročnik pa je hkrati tudi priprava na nedeljo mladih (12. september) 
in teden mladih (od 12. do 18. septembra).
 
Letošnje leto je v celoti v znamenju števila 40. Stična mladih praznuje 
40. rojstni dan, tokratno geslo – Utrdi moje korake – pa izhaja iz Psal-
ma 40. Vabimo te, da odpreš Sveto pismo, poiščeš omenjeni psalm in 
si ga prebereš. Na spletni strani Stične mladih pa lahko pod zavihkom 
“Vsebina” najdeš nagovor br. Luka Modica, ki je letošnje geslo prenesel v 
sodobni čas. 

Ustvarjalci Stične mladih smo z željo, da te spodbudimo in podpremo 
pri utrjevanju tvojih korakov na različnih življenjskih področjih, pripravili 
40-dnevni Stična izziv #utrdimokorake. Izziv poteka v obdobju 40 dni 
pred Stično mladih – pričnemo 9. avgusta in končamo 17. septembra 
(en dan pred Stično mladih).

V priročniku najdeš raznolike izzive, ki se navezujejo na šest ključnih po-
dročij: telo, duša, duh, odnosi, skupnost in kreativnost. Izzive bomo 
objavili ob začetku vsakega tedna. Nekateri izzivi so lažji, drugi morda 
malce težji. Ne skrbi, ni nujno, da vsak teden opraviš vse izzive. Spod-
bujamo te, da jih opraviš čim več – glede na časovno razpoložljivost, ki 
jo imaš v tistem tednu, pa tudi glede na tvoje lastne potrebe in želje, na 
katerih področjih si želiš še bolj napredovati. Veseli bomo, če boš ve-
selje ob opravljenem izzivu podelil/a tudi z nami, in sicer z uporabo 
#utrdimokorake in označitvijo profila @sticnamladih na Instagramu.

Nedelje bodo dan za razmislek o preteklem tednu: katere izzive si uspel/a 
opraviti, kako si se ob tem počutil/a, kakšne so želje za prihodnji teden. 
Za pripravo na nov teden ti bo v pomoč tudi svetopisemski odlomek, ki 
smo ga izbrali za vsak teden. Da pa ne izdamo vsega že sedaj, nadaljuj z 
branjem, loti se izzivov in ugotovi, kaj koristnega se še skriva v priročniku 
pred teboj. Za lažje izpolnjevanje si ga lahko tudi natisneš.
In ne pozabi: se vidimo 18. septembra v Stični!

Ustvarjalci 40. Stične mladih

telo duša duh odnosi skupnost kreativnost

https://sticna.net/vsebina/
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Osamljenost lahko doleti vsakogar, ne glede na kulturo, raso, 
družbeni razred ali starost. Gre za notranji občutek praznine in 
zapuščenosti. Zdi se nam, da smo izolirani od zunanjega sveta 
ali odrezani od ljudi, s katerimi bi želeli imeti stike. Nekoga, za 
katerega veš, da se počuti osamljeno, obišči ali ga/jo pokliči. 
Verjemi, da mu/ji boš na tak način polepšal/a dan.

Deli izziv na svoj Instagram story in označi @sticnamladih.

OSAMLJENOST
stare starše

teto/strica

sorodnike

prijatelja/ico

soseda/o

Obiskal/a sem:

OSAMLJENOST

HLADEN TUŠ ZA 
ZAČETEK

Tole bo kar mrzlo. Stuširaj se z mrzlo vodo! Mrzla voda 
ima veliko pozitivnih učinkov na zdravje: pomaga izgubljati 
maščobo, izboljša imunski sistem ter cirkulacijo, poveču-
je odpornost na stres, izboljša videz kože in las ... in še bi 
lahko naštevali. 

Stopi iz svoje tople cone udobja, zberi pogum in postani 
ledena sveča!

https://www.zdravo.si/12-ra-
zlogov-za-tusiranje-s-hlad-
no-vodo/

https://www.zdravo.si/12-razlogov-za-tusiranje-s-hladno-vodo/
https://www.zdravo.si/12-razlogov-za-tusiranje-s-hladno-vodo/
https://www.zdravo.si/12-razlogov-za-tusiranje-s-hladno-vodo/
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NI ME STRAH
MOJIH STRAHOV
V spodnjo tabelo zapiši čim več svojih strahov (izpolni samo prvi stolpec), nato beri naprej.

Bravo, razmišljanje o strahovih je že prvi korak na poti spopadanja z njimi. Vendar ob tem ne 
pozabimo, da je strah normalno in zelo uporabno čustvo. Že tisočletja nas varuje pred nevar-
nostmi in omogoča, da (pre)živimo. Včasih pa se zaplete, sajti isti strahovi začnejo ovirati naše 
priložnosti za učenje in nas oropajo novih, tako pozitivnih kot negativnih izkušenj, ki bi nam 
omogočale, da rastemo.

Sedaj lahko nadaljuješ z izpolnjevanjem tabele:
• Za svoje zapisane strahove premisli, ali varujejo tvoje življenje ali ga otežujejo s tem, ko te 

ovirajo na poti do ciljev. Zapiši v drugi stolpec.
• Za strahove, ki te ovirajo, izpolni še naslednje stolpce. Kako močno od 1 do 10 čutiš vsak 

strah? Kaj lahko narediš, da bi se z njim spoprijel?
Zavedaj se, da strah ne bo kar izginil z eno pravo potezo. Najbrž te bo vedno spremljal, ti pa se 
ga boš s časom in treningom (na)učil/a vedno bolje obvladovati. Premagovanje strahu je kot 
pridobivanje mišic. :) Zato si lahko za premagovanje na začetku izbereš manjše breme, torej tisti 
strah, ki si ga označil/a z najnižjo številko. Dovoli si delati majhne korake na poti premagovanja.

Ob vsem skupaj pa ne pozabi Jezusovih besed: “Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni: 
jaz sem svet premagal.” (Jn 16,33) On je odstranil razlog za človekov največji strah: strah pred 
smrtjo, saj nam je pokazal, da se življenje po njej ne konča. Z močjo, ki je močnejša od smrti je s 
tabo v boju z vsemi strahovi. Zaupaj mu.
Na koncu si lahko za vsak korak zapišeš, kako uspešen/a si bil/a. Svoje korake lahko deliš z nami 
in s svojimi prijatelji na družbenih omrežjih, mi pa te že vnaprej izročamo Božji moči!

STRAH 
ME JE:

Pred čim me ta 
strah varuje ali/in 
pri čem me ovira?

Kako močno me 
je strah od 1 do 
10?

PRVI KORAK na 
poti spopadanja 
s tem strahom:

Kako uspešen/a 
sem bil/a?

https://www.ted.com/talks/
trevor_ragan_how_to_over-
come_fear

https://www.ted.com/talks/trevor_ragan_how_to_overcome_fear
https://www.ted.com/talks/trevor_ragan_how_to_overcome_fear
https://www.ted.com/talks/trevor_ragan_how_to_overcome_fear
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Ustavi se v cerkvi, ob bližnji kapelici ali pa na mirnem kraju in 
nameni par minut pogovoru z Bogom. 

Izroči mu svoj dan - veselje, skrb, hvaležnost, karkoli čutiš 
ta trenutek.

JEZUS, JAZ SEM

USTVARI DIY 
KRIŽEK

Že imaš križek na steni svoje sobe? Tudi če ga že imaš, je morda čas, da izdelaš takega, ki bo 
čisto unikaten in tvoj. Križ predstavlja unikatno ljubezen Boga do tebe. Ko pogledaš nanj, te 
spomni, da te ima Bog tako rad, da je dal svoje življenje zate.

Tvoja naloga je preprosta, končni izdelek pa bo DIY (do it yourself) križek, narejen v tvojem 
stilu. Pojdi na sprehod v okolico, kjer se trenutno nahajaš, in svojo pozornost usmeri v naravne 
materiale, ki te obdajajo. Poglej na tla, v višino kolen, oči, v zrak. Kaj vidiš? Kakšna je tekstura, 
barva, vonj teh materialov? Ti je katera oblika ali barva še posebej blizu, te na kaj spominja? 
Naberi čim več različnih palčk, kamenčkov, listov, školjk … pri tem pa bodi pozoren/a, da pri 
nabiranju materialov ne uničuješ narave.

Po sprehodu si oglej vse nabrane stvari in premisli, s katerimi materiali boš nadaljeval, da 
bo križek najbolj predstavljal tvoj odnos z Bogom. Pri izdelavi si pomagaj z lepilom, vrvicami, 
sponkami, barvami, vseeno pa naj bo končni izdelek pretežno ustvarjen iz nabranih naravnih 
materialov.

Izdelaš lahko več križkov in jih podariš prijateljem ali sorodnikom. Lepa pozornost, kajne?
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NA SPREHOD Z 
VREČKO ZA SMETI

Kaj zate pomeni beseda “skupnost”? Kako si jo razlagaš? Osnovna definicija gre nekako takole: 
skupnost je sestavljena iz več ljudi, ki jih družijo, povezujejo skupne lastnosti, potrebe in cilji 
(SSKJ). 

Potrebe skupnosti so zelo različne. Te dni si vzemi čas za sprehod, na katerega se odpravi z 
vrečko za smeti in jo napolni z odpadki, ki jih boš našel/a ob poti. Pobrane smeti loči v za to na-
menjene zabojnike. Tako boš veliko doprinesel/a k lokalni skupnosti, predvsem pa naravi. 

V prostorček prilepi fotografijo smeti, ki si jih nabral/a!
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NEDELJSKA REFLEKSIJA
Katere izzive si opravila/a?

Hladen tuš za začetek

Osamljenost

Ni me strah mojih strahov

Ustvari DIY križek

Jezus, jaz sem

Na sprehod z vrečko za smeti

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
YOUTUBE

GLASBA

PODKAST

APLIKACIJA

Ascension Presents kanal
https://www.youtube.com/channel/UCVdGX3N-WIJ5nUvklBTNhAw 

Surrender Is Not An Option
https://www.youtube.com/watch?v=cG5Wkt6VcYw&ab_channel=CrusaderStudios 

The Morality of Exercise 
https://www.youtube.com/watch?v=TINX6vDv7qQ&ab_channel=PintsWithAquinas

God’s Call for Creativity
https://www.youtube.com/watch?v=PPtsHY-Tz-I&ab_channel=DailyDisciple

NF - Oh Lord
https://www.youtube.com/watch?v=H0NOxf4uaZI&ab_channel=NFVEVO 

Elevation Worship - Graves Into Gardens ft. Brandon Lake
https://www.youtube.com/watch?v=KwX1f2gYKZ4&ab_channel=ElevationWorship

All Souls Orchestra - Song Of Solomon ft. Martin Smith
https://www.youtube.com/watch?v=3zUAN0lGe10&ab_channel=asoVEVO 

Ask Father Josh
https://open.spotify.com/show/7eyACtI9HG5TejcPNU8NIY

Družina in življenje
https://open.spotify.com/show/1fBSdwg4EQjehXrZkTR51A?si=_QEvFs0mSi-zdKGVXma6RQ&dl_
branch=1&nd=1

Unfiltered Faith
https://open.spotify.com/show/1irt5wwmboGQ6yuOVCzWAN

Hallow
https://hallow.com/
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Posamezni izzivi in spodbude v pripravi na Stično mladih so vezani na 
naše telo. Ni namreč vseeno, kakšen odnos imamo kristjani do telesa. 
Današnji materialistični svet nam dopoveduje, da šteje samo to, kar se vidi, 
in da moramo torej vse svoje moči usmeriti v popoln izgled telesa. Po drugi 
strani pa nas lahko lažna duhovnost prepriča, da telo sploh ni pomembno 
in da moramo delati samo na svoji notranjosti.
Toda Bog je človeka ustvaril kot celoto duha, duše in telesa. Torej je telo 
Božji dar. Dano nam je kot sredstvo za izražanje naše notranjosti in za vsto-
panje v odnose. Ko se nam je Bog želel razodeti in nas odrešiti, je tudi sam 
postal človek in nas nagovoril prek telesa. In po zakramentih to še vedno 
počne.

Tako je telo neločljivi del nas in si zato zasluži skrb in spoštovanje. Ni pa 
to edino, kar imamo, in ni sámo sebi namen, zato ga moramo včasih tudi 
omejevati v njegovih nezdravih težnjah.
O pomenu telesa je pisal že apostol Pavel kristjanom v Korintu: 1 Kor 
6,13-14.19-20

Kot pravi apostol, ima telo svoje potrebe, ki jih je treba zadovoljiti. A bist-
veno, kar moramo imeti pred očmi, je, da je telo za Gospoda, da je tempelj 
Svetega Duha in da je namenjeno za vstajenje. Zato smo poklicani, da z 
vsem, kar delamo s telesom, izražamo hvaležnost ter slavimo Stvarnika, ki 
nam je telo podaril. 

telo duša duh odnosi skupnost kreativnost

TEDEN 2

https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Kor+6%2C13-14.19-20&id13=1&pos=1&set=2&l=sl
https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Kor+6%2C13-14.19-20&id13=1&pos=1&set=2&l=sl
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DAN BREZ 
INTERNETA

Internet? Ne danes. En dan v tednu se popolnoma odklopi. Najprej se prepričaj, da te ta dan 
ne bo čakalo nobeno pomembno dogovarjanje, ki poteka prek spletnih platform (kar se moraš 
dogovoriti, se dogovori en dan prej). 

Trdno se odloči, da boš en dan odklopljen/a od vseh novic, objav, storyjev in da s tem ne boš 
ničesar zamudil/a. To so le drugi ljudje, ki živijo svoje življenje. Ti živi svojega. Nato načrtuj dan 
- kaj boš počel/a. Lahko se lotiš branja knjige, urediš šolske zvezke, zbereš fotografije pretekle-
ga leta in jih natisneš ali uokviriš. Lahko greš v hribe (na primer na Golico ali Kofce) in opazuješ 
Božje stvarstvo, pelješ sorojence ali prijatelje na izlet ali pa se za cel dan umakneš v samoto in 
ob Božji Besedi, življenjepisu svetnikov ali kakšni drugi dobri duhovni knjigi, predvsem pa v mo-
litvi premišljuješ o svojem življenju in poslanstvu.

Hišna opravila so za marsikoga bedna, a kljub temu jih je po-
trebno opraviti za normalno delovanje tvojega doma in okolice. 
Pomagaj svojemu družinskemu članu pri nekem hišnem opravilu. 

V mislih imej, da prav nihče stvari ne počne rad sam, v dvoje pa 
je delo opravljeno hitreje. Lahko pomagaš pri kuhanju, pospravl-
janju doma, vrtnarjenju, urejanju okolice doma ...

V okvirček lahko tudi prilepiš fotografijo.

POMOČ PRI 
HIŠNIH OPRAVILIH

+

 

V
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ORGANIZIRAJ 
DRUŽENJE

Postavi se v vlogo organizatorja/ke in povabi bližnje na 
piknik druženje, na dogodek za povezovanje družine ali 
prijateljev, na sproščen klepet ob sladoledu ... 

Premisli o detajlih tega druženja in poskušaj v program 
vključiti vse udeležene. Morda lahko ob fotografijah obu-
jate spomine, se igrate igre, si ogledate film in o njem de-
batirate, imate mini ‘’teambuilding’’, preizkušate marmel-
ade/ajvarje/sokove. Pusti domišljiji prosto pot in uživaj!

pripravi seznam gostov

pošlji povabila/pokliči

sestavi jedilnik

nakupi hrano in pijačo

naredi program za razvedrilo

ustvari playlisto

Checklist za druženje:

Spanje je za naše telo zelo pomembno. En teden opazuj svoj 
urnik spanja: kdaj greš spat, kdaj vstajaš, koliko ur spiš - skušaj 
si privoščiti 8 ur spanca. 

Če te starši zjutraj budijo in kličejo k zajtrku, jim razloži, da gre 
za izziv (priporočamo, da tega ne uporabljaš za izgovor ;)).

DNEVNIK SPANJA
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PORABI MANJ
Dandanes je veliko govora o trajnosti in trajnostnih izdelkih (npr. oblačilih). Velike korporacije so 
kar čez noč postale največje zaveznice trajnostnega načina življenja in okoljevarstva. Embalaža 
brez oznake ali napisa, da gre za trajnostno zadevo, ne pritegne naše pozornosti. Vendar ali ni to 
zgolj še en potrošniški trend? Res potrebujem nove čevlje, četudi so trajnostni? Kaj zares po-
trebujem? Lahko porabim manj in sem vseeno zadovoljen? Kaj lahko naredim iz stvari, ki jih že 
imam?

Papež Frančišek nas je že večkrat spomnil, da smo vsi poklicani, da se pogumno soočamo s 
kulturo odmetavanja, ki nam neprenehoma grozi. Tej kulturi pa je možno kljubovati predvsem z 
drugačnim načinom življenja. Zato te danes spodbujamo, da premisliš, kako lahko potrošiš manj 
in v to smer narediš en korak. 

Tukaj je nekaj primerov: naberi čaj, posadi zelišče (npr. baziliko za pesto), pripravi si mazilo (ol-
ivno olje in tavžentrože za opekline ali alkohol in arnika za pike). Naredi domačo granolo, mazilo, 
milo, jogurt, vprašaj starše in stare starše, če imajo kakšen “vintage” kos oblačila in si skreriraj 
nekaj unikatnega za novo šolsko leto. Tudi tako si lahko trajnosten/a!

Prilepi sliko tvoje trajnosti in iznajdljivosti!
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TIŠINA
Izberi eno uro v današnjem dnevu, ki jo lahko na mirnem in tihem kraju preživiš sam/a. Pred tem 
malo pojej in popij, da te misli na lakoto ali žejo ne bodo raztresale. S seboj imej uro, da boš 
lahko spremljal/a čas, in Sveto pismo ali evangelije. Udobno se usedi in se za trenutek zavedaj 
svojega telesa, svojega razpoloženja in občutij. Sledi naslednjim preprostim štirim korakom 
uveljavljene molitvene metode Lectio Divina:

1. LECTIO
Izbrani odlomek iz Svetega pisma pozorno beri. Pozorno branje je temelj vseh nadaljnjih korak-
ov. Odlomek preberi natančno, počasi in večkrat ponovi branje od začetka do konca. Čimbolj 
poskušaj sprejeti vsebino odlomka. (15 minut)

2. MEDITATIO
Premišljevanje poglablja razumevanje odlomka in pomaga pri odkrivanju njegovega bogastva. 
Uporabi voljo, spomin, razum in domišljijo ter se vživi v zgodbo odlomka. Vprašaj se, kaj ti želi 
Gospod sporočiti v tem trenutku. Prisluhni obljubam in sprejmi izzive. (15 minut)

3. ORATIO
Z molitvijo odgovori na luč, s katero Božja beseda osvetljuje tvoj življenjski slog. Prinašaj pred 
Gospoda vse, kar se dogaja v tvojem življenju in v življenju tvojih bližnjih. Govori in poslušaj, 
poslušaj in premišljuj. To je pogovor z Bogom. (20 minut)

4. CONTEMPLATIO
Kontemplacija je čas, ko utihnem pred Gospodom in uživam v Njegovi prisotnosti. Preprosto 
sem in se Mu prepustim. Naj On poživi mojo dušo. (8 minut)

Na koncu si zapiši spoznanje te molitve. Morda si dojel, da te Bog vabi k nekemu konkretnemu 
dejanju, spremembi. (2 minuti)
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NEDELJSKA REFLEKSIJA
Katere izzive si opravila/a?

Dan brez interneta

Pomoč pri hišnih opravilih

Organiziraj druženje

Dnevnik spanja

Porabi manj

Tišina

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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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

TEDEN 3

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

D
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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?



Stična mladih 2021
#

ut
rd

im
ok

or
ak

e

19

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
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Enajst mož je takole 20. septembra 1932, 260 metrov nad newyorškimi tle-
mi, sedlo k počitku in se okrepčalo s kosilom. Možje, z različnimi koreninami 
in različnimi zgodbami, so bili ujeti na fotografijo, za vedno zamrznjeni v čas.
Zgražanje nad varnostnimi standardi tistega časa je na mestu, vendar fo-
tografija ne govori le tega. Enajst mož je združenih v bolj kot ne podobnih 
pogojih, a vsak izmed njih se s situacijo spopada po svoje. Zanimivo je, da 
nihče ne izgleda, kot da bi se kakor koli obremenjeval z višino in nevarnos-
tjo, ki jo sama situacija predstavlja. Kramljajo, jejo, si krajšajo čas, berejo, 
diskutirajo ali pa le zamišljeno zrejo v daljavo. So kakor svet v malem, »na-
ključneži« iz množice, ki so znašli na skupni točki. Ljudje – povezani tako ali 
drugače, hote ali nehote, v večjih ali manjših strukturah, nekateri v bolj, drugi 
v manj prijetnih okoliščinah.
Sedaj pa si na temle drogu predstavljajte sebe. Ostalih deset ljudi okoli 
vas so osebe, ki tako ali drugače vstopajo v vaše življenje. Ne da bi nas kdo 
vprašal, smo namreč povezani – z odnosi. In v odnosu se znajdemo. Včasih 
to načrtujemo, drugič ne in enkrat je izkušnja bolj prijetna, drugič manj. 
Kakorkoli obrnemo, odnosi so temeljni gradniki našega življenja, ne glede 
na to, kje smo – 260 metrov nad tlemi, v avtu, postelji, šoli ali pa v službi, 
danes ali 89 let nazaj. Odnosi začinjajo naše življenje in mi smo tisti, ki ga v 
polovični meri nadzorujemo.

Odlomek iz Svetega Pisma: 1 Pt 4,7-11

Zato torej ni nič vseeno. Vse ima smisel. Vsako naše dejanje, vsaka naša 
beseda – naj ne bo prazna. Življenje, napolnjeno z ljubeznijo je dar, ki nam 
daje tudi dolžnost, da vsakogar, kogar tekom dneva opazimo sedeti v svoji 
družbi, z veselim srcem sprejmemo v svojo sredo. Bog nam daje moč, da se 
srečujemo z vsem in vsakomer ter pri tem ne gledamo v globino, temveč 
pogled fokusiramo na soljudi, pletemo z njimi vezi, predvsem pa ga upiramo 
naprej; mirni, spravljeni in napolnjeni z milostjo, ki prihaja po Svetem Duhu.

telo duša duh odnosi skupnost kreativnost

Stična mladih 2021

TEDEN 4

https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Pt+4%2C7-11&amp;id13=1&amp;pos=0&amp;set=2&amp;l=sl 
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Če nas nekaj res razjezi, je dobro, da to damo iz sebe, a zavedati se moramo, da nenehno 
pritoževanje povzroča več škode kot koristi. Potrebno je razmisliti, kako svoje frustracije spros-
titi na za druge (in zase) neškodljiv način. Vsakdo lahko najde svoj način. Morda se za začetek 
pogovori sam/a s seboj. To lahko storiš npr. med pomirjujočim sprehodom v naravi. Poskrbi, da 
se boš danes zavestno omejil/a in se ne boš pritoževal/a, sploh pa ne nad nepomembnimi in 
majhnimi stvarmi.

Uporabna povezava: https://www.youtube.com/watch?v=5K0Q2v9Q6Ss

DAN BREZ 
PRITOŽEVANJA

URA S STVARNIKOM
Ti in Stvarnik, za eno uro. Skoči v morje in zaplavaj, odpravi se v hribe ali na sprehod, 
naredi kolesarski izlet oz. karkoli ti omogoča okoliška pokrajina. Opazuj okolje in v njem 
prepoznaj Stvarnika.

Poišči kakšno podrobnost, ki te navdihuje, jo fotografiraj in prilepi sliko spodaj.
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Jeza, napuh, lakomnost, nevoščljivost, lenoba, požrešnost, nečistost. Te 
glavne grehe smo znali našteti že pri birmi. Pa sploh veš, kaj pomenijo? Raz-
misli, kateri od njih je tvoja najšibkejša točka. Danes se zavestno potrudi, da 
ga ne počneš. Namesto tega raje naredi dobro delo.
 

Katero dobro delo boš naredil/a? 

ZAVEDANJE

+

T O K A

+

M
O

J
A

N A J Š I B K

E
J

Š
A

MASTERCHEF ZA EN DAN
Se znajdeš v kuhinji? Kaj najraje kuhaš? Katero tvojo jed ljudje ponavadi pohvalijo? Rad/a eks-
perimentiraš ali se ponavadi držiš receptov? Ta teden sprejmi kuharski izziv, povabi sorodnike 
ali prijatelje ter jim skuhaj »masterchef« obrok. Pobrskaj po kuharskih knjigah in po spletu ter 
skuhaj kakšno malce bolj kompleksno jed. Če se ti zdi, da kuhanje ni zate, pa poskusi s prepros-
tejšimi jedmi. Morda ti pri kuhi lahko kdo pomaga in tako združita prijetno s koristnim. Poskusi 
uporabiti čim več lokalnih in sezonskih sestavin in preseneti svoje najbližje. Ne pozabi na deko-
racijo in serviranje. Vsak dan je lahko praznik, ne čakaj na božič! 

Svojo mojstrovino fotografiraj in priloži recept, da ga boš lahko uporabil/a še kasneje. 
Pa dober tek!
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ŽUPNIJA
Vsak izmed nas je del lokalne krščanske skupnosti - župnije. 
Ta vodi ljudi h Kristusu, skrbi za njihovo versko in duhovno 
življenje, jim nudi spremljanje v ključnih trenutkih njihovih 
življenj ter gradi mostove med ljudmi različnih generacij.
Si aktiven del župnije v kraju, kjer živiš? Imaš občutek, da si 
premalo vključen/a? Sprejmi ta izziv kot novo poglavje ter 
poišči različne možnosti vključitve v župnijo v novem šol-
skem/študijskem letu.

Na prazne črte zapiši na kakšen način se boš letos vkl-
jučil/a v župnijo.

Prilepi sliko farne cerkve.

NAJLJUBŠI DAN
Kaj zares rad/a počneš? Na list si napiši seznam aktivnosti, s katerimi se najraje ukvarjaš. Nato si 
vzemi čas in en dan počni samo te stvari. Razporedi si jih tekom celega dne, pri tem pa upošte-
vaj tudi čas za obroke in spanje. Če bo vse prav, bi ti moral ta dan kar ustrezati.

Aktivnost: Začetek: Konec:
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NEDELJSKA REFLEKSIJA
Katere izzive si opravila/a?

Dan brez pritoževanja

Ura s stvarnikom

Zavedanje

Masterchef za en dan

Župnija

Najljubši dan

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
Bible Project
https://www.youtube.com/channel/UCVfwlh9XpX2Y_tQfjeln9QA

Catholic Answers
https://www.youtube.com/channel/UCvwbLBTkuIwqNm9kHUqWRnw 

Franciscan University Presents: A Catholic Guide to Depression
https://www.youtube.com/watch?v=8SIWlQ0ZUqY&ab_channel=FranciscanUniversity-
ofSteubenville 

Hieronim Slovenski
https://www.youtube.com/user/HieronimSlovenski 

IZVIR - slovenski prevodi katoliških posnetkov
https://www.youtube.com/c/IZVIR

PODKAST
The Road to Emmaus with Scott Hahn
https://open.spotify.com/show/2yIYvvTs0MctfZasNYy4gK?si=5KpoMZSHS7OhSD1vb_
wKow&dl_branch=1&nd=1 

APLIKACIJA
Hozana.si
https://hozana.si/android.html 

BRANJE
Prostor za ženske in blog zapisi
https://talita.si/ 

GLASBA
Sounds Like Grace (LIVE) from River Valley Worship
https://www.youtube.com/watch?v=gUiUlnftPDA&ab_channel=RiverValleyWorship 

HAUSER - Benedictus (by Karl Jenkins)
https://www.youtube.com/watch?v=eGbHnJCDMyE&ab_channel=HAUSER 

Jireh | Elevation Worship & Maverick City
https://www.youtube.com/watch?v=mC-zw0zCCtg&list=PLeTAUI42-tXkbtcePBKn-
2R0lEJ41t_D4A&index=19&ab_channel=ElevationWorship 
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Da ima skupnost izjemno pomembno vlogo v človekovem življenju, se 
kaže skozi različne odnose, v katere smo skozi različna življenjska obd-
obja vpeti ljudje. Prvo okolje ali skupnost, kamor vstopimo kot dojenčki, 
je družina. Kasneje našo širšo skupnost začnejo predstavljati prijatelji, 
sošolci, kasneje sodelavci v službi in še bi lahko naštevali. Tako se sple-
ta mreža različnih povezav, ki so nam dane v življenju. Te nas obogatijo z 
novimi pogledi, osebno rastjo, lepimi spomini in veseljem, je pa do trdne 
skupnosti potrebno iti tudi skozi težke trenutke in premostiti mnoga 
nasprotja, ki se ob tem pojavijo. Prav tako nobena skupnost ni samou-
mevna in predstavlja dar, za katerega moramo biti hvaležni in ga negovati. 
»Resnično, povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v 
katerikoli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč 
dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.« (Mt 
18,19-20)

Jezus v času svojega delovanja ne hodi sam, ampak ga spremljajo učenci. 
Njih tudi po svojem vstajenju pošlje po vsem svetu, naj oznanjajo evan-
gelij. Prav tako jih je že vmes poklical in jih pošiljal po dva in dva v mesta 
in kraje, kamor je sam nameraval iti. V zgornjem odlomku Jezus nakaže 
dva pogoja za skupnost, kakršno pričakuje od nas. Prvi je usmerjenost 
v isti cilj, ki je bivanje z Njim. Drugi pa, da je Jezus prisoten v skupnos-
ti takrat, ko je ta zbrana v njegovem imenu. To pomeni, da v njej vladajo 
dobrota, čist namen, pripadnost, odgovornost, skrb za drugega ali vse 
združeno v eni besedi – ljubezen, ki nam jo je pokazal s svojo daritvijo na 
križu. Z Jezusom se najbolj konkretno skupaj z brati in sestrami srečamo 
pri sveti evharistiji, kjer prejmemo Jezusa v svoje telo in srce. To nam daje 
tudi zagon in vztrajnost pri življenju v skupnosti.

telo duša duh odnosi skupnost kreativnost

TEDEN 5

https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mt+18%2C19-20&amp;id13=1&amp;pos=0&amp;set=2&amp;l=sl
https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mt+18%2C19-20&amp;id13=1&amp;pos=0&amp;set=2&amp;l=sl
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ONLINE SKRB
ZA OKOLJE

Ali veš, da lahko okolju pomagaš tudi z nekaj kliki? In to s čiščenjem digitalnih odpadkov; 
nepotrebna e-pošta, datoteke in aplikacije, vse kar je “v oblak”u, vsak posamezni element nosi 
neko težo, ki pa na nas neposredno ne vpliva, zato se je velikokrat ne zavedamo. Vse informaci-
je se shranjujejo v dolge hodnike serverjev po celotnem svetu. Te zgradbe se morajo nepres-
tano širiti, saj je podatkov čedalje več, s tem pa se veča poraba energije in oddajanje toplote v 
okolje. 

Zato danes izbriši vsaj dvajset starih mailov in vsaj eno mobilno aplikacijo, ki je ne uporabljaš, 
pa ta vseeno porablja energijo, poleg tega pa še zaseda prostor na tvojem telefonu. Tudi tako 
lahko pripomoreš okolju ter skupnosti.

Čarobne besede so tiste, ki se jih učimo že od malih nog in z njimi prosimo, izkazu-
jemo zahvaljevanje, kdaj pa tudi izrazimo, da nam je žal. Te besede imajo resnično 
izjemno moč. Poskusi zavestno čim pogosteje uporabljati besede hvala, prosim in 
oprosti.

HVALA, PROSIM
IN OPROSTI

Povezava do zanimivega in 
informativnega videa:

https://www.youtube.
com/watch?v=GX-
8sOrz_-Fg&ab_chan-
nel=FRANCE24English 

https://www.youtube.com/watch?v=GX8sOrz_-Fg&ab_channel=FRANCE24English 
https://www.youtube.com/watch?v=GX8sOrz_-Fg&ab_channel=FRANCE24English 
https://www.youtube.com/watch?v=GX8sOrz_-Fg&ab_channel=FRANCE24English 
https://www.youtube.com/watch?v=GX8sOrz_-Fg&ab_channel=FRANCE24English 
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RAST SE ZAČNE ZUNAJ 
CONE UDOBJA

V tem izzivu ti predstavljamo tri kroge, ki jih bomo poimenovali cone. Takole so videti:

Cona udobja: Predstavlja vse, kar ti je udobno, varno domače, prijetno. Tu so vse tvoje raz-
vite sposobnosti, moči in talenti. Tu se dobro počutiš – tako dobro, da jo je včasih prav težko 
zapustiti. Vendar …
Cona rasti: Cona udobja ne prinaša rasti in učenja. To se začne šele, ko stopimo izven svojih 
meja že poznanega, udobnega in običajnega. Šele takrat se začnejo spremembe (na bolje), 
učenje in izkušnje, ki nam pomagajo rasti ...
Cona panike: Vendar preveč sprememb, obremenitev in novosti prinese kaos. Si predstavljaš, 
da bi se čez noč spremenili vsi cestno prometni predpisi? Tudi če bi bile vse novosti dobron-
amerne in zelo dobro premišljene, bi to na ceste prineslo kaos in paniko. Podobno se nam 
zgodi v osebnem življenju, v šoli ali našem telesu, če naenkrat pride do prevelikih sprememb, 
zahtev ali popolnega porušenja vsega, kar smo poznali do sedaj. Takrat lahko pride do izčrpa-
nosti, zmanjka nam motivacije, učenje pa se zaustavi. Ko prepoznaš, da si se znašel/a v tem 
(včasih začaranem) krogu, je to lahko opozorilni znak, da se ustaviš in poskrbiš zase.

Zakaj ti predstavljamo te cone? Ker te tokrat spodbujamo, da tudi sam/a pri sebi premisliš in 
zapišeš, kaj je tebi udobno, kje še lahko napreduješ in katere situacije ti (zaenkrat) predstavljajo 
(pre)velik stres. Prepričani smo, da je Sveti Duh tisti, ki te vabi, da si danes čim večkrat dovoliš 
izlet v cono rasti ter poskušaš premikati meje svojega udobja s tem, da na različnih področjih 
preizkusiš še kaj novega. Ob tem te lahko to, kar si zapisal/a v krog cone panike, spominja, da 
so postopne spremembe tiste, ki bodo širile tvoja obzorja, ne da bi ob tem občutil/a nevarnost 
prevelikih ali prehitrih sprememb in obremenitev.

Za popotnico pa naj ti bo tudi zgodba Jozueta. Jozue je bil Mojzesov naslednik. Vstopil je v zelo 
velike čevlje, zato ga je obhajal dvom in strah, kako bo vodil Izraelsko ljudstvo. Čeprav se je že 
leta učil in spremljal Mojzesa, ni bil prepričan glede svoje vloge voditelja. A Bog ga je opogum-
ljal, naj stopi iz svoje cone udobja.  “Ali ti nisem ukazal, krepak in odločen bodi? Ne boj se in 
se ne plaši; kjer koli boš hodil, bo s teboj Gospod, tvoj Bog.” (Joz 1,9). Naj te besede spremljajo 
danes tudi tebe. Srečno!

      https://www.youtube.com/watch?v=Id6wYKXsgLU

CONA
 
PANIKE

CONA RASTI

CONA 
UDOBJA

 

odnos

 
do

 

sebe

odnos
 

z Bogomodnosi  z
 

drugimi

šo
lsko/študijsko leto

https://www.youtube.com/watch?v=Id6wYKXsgLU
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Novoletne zaobljube glede zdrave prehrane po navadi ne 
delujejo prav dolgo, mogoče za kakšen teden. Glede na to, da 
je do novega leta še kar nekaj časa, je tale izziv čisto na mestu. 
Stisni zobe in zdrži en vikend brez sladkarij. Dva dni - ni veliko 
kajne? Med “cukr pavzo” pa še malo premisli o svoji prehrani. 
Vprašaj se, ali ješ zdravo oz. kaj bi lahko v svoji prehrani spre-
menil/a. 
Če pa si ljubitelj/ica izzivov, lahko svojo “cukr pavzo” podaljšaš 
na cel teden! (Na lastno odgovornost.)

CUKR PAVZA
sobota

nedelja

cel teden

Brez sladkarij sem bil/a:

POKAŽI SVOJO 
VERO

Kako izkazuješ vero v vsakdanjem življenju? Za lažji začetek 
ti predstavljamo nekaj idej:
• Se pokrižaš pred jedjo.
• Se pokrižaš, ko greš mimo kapelice.
• Se ne izogibaš pogovorov o veri.
• Nekoga, ki ni veren ali ni več povezan z župnijo, povabiš 

v cerkev.
• Na Stično mladih povabiš prijatelja, ki na tem dogodku 

še ni bil.

Na družbenih omrežjih deliš 
katoliške vsebine (za inspiracijo 
poglej npr. Instagram profila 
@sticnamladih in 
@katoliskamladina)

E N

 
V I K E N D

+ B
R

E

Z

 

S L A D K O

R
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A
+

https://www.instagram.com/sticnamladih/
https://www.instagram.com/katoliskamladina/
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USTVARJAJ 
PO SVOJE

Ta teden si vzemi čas in poljuben del dneva nameni ustvarjanju. Preden se ustrašiš te 
besede - ustvarjanje mislimo v širšem pomenu besede. Ni potrebno napisati soneta ali 
narisati akvarela. Ustvarjaj po lastnem navdihu, karkoli si zaželiš. Speci sladico, naberi in 
okrasi šopek rož, zabrenkaj na kitaro, izrezljaj križek iz lesa, fotografiraj sončni zahod ... 
karkoli. Samo eno pravilo je: pusti domišljiji prosto pot in uživaj v procesu. 

Kaj si ustvaril/a? Prilepi fotografijo spodaj. +
U

T
R

J

U J E M K O

R
A

K
E

+

U

S T V A R J A M
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NEDELJSKA REFLEKSIJA
Katere izzive si opravila/a?

Online skrb za okolje

Hvala, prosim in oprosti

Rast se začne zunaj cone 
udobja

Cukr pavza

Pokaži svojo vero

Ustvarjaj po svoje

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

APLIKACIJA
Lux
https://www.luxcatholicapp.com/home?r_done=1

VIDEO
Stična mladih
https://www.youtube.com/channel/UCiF6CLqxmRgocojxLtR7-gg

Bishop Robert Barron - The Intellectual Life
https://www.youtube.com/watch?v=NfMgKp2WQKQ&ab_channel=BishopRobertBarron

OSV Challenge 2021 Promo 
https://www.youtube.com/watch?v=MMYeReSXP9k&ab_channel=OSVInnovation 

Does Science Contradict Faith? 
https://www.youtube.com/watch?v=HPETuoPG0ZQ&ab_channel=TheThomisticInstitute 

Why You Need Jesus AND a Counselor 
https://www.youtube.com/watch?v=UPzftuJ2URs&ab_channel=AscensionPresents

GLASBA
Daša Žabenská - Šepkáš mi | Godzone Tour 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=G-jpZEsLJU8&ab_channel=Godzone 

Matt Maher - Run To The Father 
https://www.youtube.com/watch?v=OiNckhkjOLU&ab_channel=mattmaherVEVO 

Lincoln Brewster - While I Wait
https://www.youtube.com/watch?v=NswPPVgMaPE&ab_channel=musicmeetsheaven

The Blessing with Kari Jobe & Cody Carnes
https://www.youtube.com/watch?v=Zp6aygmvzM4&list=PLeTAUI42-tXkbtcePBKn2R0lE-
J41t_D4A&index=36&ab_channel=ElevationWorship 

Irish Blessing 
https://www.youtube.com/watch?v=qW-h1EKkKL0&list=PLeTAUI42-tXkbtcePBKn2R0lE-
J41t_D4A&index=50&ab_channel=WorldYouthChoir 

PODKAST
Catholic Stuff You Should Know 
https://open.spotify.com/show/7CHQAJxWgdTDLpazhSL1F4?si=M4jkZyY2R9CIZdMo-
Hck-PQ&dl_branch=1&nd=1 

Lust is Boring
https://open.spotify.com/show/0XejitVpC0ygxWgvGl40P5?si=MouhVlmxRYibznWzolt-
6NQ&dl_branch=1&nd=1 

Mladoskop - Radio Ognjišče
https://open.spotify.com/show/0wSQ7C9IHYiKp7Bmk2qeWx 
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Človek je lahko ustvarjalen na različne načine in z ustvarjanjem se sreča-
mo na skoraj vsakem koraku. Pri pouku slovenščine lahko na primer preb-
iramo o mnogih literarnih delih, v katere so pisatelji razlili svoje življenje, z 
obiskom kakšne galerije ali muzeja lahko opazujemo različne stvaritve, ki 
poleg avtorjevega prispevka nosijo tudi odsev družbe določenega ob-
dobja. Velik del ustvarjanja predstavlja tudi glasba, zato poznamo to-
liko različnih glasbenih zvrsti. Vsem naštetim in še mnogim drugim pa je 
skupno to, da če se podrobneje seznanimo z njimi, lahko počasi začnemo 
spoznavati tistega, ki je to ustvaril, torej stvarnika ali umetnika samega.
Bog je rekel: »Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost! 
Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej zemlji ter vsej 
laznini, ki se plazi po zemlji!« Bog je  ustvaril človeka po svoji podobi, po 
Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril. (1 Mz 1,26-27)

V Prvi Mojzesovi knjigi beremo o začetkih sveta in človeštva, pri kater-
em je bil Bog izjemno ustvarjalen. Ustvarjal je z besedo in za vse, kar je 
ustvaril, je videl, da je dobro. In z občudovanjem in čudenjem nad lepo-
to vsega stvarstva, spoznavamo lepoto Boga Stvarnika. Človeku je v st-
varstvu namenil prav posebno mesto, saj ga je, kot beremo v izbranem 
odlomku, ustvaril kot svojo podobnost. To pomeni, da nas vse vabi, da 
smo pri svojem bivanju ustvarjalni, da z močjo ustvarjanja preoblikujemo 
materijo, ki jo je On ustvaril. Daje nam odgovornost gospodovanja, kar pa 
ne pomeni, da si stvarstvo podvržemo in ga izkoriščamo, ampak da z njim 
ravnamo odgovorno in z ljubeznijo, tako kot On ravna z nami.

telo duša duh odnosi skupnost kreativnost

TEDEN 6

https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Mz+1%2C26-27&amp;id13=1&amp;pos=0&amp;set=2&amp;l=sl
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Pogrešaš teater, kino dvorane, koncerte, galerije in prireditve? Zdaj imaš čas, da pogledaš, kaj 
vse se bo v sezoni 2021/2022 dogajalo po Sloveniji. Načrtuj in kupi vstopnico za vsaj en kulturni 
dogodek ali pa celo letni abonma. Si želiš dogodek ali razstavo ogledati sam/a ali lahko koga 
povabiš zraven? 
Mogoče je lahko to priložnost za utrjevanje vezi v družini ali med prijatelji. 

V pomoč pri iskanju lahko uporabiš spodnje povezave, sicer pa pobrskaj po FB dogodkih, ‘’po-
guglaj’’ ali prelistaj kakšno revijo. 

Koristne povezave:

    https://skupnostmladih.si/

    https://www.napovednik.com/

Če še nisi, pa ne pozabi kupiti tudi vstopnice za Stično mladih. Po znižani ceni je 
na voljo v spletni prodaji na sticna.net. Se vidimo 18. 9. v Stični! :)

NAČRTUJ OBISK
KULTURNEGA DOGODKA

https://www.slovenia.info/sl/dozivetja/dogodki 

https://www.eventim.si/si/

https://sticna.net/
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Ali si že slišal/a za VIIT? Gre za tip treninga, ki temelji na uporabi visoko intenzivnih intervalov 
(bolj znan angleški izraz je HIIT - high intensity interval training). Če misliš, da je to nekaj novega, 
se motiš, saj so take treninge poznali že v antični Grčiji. Ta teden je namenjen utrjevanju telesa, 
zato je tvoj izziv, da narediš vsaj dva VIIT treninga (lahko tudi več) - pobrskaj po YT in najdi VIIT 
vadbo, ki bo primerna za tvoj nivo fizične pripravljenosti.

ZMIGAJ SE

PS 40
Odpri Sveto pismo in si preberi Psalm 40 (če Svetega pisma nimaš pri roki, poskeniraj spodnjo 
QR kodo, ki te vodi do spletne strani biblija.net), od koder izhaja letošnje geslo Stične mladih. 

Katera vrstica psalma te najbolj nagovori? Kako ti dojemaš njegovo sporočilo? Zapiši misel, ki 
te prešine ob branju. 

UTRDI
MOJE

KORAKE

P
s

 

4
0

 

P s

 
4 0

 

P s

 

4
0

https://www.youtube.com/watch?v=wGZYbAZrDxw
https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Ps+40&id13=1&pos=0&set=2&l=sl 
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KDO ŽELIM BITI?
Vzemi si čas in se skupaj z zvezkom in pisalom namesti v prijeten kotiček. Razmisli in zapiši, 
kakšne so lastnosti, ki jih želiš imeti, in kakšen človek želiš biti. Izberi si temo, o kateri želiš 
pisati, malo razmisli in nato napiši. Lahko si izbereš le eno temo, lahko pa pišeš o vseh, odvisno 
od navdiha.

• Najprej se dotakni svojega odnosa do soljudi - kako se drugi počutijo ob tebi, kakšen želiš 
biti v odnosih in kako želiš, da te ljudje dojemajo. 

• Nato napiši nekaj o svojem odnosu do sebe - ali se imaš rad, ali si ob napakah očitaš; 
kakšne so tvoje reakcije na lastno obnašanje in kakšne želiš, da postanejo.

• Napiši, kakšen je tvoj želen odnos do Boga in kakšna je zadnje čase tvoja vera. Kako želiš, da 
ti način življenja pomaga umirjati dušo?

• Napiši, kakšno želiš, da je tvoje ljubezensko življenje. Kaj boš storil, da bo takšno?

  
        YT link: https://www.youtube.com/watch?v=Ks-_Mh1QhMc

Ženska ne bo nikoli razočarana, če bo prejela šopek rož, pose-
bej, če tega ne bo pričakovala. Vzemi si čas za kratek sprehod 
po parku ali okolici in naberi rože za žensko, ki te navdihuje; 
pa naj bo to tvoja sestra, mama, babica, soseda, prijateljica ali 
kdorkoli drug. Njej boš polepšal/a dan in naredil/a nekaj korist-
nega zase. 

V okvirček lahko tudi prilepiš fotografijo šopka.

TVOJ NAVDIH

Š
O

P E K  R O Ž  Z A
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LOKALNO ALI GLOBALNO - 
OBOJE ŠTEJE

Pomoč skupnosti preseže vse meje; lahko je lokalna ali 
globalna. Šteje tako prostovoljstvo na drugem koncu sveta, 
doniranje, pomoč sošolcu pri matematiki ali pa nošenje 
vrečk iz trgovine ostareli sosedi. Karkoli narediš po svojih 
najboljših močeh, pomeni veliko. Premisli, ali v svojem okol-
ju prepoznaš kakšno lokalno problematiko. Staranje ljudi, 
osamljenost, onesnažena ali zapuščena okolica, poman-
jkanje in slaba udeležba pri skupinah za mlade, vidno 
pešanje župnije? 

Morda se ti kakšna dobra ideja porodi tudi ob obisku 
navedenih spletnih strani:

https://pota.si/

http://www.missio.si/

https://www.prostovoljstvo.org/#

https://zaotrokesveta.com/

https://www.workaway.info/ 
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REFLEKSIJA #utrdikorake
Spodaj te čaka refleksija celotnega 40-dnevnega izziva. Pobrskaj med vsemi izzivi, ki si jih 
opravil/a.

TEDEN 1 TEDEN 2 TEDEN 3

Hladen tuš za začetek

Osamljenost

Ni me strah mojih strahov

Ustvari DIY križek

Jezus, jaz sem

Na sprehod z vrečko 
za smeti

Dan brez interneta

Pomoč pri hišnih opravilih

Organiziraj druženje

Dnevnik spanja

Porabi manj

Tišina

Sončni vzhod

Drobna malenkost

Družina

Utrdi moje korake

Eksamen

Refleksija za nazaj in cilji 
za naprej

TEDEN 4 TEDEN 5 TEDEN 6

Dan brez pritoževanja

Ura s stvarnikom

Zavedanje

Masterchef za en dan

Župnija

Najljubši dan

Online skrb za okolje

Hvala, prosim in oprosti

Rast se začne zunaj cone 
udobja

Cukr pavza

Pokaži svojo vero

Ustvarjaj po svoje

Načrtuj obisk kulturne-
ga dogodka

Zmigaj se

Ps 40

Tvoj navdih

Kdo želim biti

Lokalno ali globalno - 
oboje šteje

Kateri izziv ti je bilo najtežje opraviti in zakaj?
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REFLEKSIJA #utrdikorake

V čem si v teh šestih tednih napredoval/a? Kje so še možnosti za izboljšave? So tvoji koraki 
bolj trdni?

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

Za 2 minuti zapri oči in pomisli, za kaj vse si danes hvaležen/a. Pomisli na vse dobre ljudi, ki te 
obdajajo in zmoli za njih. Angelom se priporoči za varstvo na tvojih poteh.

Hvala, ker si bil/a z nami in mnogimi mladimi na tej poti utrjevanja korakov. Refleksijo zaključi 
z molitvijo letošnje Stične mladih. Bog te blagoslovi!

Z mano bodi, Gospod.
V hrupu sveta,
v tihoti srca,
v tišini noči;

ko padec boli,
ko veselje spet vzplamti,

bodi z menoj.
Vodi me k sebi.

Vdihni Duha,
utrdi moj korak.

Samo enega, naslednjega.
Ne prosim za več.

S katerim izzivom si najbolj utrdil/a svoje korake?
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PRIPOROČAMO
VIDEO
Katoliška mladina
https://www.youtube.com/channel/UCy40XMR17YGk8IGXtqOU6eg 

Emily Wilson - videos on dating, faith and femininity 
https://www.youtube.com/user/emilyywilsonn

Mental health and prayer 
https://www.youtube.com/watch?v=7BFfVFlQfDA&ab_channel=LifeTeen 

GLASBA
Glasbeno ogrevanje za 40. Stično mladih 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBa4awb6kz5UV7Lk155jPmi4-9u2mIJ0S

Wait On You -Elevation Worship & Maverick City 
https://www.youtube.com/watch?v=K3TYG7Q_fj4&ab_channel=ElevationWorship 

The Father’s House (Live) - Cory Asbury 
https://www.youtube.com/watch?v=KOcZnQdbDQE&ab_channel=BethelMusic 

Mozart - Requiem 
https://www.youtube.com/watch?v=Zi8vJ_lMxQI&ab_channel=madhammu

Espé - Zdvihni svoj hlas | Godzone Tour 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=AWkA54KPg0o&ab_channel=Godzone 

PODKAST
Catholic Creatives
https://catholiccreatives.com/podcast

Za življenje - Radio Ognjišče
https://open.spotify.com/show/5c6IUJalHxh2KVaHJVkC05

Abiding Together
https://open.spotify.com/show/4xAjvHSqEPEXTcpTnIIctD 

Blessed is she
https://open.spotify.com/show/1TB7MBs34bz7wOPtO4KHMv



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, september 2021

#utrdimokorake


