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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

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/


Stična mladih 2021
#

ut
rd

im
ok

or
ak

e

2

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
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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
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Čestitke! Prišel si do konca 40-dnevnega izziva. Tudi če ti ni uspelo 
opraviti čisto vseh izzivov, smo ponosni nate in na tvojo odločitev, da 
pustiš Bogu, da ti utrjuje korake.

Morda ti je bil kakšen izmed izzivov tako všeč, da boš z njim nadaljeval/a 
tudi čez leto. Za tiste manj prijetne pa smo veseli, da si vseeno zbral/a 
pogum in jih opravil/a.

Kljub temu, da se izzivi s tem tednom končujejo, ti je priročnik še vedno 
lahko v pomoč skozi celo leto. Izzive vseh 6 tednov najdeš na povezavi: 
https://sticna.net/sticna-izziv/.

Še naprej ti želimo, da se bližaš Njemu. Se vidimo na Stični! :)

40-DNEVNI
STIČNA IZZIV
#utrdimokorake

https://sticna.net/sticna-izziv/


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


