JUBILEJNA 30. STI NA MLADIH 2011
»Ne bi me iskal, e me ne bi že našel.«
NOVOSTI
Študentski forum pod šotorom na samostanskem travniku. V celoti ograjen prireditveni prostor. K
popoldanskemu delu sre anja vabljene vse generacije udeležencev. Nogometni turnir na samostanskem travniku.
Delavnica za pastoralne delavce v domu krajanov. Predstava mladih: Verujem, da si!
NATE AJ: POGLED V ZGODOVINO V SLIKI IN BESEDI
K sodelovanju povabljene vse generacije udeležencev preteklih 30ih sre anj. Obletnico želimo obeležiti s
spomini na pretekla leta, s pomo jo fotografij opazovati njen razvoj skozi 30 let. Sodelujte in pošljite nam
fotografije iz katerih veje duh Sti ne mladih in njene vrednote – mladost, vera, molitev, veselje, prijateljstvo,
sodelovanje, skupnost, itd. Vabimo vse, ki se vas je Sti na mladih v svoji 30 letni zgodovini dotaknila, vas
nagovorja, vam je dala izkušnjo, ki se vam je vtisnila v spomin in prišla prav v nadaljnjem življenju, da svoje
doživetje delite z nami tudi v kratkem sestavku – SPOMIN NA STI NO. Ve o nate aju:
http://www.sticna.net/30-obletnica-sticne-mladih/natecaj/
VABILO VSEM GENERACIJAM UDELEŽENCEV STI NE MLADIH
Organizatorji v popoldanski del programa: k sv. maši in zaklju nemu praznovanju vabimo tudi vse nekdanje udeležence
Sti ne mladih. Popoldanski del se za ne ob 13. 30 na osrednjem prireditvenem prostoru. Zanje udeležence samo
popoldanskega dela je predviden poseben parkirni prostor pred samostanskim travnikom.
MOLITEV ZA MLADE PO ŽUPNIJAH
V prvih dveh septembrskih nedeljah (4. in 11. septembra) ste duhovniki povabljeni, da pri homiliji in v prošnjah
spregovorite tudi o jubilejni 30. Sti ni mladih. S plakatom boste prejeli tudi prošnje za vse potrebe, pridigarske osnutke
in molitev za mlade. V prvih dneh pred sre anjem povabljeni, da organizirate ali spodbudite posebno molitev za mlade.
Na spletni strani boste našli razli ne molitvene ure na temo iskanja in potrditve v veri. K molitvi povabite vse župljane,
zlasti mlade in mlade, ki so se udeležili Svetovnega dneva mladih in sre anja s papežem v Madridu, starše in nekdanje
udeležence sre anja v Sti ni. Lahko pa je taka molitev tudi lepa vsebinska priprava za mlade, ki so namenjeni na
sre anje v Sti no.
ZBIRANJE PRIJAV IN ORGANIZIRANI PREVOZI
Vse duhovnike in zlasti dekanijske animatorje za mladino vabimo, da se v dekaniji skupaj z mladimi pravo asno
uskladite in mladim zagotovite možnost skupnega (avtobusnega, kombi) prevoza.
Voditelji avtobusa obvezno prijavite avtobus. Obiš ite spletno prijavnico: http://www.sticna.net/festival-sticnamladih/prijavnica-za-avtobuse/
POSEBNI VLAK IZ LJUBLJANE
Iz Ljubljane bo peljal poseben vlak. Ura odhoda vlaka iz ljubljanske železniške in povratek iz Ivan ne Gorice bo
objavljena na spletni strani takoj ko bo potrjena s strani slovenskih železnic. Tudi urnik postankov na ostalih postajah
si lahko ogledate na: http://www.sticna.net/festival-sticna-mladih/
NABIRKA PRI MAŠI – LAHKO PA TUDI ŽE TAKOJ ZDAJ - »Nosite bremena drug drugemu« (Gal 6,2)
Sklep leta krš anske dobrodelnosti in solidarnosti želimo obeležiti skupaj z evropskim letom prostovoljstva tudi
z našo akcijo, kjer podpiramo organizacije in pobude, ki se ukvarjajo s prostovoljstvom. V ta namen pošiljamo
sporo ilo, da danes za to, da nekomu pomagaš ni nujno potreben samo denar, ampak tudi neposredna
pripravljenost in iskrena pomo tistim, ki jo zares potrebujejo. Nenazadnje je to investicija, ki se ne povrne samo

nekajkrat, temve jo kmalu za utiš na vsakem koraku svojega življenja. V sklopu celotne akcije smo tako
zaobjeli povezovanje razli nih generacij, podprli delo v misijonih in poiskali rešitev za trenutne družbene stiske.
V akciji letošnje nabirke lahko sodelujete kar takoj! Pošljite SMS sporo ilo s klju no besedo MLADI na 1919 in
darujete 1EUR za programe pomo i ljudem v stiski, kjer so dejavni mladi prostovoljci in prostovoljke. Zbrana
sredstva bomo razdelili petim prejemnikom: Krš anskemu bratstvu bolnikov in invalidov, Medgeneracijskemu
središ u Zavoda Karitas Samarijan, misijonarju Tonetu Kerinu na Madagaskarju, Društvu prijateljev otrok
Mavrica in Misijonarkam ljubezni.
DONACIJA ZA STI NO MLADIH
Vse župnije, redovne skupnosti, duhovnike, redovnike, redovnice osebno in druge posameznike vabimo, da Sti no
mladih PODPRETE TUDI FINAN NO. Dobrodošel bo vsak dar. Stroške organizacije je vedno težje pokriti tudi
zaradi zmanjšanih sredstev, ki so posledica finan ne situacije v Cerkvi na Slovenskem. Svoj prispevek za
organizacijo lahko nakažete na TRR Društva SKAM, Jur i ev trg 2, 1000 Ljubljana: LB: 0214-0001-2516-781
Sklicna številka: 00 0210 z obveznim pripisom 'DONACIJA ZA STI NO MLADIH'.
NAKUP STI NA MAJICE in SVE E
Z nakupom Sti na majice in Sti na sve e prispevate k pokrivanju stroškov sre anja. Na voljo bo tudi še nekaj
majic iz preteklih let.
DELAVNICA – ZA MLADINSKE PASTORALNE DELAVCE
Delavnica je namenjena duhovnikom, redovnikom, redovnicam in tudi vsem drugim lai nim pastoralnim
mladinskim delavcem: voditeljem animatorjev, oratorijev… Delavnico bo vodil vrhovni predstojnik salezijancev,
Pascual Chávez, ki bo pri sv. maši nagovoril tudi vse zbrane mlade. Na podlagi izkušnje sre anj z mladimi z
vsega sveta, tudi kot sodelavec papeškega sveta za novo evangelizacijo bo spregovoril o novih generacijah
mladinskih pastoralnih delavcev, ki izvirajo iz novih oblik mladinskih pobud, dogodkov v Cerkvi (Svetovni dan
mladih, oratoriji, animatorji…) To so mladi, ki re ejo „da“ Kristusu in njegovi Cerkvi, mladi, ki iš ejo
resni ni/pravi smisel življenja. So manjšina, vendar ustvarjalna, ena tistih manjšin, ki so odlo ilne za prihodnost
loveštva. Spregovoril bo o potrebni apostolski in pastoralni gore nosti, o preseganju povpre nosti ter o
zavzetem pastoralnem sodelovanju med posve enimi in laiki, ki so odraz evangeljske gore nosti v mladinski
pastorali.
Za delavnico je potrebna predhodna elektronska prijavnica, zaradi priprave prostora in nadaljnje možnosti einformiranja in posredovanja gradiva delavnice. Ker bo lokacija delavnice izven prireditvenega prostora bomo
preko e-naslovov lahko vse prijavljene že pred sre anjem obvestili o to ni lokaciji in dostopu do tja. Prijavnico
najdete na spletni strani Sti ne mladih, pod zavihkom Festival Sti na mladih/delavnice.
KOSILO ZA DUHOVNIKE, REDOVNIKE, REDOVNICE:
Kosilo bo, kakor že pretekla leta, v veliki jedilnici pod opatovo kapelo in sicer med 13.00 in 13.45 uro.
Priporo amo se za prostovoljne prispevke. Pri akujemo, da vsak prispeva. Veseli bomo tudi kakšnega dodatnega
daru. Stroški kosila znašajo 8 evrov.

Program jubilejne 30. STI NE MLADIH 2011
9.00 – 9.30
9.00 – 14.00
9.30 – 11.00

Prihod mladih na osrednji prireditveni
prostor in študentski forum
molitev pred Najsvetejšim
spovedovanje
festival mladostne vere
forum za študente

opatova kapela
cerkev, opatova kapela, celotni prireditveni
prostor
osrednji prireditveni prostor
v šotoru na samostanskem travniku

11.30 – 13.00
13.00 – 13.45
13.30
14.15 – 16.00
16.00 – 17.30
17.30

nogometni turnir
delavnice
tržnica ponudbe programov za mlade
Kosilo za duhovnike, redovnike, redovnice
Predstava: Verujem, da si!
sv. maša
zaklju ni koncert
zaklju ek

samostanski travnik
samostanski prostori
osrednji prireditveni prostor
velika jedilnica pod opatovo kapelo
osrednji prireditveni prostor
osrednji prireditveni prostor
osrednji prireditveni prostor
osrednji prireditveni prostor

FESTIVAL MLADOSTNE VERE
Animatorji so pripravili uvodni animacijski program na osredjem prireditvenem prostoru s številnimi vsebinskimi
spodbudami, glasbo, ki nas bo uvedla tudi v osrednje sporo ilo vsem navzo im na poti vere: Ne bi me iskal, e me ne
bi že našel. Dopoldanski program prinaša števila povabila v nadaljevalne dele dogajanja in predstavo: Verujem, da
si!, ki jo bodo animatorji v celoti zaigrali ob 13.30 na glavnem odru v sklopu priprave na sv. mašo.
ULI NO (MISIJONSKO) DOGAJANJE:
Mo na skupina mladih voditeljev in animatorjev – uli na ekipa, je ves as sre anja tudi v stiku z vsemi mladimi, ki
na sre anje prihajajo z razli nimi nameni. Te mlade, ki se pripravljenega programa ne udeležujejo in ostajajo izven
osrednjega ali celotnega prireditvenega prostora, uli na ekipa osebno nagovarja, z njimi vzpostavlja dialog, jim
prisluhne in jim pomaga narediti korak k novim odlo itvam. Uli ni program je korak ljube e pozornosti k mladim, ki
so v stiski, neodlo eni, zapeljani ali pa so preprosto tam in potrebujejo nekoga, ki jih posluša in sprejema v njihovi
situaciji.
ŠTUDENTSKI FORUM
Letos bo še dodatno poskrbljeno tudi za študente in mlade v poklicih. V dopoldanskem asu od 9.30 do 11.00 se
bo odvijal za študente in mlade v poklicih FORUM pod velikim šotorom na samostanskem travniku. Forum je
namenjen predvsem sre evanju in druženju. Sledilo bo slavljenje in nagovor škofa dr. Antona Jamnika. Forumu
bo sledil sklop delavnic od 11.30 – 13.00, ki je vsebinsko namenjen prav študentski populaciji in mladim v
poklicih.
TRŽNICA PONUDBE PROGRAMOV ZA MLADE
Na obrobju osrednjega prireditvenega prostora se bodo na stojnicah predstavila gibanje, projekti, dogodki, društva,
redovne skupnosti , ki pripravljajo razli ne programe in projekte za mlade. Mlade opozorite na to priložnost
seznanitve z razli nimi dejavnostmi, ki so jim blizu in v katerih bi radi naredili kakšen korak naprej ali globlje.
DELAVNICE
Temeljni namen delavnic je, da se mladi sre ajo z izkustvom Božje ljubezni, Božjega dotika v konkretnih
situacijah, ob osebnih vprašanjih odkrivajo konkretne na ine evangeljskega življenja in svojega življenjskega
poslanstva v družini, Cerkvi in družbi. Delavnice so razdeljene v 5 sklopov. Vsak sklop rpa iz bogatega
sporo ila papeževe poslanice mladim ter pobud ob letu krš anske dobrodelnosti in solidarnosti, hkrati pa je
priprava na prihodnje pastoralno leto, leto družbenega nauka Cerkve pod geslom Pravi nost v ljubezni. Sklopi
delavcnic: mladi in prostovoljstvo, medgeneracijska solidarnost, utrjeni v veri, kultura mladih in kristjan
v družbi.
Delavnice tudi ez leto! Organizatorji želimo in spodbujamo, da bi se tematika delavnic in njihovo sporo ilo
prenesla v pastoralno leto in da bi lahko razne župnijske oz. dekanijske skupine mladih, skupine animatorjev,
skavtov, … pripravljene delavnice uporabile v svojem okolju za sre anja mladih, staršev, ipd. Dolo eno število
delavnic bo torej na voljo, za izvedbo tudi ez vse leto. Od 15. avgusta dalje bodo opisi vseh delavnic dostopni
na spletni strani.
MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM V OPATOVI KAPELI
Molitev pred Najsvetejšim bo med 9.00 in 14.00 uro potekala v opatovi kapeli. Oblikovale jo bodo skupine mladih.
Povabljeni, da se jim v delu dneva pridružite s svojo skupino mladih.

SPOVEDOVANJE:
V baziliki, opatovi kapeli in na hodniku pred njo, ter na celotnem prireditvenem prostoru bo ves as sre anja
priložnost za sveto spoved. V cerkvi bodo na voljo tudi posebne zgibanke za spraševanje vesti in pripravo na spoved,
ki jo lahko najdete tudi spletni strani in si jo lahko tudi sprintate.
SVETA MAŠA
Sodelovanje pri sv. maši na temo iskanja in utrjevanja vere mladih, pripravljajo skupine mladih iz župnij LjubljanaVi , Slivnica pri Mariboru, Šentjernej, Tolmin in Celje Sv. Duh. Pridigar bo vrhovni predstojnik salezijancev
Pascual Chavez iz Mehike, somaševanje škofov in duhovnikov pa bo vodil apostolski nuncij v Republiki Sloveniji,
msgr. Juliusz Janusz.
ZAKLJU NO PRAZNOVANJE IN KONCERT
Praznovanje bomo po sv. maši zaklju ili s koncertom Sti na banda in veseljem, ki ga v nas najmo neje zarisuje
Gospod s svojo navzo nostjo. Zaklju ni del bomo za eli ob 16.00 in zaklju ili ob 17.30.
BESEDILO ZA ŽUPNIJSKA OZNANILA
V soboto, 17. septembra 2011 se bo v Sti ni na Dolenjskem dogajala jubilejna že 30. Sti na mladih, sre anje
vseslovenske verne mladine. Organizator Društvo SKAM – Skupnost katoliške mladine vabi vse mlade, ki
živite s Cerkvijo in ste v njen živi kamni, ter vam Sti na mladih pomeni navdih za novo šolsko ali akademsko
leto, da na sre anje pripeljete tudi še druge svoje vrstnike. Še niste bili nikoli na sre anju? Jubilejna 30. Sti na
mladih je priložnost za ta korak. Geslo tokratne Sti ne mladih »Ne bi me iskal, e me ne bi že našel« govori o
mladih, ki iš ejo in gradijo svojo vero na osebnem sre anju z Jezusom Kristusom. Jubilejno sre anje prinaša
veliko mero praznovanja, v dopoldanskem asu poseben program za študente s škofom Antonom Jamnikom, na
odru festivala se bomo ob predstavi Verujem, da si!, ki so jo pripravili animatorji spraševali in razmišljali o veri
v našem konkretnem življenju. Ve kot 20 delavnic, 30 stojnic, 30 spovednikov, molitev pred Najsvetejšim,
nogometni turnir, sv. maša, koncert Sti na Banda in ve tiso nasmejanih in z veseljem napolnjenih mladih. Pri
maši nas bo nagovoril vrhovni predstojnik salezijancev Pascual Chavez, ki prihaja iz Mehike. Somaševanje
škofov in duhovnikov pa bo vodil apostolski nuncij v Republiki Sloveniji msgr. Julius Janusz.
V popoldanski program, ki se za ne ob 13.30 s predstavo Verujem, da si! In nadaljuje s sv. mašo ob 14.15
vabljene vse generacije udeležencev Sti ne mladih, s svojimi družinami ali sami. Za udeležence popoldanskega
programa bo pripravljeno posebno parkiriš e.
Vabljeni, da obiš ete spletno stran Sti ne mladih: www.sticna.net in Društva SKAM – Skupnost katoliške
mladine http://www.drustvo-skam.si/ , kjer boste našli še ostale podrobne informacije in kjer lahko dogodek
podprete tudi z donacijo.
DODATNE INFORMACIJE
Vabljeni k ogledu spletne strani www.sticna.net kjer lahko najdete še vse ostale informacije. Pokli ete na Društvo
SKAM na tel.: 01/426-84-77 ali sticna@drustvo-skam.si.
Gregor Kunej, tajnik MOM in
Marko Kržišnik, koordinator projekta

