Izjava za medije
Ljubljana, 12. september 2018

37. STIČNA MLADIH 2018
Ne boj se! (Lk, 1,30)
Tradicionalno srečanje Stična mladih bo letos v soboto, 15. septembra 2018, z začetkom ob 9.00 uri v
Stični pri Ivančni Gorici.

Tretja sobota v septembru je sinonim za mlado Cerkev sinonim za veselje, izkušnjo skupnosti, praznovanje vere
in krepitev prostovoljstva mladih. Stična mladih že 37 let
zbira mlade iz cele Slovenije in zamejstva, da skupaj
praznujejo mladost, vero in se krepijo v pričevanju.
15. septembra se bo pri stiškem samostanu srečalo pet tisoč mladih katoličanov iz cele Slovenije. Mladi se
bodo začeli zbirati ob 9. uri. Nato ob 9.30 uri pričnemo s programom, ki bo trajal do 17.30 ure.
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Program je oblikovan na poslanici, ki so jo za srečanje Stična mladih 2018 pripravili ustvarjalci Stične mladih,
ob sodelovanju teologov in odgovornih za mladinsko pastoralo ter s predstavniki Skupnosti katoliške
mladine. Poslanica se vsebinsko navezuje na temo, ki jo je za triletni program svetovnih dni mladih pripravil
papež Frančišek. Letos izhaja iz nagovora angela Gabrijela Mariji: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost
pri Bogu.« (Lk 1,30). Poslanico so pripravili mladi za mlade in z njo želijo spodbuditi vse mlade, naj se ne
bojijo. »Ne boj se!« je tudi geslo letošnjega srečanja Stične mladih.
Ekipa ustvarjalcev Stične mladih je za udeležence pripravila pester program z bogatim naborom delavnic.
Prilagamo tudi edinstveno shemo (Priloga 1), ki jo je letošnja ekipa pripravila za mlade, da bodo mladi lažje
izbirali.
Čez dan bo poleg 21 delavnic na samostanskem travniku potekal tudi nogometni turnir, tržnica stojnic, kjer
se bodo predstavile različne organizacije za mlade, ves dan pa bo tudi možnost adoracije in spovedi.
Sveto mašo bo ob somaševanju škofov in duhovnikov ob 14.15 uri daroval ljubljanski pomožni škof msgr.
dr. Franci Šuštar.
Po maši bo praznovanje in zaključni koncert novega Stična benda.
DODATNE INFORMACIJE
Več podrobnosti o sporočilu Stične mladih, prostovoljcih, programu in predstavitev letošnjega motiva se
nahaja v izjavah z novinarske konference (Priloga 2). Dodatna gradiva za medije se nahajajo na spletni
strani www.sticna.net pod zavihkom »za medije«.
AKREDITACIJE ZA MEDIJE
Vabljeni na 37. Stično mladih v soboto, 15. septembra! Za dogodek se je potrebno predhodno akreditirati.
Obrazec za akreditacijo je dostopen na: https://www.sticna.net/zelim-sodelovati/za-medije/.
V kolikor zaradi opreme nujno potrebujete dostop neposredno na osrednji prireditveni prostor, to
predhodno uskladite preko neza@skam.si (brez dovolilnice vas varnostno osebje ne bo spustilo naprej).

Parkirni prostor za vse pa je sicer zelo blizu prireditvenega prostora, zato verjamemo, da s tem ne boste
imeli težav.
ORGANIZATOR
Organizacija in izvedba Stične mladih je s strani Medškofijskega odbora za mladino pri Slovenski škofovski
konferenci poverjena Skupnosti katoliške mladine (SKAM). Pri ustvarjanju letos sodeluje 250 prostovoljcev
in več kot 35 partnerskih organizacij. Več informacij o organizatorju srečanja lahko preberete na spletni
strani www.skam.si.

Ekipa ustvarjalcev Stične mladih
SKAM – Skupnost katoliške mladine
www.sticna.net
neza@skam.si ali 041 942 608 (Neža)

Priloga 2: Izjave

msgr. dr. Franc Šuštar, ljubljanski pomožni škof in glavni mašnik
Lepo pozdravljam vse novinarje in tudi vse prisotne, ki ste prišli na Jurčičev trg na tiskovno konferenco.
Pozdravljam tudi vse, ki boste z nami preko tiskovne konference in posebej pozdravljam vse mlade!
Stična mladih je dogodek sredi septembra, ki nas spremlja že dolgo vrsto let, 37 let, ter združuje na tisoče
mladih po vsej Sloveniji. To je dogodek mladosti, je dogodek vere, to je dogodek Cerkve, dogodek molitve,
pesmi in veselja. Zakaj je Stična mladih tako pomembna v življenju Cerkve in v življenju našega naroda?
Stična mladih je pomembna za mlade ustvarjalce Stične in vse njihove sodelavce (čez 200 prostovoljcev
sodeluje vsako leto). To so pravzaprav mladi pričevalci, v svoji veri predani pripravi dogodka; ta zaznamuje
njihovo življenje, vero in ustvarjalnost. S svojim delom in ustvarjalnostjo odgovarjajo na Božji klic, ko se
sami srečavajo z Bogom. Priprava na Stično in samo srečanje mladih - v animatorjih poglablja vero in
konkretizira njihovo sodelovanje v Cerkvi.
Stičana mladih je pomembna za vse mlade, ki pridejo na srečanje v Stično (prihaja jih od 5000 do 8000).
To je dogodek ob začetku šolskega in veroučnega leta. Mladi iz posameznih župnij se po počitnicah
zberejo in ob Stični lahko doživijo občestvo: tako v župniji kot tudi z drugimi mladimi iz vse Slovenije.
Stična mladih je pomembna za našo družbo, tako za Cerkev kot za narod. V teh letih je postala del tradicije
v življenju Cerkve in tudi del življenja našega naroda. Vsi mladi odnesejo sporočilo Stične na svoje domove,
v šole, na delo in s seboj v življenje.
Stična mladih je široko dogajanje. Seveda mislimo najprej na dogodek, ki se zgodi tretjo soboto v
septembru. Hkrati pa to pomeni tudi obsežno delo, priprave, srečavanja mladih prostovoljcev in
razmišljanja skozi vse leto… To razmišljanje in delo potrjuje povezanost z Bogom in odpira ustvarjalnost v
srcih vseh sodelavcev ter animatorjev.
Stična mladih je dogodek vere. Sestavljena je iz vere mladih in voditeljev vseh skupin mladih. Ob tem vsak
sodelavec lahko svojo vero potrdi in poglobi. Ta dogodek zaznamuje in potrjuje identiteto mladega
kristjana, ko se sreča z veliko množico drugih mladih kristjanov. Med njimi sreča prijatelje s katerimi je
skupaj v šoli ali v župniji.
To je tudi dogodek vse Cerkve. Ne gre le za mlade. V Stični smo povezani vsi skupaj v veliko občestvo:
mladi dijaki in študentje; že nekoliko starejši mladi, ki imajo lepe izkušnje iz preteklih let; v duhu z mladimi
so njihovi starši; v Stično pridejo duhovniki, redovnice, redovniki in škofje. Vsi smo skupaj kot Božje ljudstvo
in veliko občestvo.
Osnovna tema letošnje Stične je: Ne boj se! Ta misel so besede pozdrava Mariji, ko je sprejela Božjo
ponudbo in postala Božja Mati. Ob Mariji bomo razmišljali o naših srečavanjih z Bogom, o naših strahovih,
o našem pogovoru in posredovanju strahov Bogu, o obdarjenosti človeka - ko mu Bog prihaja naproti in

se osebno zavzame zanj, o odzivu mladega človeka na Božji klic v življenjsko poklicanost in tudi o
prinašanju sadov v tej poklicanosti…
Motiv grafične podobe letošnje Stične predstavlja morski val in ribe. Riba v ikonografiji prvih kristjanov
predstavlja Kristusa; valovi pa okolje in prostor v katerem živimo: je prostor življenja in je tudi prostor, kjer
so nevarnosti, ki jih je potrebno prepoznati in premagati.
Naj letošnja Stična mladih pomaga nam vsem, da se bomo globlje povezali z Bogom in med seboj v
prijateljstvu, veselju in molitvi.
Matevž Mehle, tajnik Medškofijskega odbora za mladino pri Slovenski škofovski konferenci
V preteklih letih je bila podlaga za vsebino dogajanja na Stični mladih papeževa poslanica mladim. Letos
so se ustvarjalci odločili za drugačen pristop. V sodelovanju s teologi in spremljevalci mladih je skupina
mladih oblikovala letošnjo poslanico. Ta sloni na odlomku iz Lukovega evangelija, ko angel oznani Mariji,
da bo spočela Božjega Sina. Ob branju Božje Besede so se izoblikovali trije vsebinski stebri.
Prvi steber je “milost.” Ko je angel prišel k Mariji, jo je pozdravil: “Pozdravljena, obdarjena z milostjo!” (Lk
1,28) Marija je prejela od Boga mnogo milosti, mnogo Božjih darov. Največji je bil seveda ta, da je postala
Mati Božjega Sina. Tudi nam Bog podarja svoje darove. Tako kot pri Mariji je največja milost, da nam
podarja samega sebe. Ne vsiljuje se nam, temveč stoji pred vrati in trka. Vabi nas, da ga v vsej svoji svobodi
sprejmemo.
Prav s sprejemanjem njegove navzočnosti je povezan drugi steber poslanice, ki je hkrati tudi geslo letošnje
Stične mladih: “Ne boj se!” Marija se je ob angelovem prihodu vznemirila. Božja navzočnost te nikoli ne
pusti hladnega. Vznemirja in tudi prestraši. Veličina Njegove ljubezni nas priteguje k sebi, stran od lastnih
načrtov, predstav, navezanosti ... Bog se zaveda našega strahu in neodločenosti, zato nam pravi: “Ne boj
se!”
Tretji steber so ustvarjalci poimenovali “živa monštranca.” Marija ni sprejela Božje navzočnosti samo na
duhoven način. Boga samega je sprejela v svoje telo. Ko premagamo strah in sprejmemo Božjo milost, ki
nam je podarjena, se nam Bog podari v celoti. V zakramentu svete evharistije vstopi v naše telo in stori, da
mi postajamo del Njegovega Telesa. Tako lahko svetloba Njegove ljubezni in bližine seva ljudem okoli nas.
Prav zato je simbol letošnje Stične riba, ki plava proti toku. Riba je star krščanski simbol, po katerem so se
kristjani prepoznali med seboj. Vsak kristjan, ki sprejme Božjo milost, se ne boji plavati proti miselnosti tega
sveta, temveč se pusti voditi Bogu, ki prebiva v njem.
Mislim, da je lahko letošnja Stična mladih odlična spodbuda za vse mlade, da v polnosti sprejmejo tisto,
kar jim Bog podarja. Na Stični mladih lahko konkretno spoznajo, da niso samo posamezne ribe, ki plavajo
proti toku, temveč da nas je več takih, ki smo se odločili odgovoriti na Božji klic.
Naj Bog blagoslovi vse ustvarjalce Stične mladih ter vse, ki se je bodo udeležili.

Helena Nagode, koordinatorka Stične mladih
Program letošnjega srečanja vsebuje kar nekaj novosti. Ob devetih dopoldne se prične zbiranje mladih v
Stični. Že ob vhodu jih bodo na ulici pričakali ustvarjalci, ob 9.30 pa se prične skupni uvod. Temu želimo
dati ustvarjalci Stične letos velik pomen, saj bi radi, da se povežemo v zavedanju, da smo Slovenci, da smo
mladi, da smo Božji! Na osrednjem prireditvenem prostoru se bomo tako že na začetku dneva povezali
ob molitvi, dvigu zastav in blagoslovu, ki ga bo podelil ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Franci Šuštar, ki
bo tudi glavni mašnik na samem vrhuncu slavja, torej sveti maši.
Programi »Vnemi me«, »Opogumi me« in »Nauči me«, so trije vsebinski programi, ki so letošnja novost.
Vsakega od njih je pripravila ekipa mladih, ki želi na svojevrsten način nagovoriti vsakogar, naj se ne boji!
Programe bodo oblikovali ustvarjalci z gosti. Na programu Opogumi me bo svoje pričevanje podelil
Domen Golob, katehezo bo vodil Gregor Čušin, program pa bo sooblikoval Skromni bend. Program Nauči
me, ki ga bo sooblikovala skupina Svetnik, bo potekal na samostanskem travniku. Na glavnem
prireditvenem prizorišču pa bo tretji vsebinski program Vnemi me, katerega bo glasbeno popestril Stična
bend. Vsebinski programi bodo potekali od 10.15 do 11.45.
Po vsebinskih programih bo čas za kosilo; tekom celotnega dneva pa bo, kot vsako leto priložnost za obisk
stojnic, za adoracijo in sveto spoved. Kosilu bodo sledile delavnice – tudi letos imamo pester nabor, kaj
več o tem pa bo čez nekaj trenutkov spregovoril Nejc.
Vrhunec našega srečanja bo sveta maša, ki jo bo vodil gospod škof Šuštar, sooblikovali pa jo bodo mladi
in zbor Stične mladih, ki ga vodi Martina Ješovnik. Slednja je tudi avtorica letošnje pesmi Stične mladih: Ne
boj se me, ki je bila napisana prav za Stično mladih in bo prvič javno izvajana na sami Stični mladih.
Zaključni koncert Stična benda bo zaključil program – slovo od udeležencev bo sledilo ob 17.30.
Za vse mlade prostovoljce, ki so ustvarjali Stično mladih se bo takrat pričelo še najtežje, a hkrati prijetno
delo - pospravljanje. Naj poudarim, da se je tekom leta na Stično mladih aktivno pripravlja približno 170
prostovoljcev, na dan srečanja mladih pa ta številka naraste na 250 (še zbor, skrbniki vhoda, tehnična
podpora). Mladi, ki svoje talente nesebično razdajajo za druge, namenijo Stični mladih približno 7000
prostovoljski ur, za kar smo jim vsi neizmerno hvaležni. Skupno imamo kar 14 različnih ekip, vsaka skrbi za
svoje področje. Težko si je predstavljati, kaj vse prinese organizacija tako velikega dogodka, še težje pa je
verjeti, da dogodek zares pripravijo mladi za mlade.
Na pobudo Skavtov bomo letos v Stično vključili tudi World Cleanup Day. Na isti dan namreč poteka tudi
projekt Očistimo Slovenijo. Mlade, ki bodo prišli v Stično želimo spodbuditi v razmišljanju o odgovornem
ravnanju z odpadki, ločevanju, ponovni uporabi. Naredili smo še korak naprej - v Stični bo prisotno več
smetnjakov, kjer bo jasno označeno, kako se ločuje, med udeleženci pa se bodo sprehajali tudi »ekološki
informatorji.« To so mladi prostovoljci, ki bodo med udeleženci ozaveščali pomembnost odgovornega
ravnanja z odpadki.

Tudi v knjižici, ki jo bodo mladi prejeli ob vhodu na Stično mladih bo možno prebrati vse te informacije ter
še mnogo drugih. Tudi tiste, ki opisujejo delavnice, o katerih bo spregovoril Nejc Povirk.
Nejc Povirk, voditelj ekipe Delavnice
Da naše delo bolje poteka, smo prostovoljci Stične mladih razdeljeni v različne ekipe, sam sodelujem z
ekipo, ki je odgovorna za izvedbo delavnic. Preko delavnic skušamo mladim preko različnih tematik,
gostov in dejavnosti, približati vsebino Stične mladih in njeno poslanico. Pri delavnicah se res pokaže
pestrost, mladi lahko izbirajo med 21 delavnicami, ki jih pripravljajo različne organizacije. Delavnice so
najrazličnejše, veliko imamo pogovorov s pričevalci (med drugim Tereza Vrhunc, Gregor Čušin, Vojko
Gašperut), tematike pa se dotikajo od posvojitve, bioetike, zdravja, družine, poklicev, do teologije telesa,
pornografije, misijonov, izvedli pa bomo tudi glasbeno in plesno delavnico.
Delavnice se bodo izvajale v različnih prostorih na prizorišču, vsako leto je v brošuri Stične mladih
pripravljen zemljevid, da udeleženci lažje najdejo prizorišče izbrane delavnice.
Izbira je res velika in pestra, odločitev za delavnico pa prav gotovo težka. Zato smo že tretje leto pripravili
shemo 'Kako izbrati pravo delavnico?', ki nas preko odgovorov na različna vprašanja, privede in priporoča,
katere delavnice bi se morali udeležiti. Shema je dostopna na spletni strani Stične mladih in se bo nahajala
v brošuri Stične mladih. Da pa bi bila izbira za udeležence še lažja, pa smo letos prvič objavili promocijski
filme za vsako delavnico posebej. Na socialnih omrežjih se že nekaj dni vrtijo minutni videi, v katerih
nastopajo izvajalci delavnic in predstavijo vsebino svoje delavnice. Tako si lahko udeleženci že doma
ogledajo in izberejo pravo delavnico.

