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teden datum kraj tedne vodijo 
1. 26 .6 - 2. 7. 2022 Stična Anže Gorenc in Sara Mihalič 
2. 3.7. – 9. 7. 2022 Stična Anamarija Drnovšek in Vojko Hysz  
3. 10.7. – 16.7. 2022 Zgornja Velka Katarina Cindrič in Katja Peternelj 
4. 17.7. – 23.7. 2022 Stična Lucija Stopar in Lucija Tomc 
5. 24.7. - 30.7. 2022 Stična Anže Gorenc in Zala Kokalj 
6. 7.8. – 13.8. 2022 Stična Marta Legat in Nino Novak  
7. 14.8. – 20.8. 2022 Stična Mateja Burnik in Klara Levec 

 
Otroke pripeljete v nedeljo med 15.00 in 15.45, da do začetka programa uredimo vse 
formalnosti. Ob 16.00 je uvodna kateheza za starše, za otroke se hkrati začne njihov program.    
Otroke pridete iskat v soboto ob 15.00 (3. teden ob 10.00), ko bodo otroci predstavili muzikal 
Luč Evrope.  
 
Otroci naj prinesejo s seboj: 
 Dve rjuhi ali spalno vrečo in prevleko za vzglavnik (3. teden spalno vrečo in vzglavnik) 
 Rezervno obleko, perilo in nogavice, krokse (copat NE potrebujejo) in športno obutev 
 Za mlajše otroke svetujemo, da imajo za vsak dan eno vrečko s perilom in nogavičkami. 

Sveže oblečejo, umazano dajo v izpraznjeno vrečko. Tako lažje preverjamo, če so se res 
preoblekli in ne pridejo domov v istem perilu, kot so odšli. 

 Otroci naj imajo vsak svoj kovček! 
 Pribor za osebno higieno, brisačo  
 Zdravstveno kartico naj imajo otroci pri sebi 
 Manjši otroci po potrebi igračko za spanje  

 
 
Za osebne stvari ne odgovarjamo. Prosimo, da imajo podpisane. 
 
Pri sebi ne smejo imeti : 
mobija, igric, MP3-ja, revij, stvari, ki se poškodujejo, hrane, pijače, denarja 

 

Tedni duhovnosti za otroke 
ob zgledu sv. Benedikta iz Nursije 

ORA ET LABORA 
Eden, poletje 2022 
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Namen tedna je, da otroci doživijo življenje v skupnosti, lepoto preprostega življenja in narave, 
molitev, verski pogovor in bogoslužno slavje tako, da bodo to lahko prenesli v domače okolje. Skupno 
bivanje niso le »počitnice«. Poudarek je na prijateljstvu, obzirnosti, praznovanju, premagovanju 
telesnega napora, vestnem opravljanju svojih dolžnosti, molitvi in tišini. Otroci naj bi začutili, da za 
pravo veselje ni potrebno veliko materialnih stvari, pač pa iskrenost, dobrota, odpoved sebičnosti… 
Morda bodo odkrili še kaj drugega. 
 

 Kdor ne more biti prisoten od začetka do konca tedna, naj se NE prijavlja!  
 Število otrok v skupinah je omejeno (v vsakem tednu deset skupin po sedem otrok – 70 otrok), 

zato se prijavite pravočasno. Upoštevamo samo uradne prijavnice preko e-pošte. 
 Prosimo vas, da otrok ne obiskujete. Klicati otrok ne morete, če se kar koli zgodi ali ne bomo 

vedeli, kako ravnati z otrokom, vas bomo poklicali. 
 Od otrok pričakujemo, da bodo upoštevali pravila skupnega bivanja in navodila animatorjev ter 

spoštovali prijatelje. 
 Posebnosti otrok napišite na prijavnico ali oddate pisno ob prihodu. 
 Otroci NE morejo izbirati hrane (upoštevamo pa dieto, napisano na prijavnici). 
 Otroci NE morejo izbirati, s kom bodo v skupini, razdelimo jih po starosti. 
 Starše prosimo, da na zaključni prireditvi ne snemate in fotografirate, ampak gledate otroke. 
 Povezavo za slike celega tedna, note in posnetke pesmi boste dobili po e-pošti. 

 
 

Prispevek za bivanje in hrano je 90 € na otroka. Kdor prijavi več otrok, naj sam presodi finančne 
zmožnosti in prispeva, kolikor zmore. Za 3. teden je prispevek 60 € na otroka, ker so razmere mnogo 
bolj skromne, prosimo pa za sadje, zelenjavo, jajca…. kar koli imate doma. Vodenje programa je v 
vseh tednih brezplačno, zadnji dan bo pri maši nabirka za animatorje. Zaradi nejasnih razmer ni 
prijavnine, plačali boste z gotovino ob prihodu. 

Prijava:  
Prijavnico odprite, izpolnite (ni treba tiskati) in pošljite na naslov eden@sticna.eu. 
Najkasneje v dveh dneh dobite povratno informacijo o prejeti prijavi. Če tega obvestila ne dobite, 
pokličite. 
 

Prihod:  
Ob prihodu na samostanskem dvorišču (3. teden pred župniščem) uredite formalnosti, otroci bodo 
dobili majico ter akreditacijo s podatki skupine in spalnice. Ob 16.00 se bodo predstavili animatorji, 
nato se starši poslovite od otrok ter odidete v telovadnico (3. teden v dom krajanov), kjer bo 
predstavitev programa. Za tiste, ki otroke pripeljete prvič, je obvezna. 
 

Obvestilo: 
Nekaj dni pred pričetkom tedna boste prijavaljeni dobili po e-pošti dodatno obvestilo. 
 
 

 
Kontakt:  

 naslov: Stična 17, 1295 Ivančna Gorica /, 2213 Zgornja Velka 43 
 kontaktna oseba: s. Rebeka Kenda 
 GSM: 070 539 526 
 e-posta: eden@sticna.eu 
 spletna stran: https://www.sticna.eu/ 
 
 


