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ČASOPIS TABORA 
SREČA JE SREČANJE 

Časovnica dneva
Dogajalo se bo …

7.00   Budnica
7.30   Zajtrk
8.30   ZBOR in kateheza
9.30   Novo skavtsko leto
13.00    Kosilo znotraj SKVO
14.00    Novo skavtsko leto
15.30    Priprava na sveto mašo
16.00    Sveta maša
17.15 Skupno fotografiranje
17.30 Prosti čas in Skavtarnica
18.30 Minutke za vizijo (pod odrom)
19.00    Večerja
20.30    Ob tabornem ognju
21.00    Sreča je SREČANJE

Srečanja za stegovodje danes ob 13.00 NE bo :-) 

 
 

 

POŽIREK ZA DUŠO

Misel dneva: 
Skupaj tuhtamo o prihodnosti in se v duhu razveseli-
mo Gospodove navzočnosti.

Dnevna priložnost za 
SREČAnje z Njim
8.00 Bogoslužno branje in hvalnice
16.00 Sv. maša 
22.45 večernice
Sv. spoved - po dogovoru z duhovnikom

MISEL BADEN POWELL-A

Vzgoja
PRIROČNIK ZA SKAVTSKE VODITELJE
To je najpomembnejše v skavtstvu – vzgajati. Pazite, ne poučevati, 
ampak vzgajati, to pomeni spodbujati dečka, da se bo sam in 
neprisiljeno učil tega, kar potrebuje, da oblikuje svoj značaj.

NOVO SKAVTSKO 
LETO
Poleti skavtsko leto doseže svoj 
vrhunec s poletnimi tabori - življe-
njem v naravi. Skavtski voditelj pa 
že usmerja svoj pogled v prihodnost. 
Danes je čas za to, da SKVO skupaj 
stakne glave in se pripravi, da bo kar 
nabolje opravil svojo vlogo v skavt-
skem letu, ki prihaja.

SKAVTARNICA
V členarju zraven programske tehnike bo danes po 
skavtski maši (okoli 17.30 ure) na voljo 
SKAVTARNICA.

SREČANJE Z NJIM
SKUPNA SVETA MAŠA
Danes ob 16.00 bo v belem šotoru osrednja sveta maša. Priprave nanjo se začne-
jo ob 15.30. Pri sveti maši bo pel in igral SKVO Homških sončkov. Prošnje 
pripravijo člani državnih vodstev vej.

Poišči 10 razlik:
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Vremenska 
napoved
Zjutraj: 

   19°C

Dopoldne:

   25°C

Popoldne: 

   31°C

 

Zvečer:

   24°C

Napoved v besedi:
Danes bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po 
nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo 
od 14 do 19, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od
     30 do 34 °C.

    Obeti:
    V nedeljo bo sončno,
    zjutraj in dopoldne pa
    marsikje v notranjosti
    Slovenije zmerno do
         pretežno oblačno.
     Prehodno bo zapihal
    veter vzhodnih smeri, 
    v notranjosti Slovenije
    bo nekoliko manj 
    vroče.

     Ponedeljek bo eden
    najbolj vročih dni tega
    poletja, že v torek 
    pa sledi osvežitev.

Dnevna spodbuda

»Niti plačila, niti nagrade ne dobimo za 
služenje, toda prav to nas osvobaja. Ne 
delamo za delodajalca, temveč za Boga in za 
lastno vest.«      
    - Lord Baden Powell

MINUTKE ZA 
VIZIJO
Minutke, ko imate čas predstaviti 
kakšen dogodek, projekt, ki se bo 
dogajal v naslednjem skavtskem 
letu. Priložnost, da povabite ostale 
na svoj dogodek, če že imate datum 
in veste kaj več. 
Naj bo kratko in jedrnato. :-)

SKUPINSKO 
FOTOGRAFIRANJE
Skupni maši bo sledilo skupinsko fotografiranje 
zato vas prosimo, da se po navodilih čimhitreje 
postavite tja, kjer bo rečeno. Seveda pa bo možnost, 
da naredite tudi SKVO fotografijo. 

RAZMIGAJMO MOŽGANE

1. Član skupine skavtov
2. Kdor opazuje
3. Kar je sestavljeno iz več ljudi.
4. Kdor zna najti pot
5. Ženska, ki se premika iz kraja v kraj
6. Skupina ljudi, ki jih družijo enaki interesi. 
7. Prihod določenih ljudi skupaj
8. Ustanovitelj skavtstva
9. Več šotorov
10. Gorenje, kres

Križanka za 
Dobro Jutro

ZABAVI
tabora voditeljev

ANA s KONZERVAMI

10. avgust, 20.30
glavni prireditveni šotor
predskupina: prižig ognja

Sreča je
srečanje 

na 


