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ČASOPIS TABORA 
SREČA JE SREČANJE 

Časovnica dneva
Dogajalo se bo …

7.00  Budnica
7.30  Zajtrk
8.00  Sestanek za stegovodje
8.30  Zbor
8.45  Pospravi svoje domovanje
10.45  Sveta maša in zaključek
12.00  Popotna malica

VRNITEV V DEŽELO

 
 

 

POŽIREK ZA DUŠO

Misel dneva: 
Gremo v “deželo”, ki nam je podarjena in vemo, da 
je Gospodovo oko uprto v nas.

Dnevna priložnost za 
SREČAnje z Njim
8.00 Bogoslužno branje in hvalnice
10.45 Sv. maša 

MISEL BADEN POWELL-A

Nagrada
POPOTOVANJE K SREČI
Nagrada zate bo, da bodo ljudje okoli tebe bolje živeli tudi s 
pomočjo tvojega truda.

POSPRAVLJANJE
Vsak naj do jutranjega zbora že pospravi spalko in 
svoje stvari v šotoru. Nadaljnja navodila glede 
pospravljanja prejmejo stegovodje na sestanku ob 8. 
uri. Odvoz šotorov in prevoz voditeljev do Ljubljane 
poteka po dogovorjenem redu, ki bo prav tako znan 
na sestanku za stegovodje.
Škatle z didaktičnim materialom ostanejo vaše. 
Želimo vam prijetno uporabo. :-) 

SREČANJE Z 
GOSPODOM
Sveta maša, ki bo tudi sklepni del našega srečanja 
bo v belem šotoru ob 10.45. Vsi voditelji smo 
oblečeni v majice tabora. 

Vremenska 
napoved
Zjutraj: 

  22°C

Popoldne: 

  30°C

Napoved v besedi:
Danes zjutraj in dopoldne bo v notranjosti Slovenije zmerno do 

pretežno oblačno, nato se bo zjasnilo. Drugod bo pretežno jasno. Pihal 
bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 
22, najvišje dnevne od 28 do 31, na Primorskem do 35 °C.

Obeti:
V ponedeljek bo sončno in zelo vroče, zapihal bo jugozahodni veter. 

V torek bo spremenljivo oblačno, popoldne in zvečer bodo nastajale 
posamezne plohe in nevihte. Osvežilo se bo. Zapihal bo severovzho-
dnik, na Primorskem burja.

Dober in uspešen teden!
Domača postelja vas 

pričakuje.

Dopoldne:

  24°C

Zvečer:

  24°C

Danes ob 12. uri bo 500 (nekdanjih) voditeljev košček sreče ujete na 
travniku v Želodniku, odneslo v svoj kraj, v svoj steg. Sreča je biti skupaj in 
po prvih dneh služenja, učenja, spoznavanja, načrtovanja ter zabave, je naše 
SREČANJE na taboru voditeljev 2019 končano. Skupaj smo iskali, 
raziskovali, čutili in širili skavtsko energijo, ki naj se raztrosi povsod po 
Sloveniji in doseže srca naših mlajših bratov in sester.

Sreča je čutiti božjo bližino,
Sreča je imeti skavtsko družino.

Časopis tabora za vas ustvarja: 

Utrinke tabora lahko izrazite na: http://www.skavt.net |

Foto: Klemen Premrl

Fotogarfije tabora si lahko ogledate na http://srecanje.skavt.net in na FB SkavtNET.


