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Pastoralno leto 2008/2009 bo vsebinsko zaznamovalo
leto mladih. Glavni cilj v tem letu ni samo razprava o
mladih samih, ampak tudi o tistih, ki delajo z mladimi
in za mlade, torej o nosilcih mladinske pastorale. Poleg
pastoralnega tečaja bo to vprašanje obravnavala
jesenska pastoralna konferenca in jesensko dekanijsko
srečanje članov ŽPS.
Za jesensko pastoralno konferenco naj v vsaki dekaniji
dva duhovnika pripravita pisna referata in ju
predstavita, da bo na konferenci laže stekel pogovor o
nakazanih vprašanjih.

Prvi referat z naslovom Nosilci mladinske pastorale naj bo nekakšna teološko-pastoralna refleksija o
mladih in delu za mlade in z mladimi v Cerkvi. Nakaže naj možnost semen upanja, ki obstajajo kljub
temu, da je podoba včasih drugačna. Referat naj predstavi, kako se duhovniki in laiki vključujejo v
delo za mlade. V pomoč je nekaj cerkvenih dokumentov. Referat naj predstavi nekaj pozitivnih in
negativnih vplivov sodobne družbe in možnosti rešitve predvsem s polno vključitvijo laikov v delo za
mlade. Obstajajo različni modeli mladinske pastorale, zato naj referat nakaže, kateri model je primeren
za konkretno delo na župniji. Obravnava naj tudi pomanjkljivosti in negotovosti, ki jih čutijo nosilci
mladinske pastorale danes.
Drugi referat pod naslovom Mladi v naši župniji naj bo predvsem plod osebne oz. skupne analize
stanja mladih po naših župnijah. Pozornost naj bo usmerjena predvsem v kraje in čase, kjer se mladi
največkrat in največ zadržujejo, v njihove potrebe oz. njihova iskanja. Izpostavi naj konkretne dvome,
pomisleke in težave, s katerimi se pastoralni delavci srečujejo pri mladinski pastorali. Referat naj
poskuša ponuditi rešitve v smeri skupnega dela in povezovanja pri delu za mlade na dekanijski in
škofijski ravni.
Avtor naj poskuša odgovoriti na naslednja vprašanja:
1. Položaj mladih: Kdo so mladi danes? Kakšno je stanje mladine? Kje so in kaj počnejo v
prostem času? Kje se mladi zadržujejo? Kakšna je ponudba za mlade v njihovem kraju?
2. Delo za mlade in mesto mladih v dekaniji in župniji: Kakšna je ponudba za mlade v dekaniji?
V posameznih župnijah? Kako so mladi vključeni v delo z drugimi mladimi in za mlade? Kdo
je odgovoren za delo z mladimi? Kateri programi se pripravljajo zanje?
3. Opis konkretnega stanja: osebna vprašanja, dvomi, pomisleki, problemi pri delu z mladimi in
za mlade ter možne rešitve.
4. Kako delati skupaj oz. kako zasnovati pastoralo mladih, ki bo povezovala duhovnike, laike,
mlade? Kakšno konkretno podporo potrebuje duhovnik?
5. Kaj konkretno se da narediti za mlade in z mladimi?
6. Kolikšen delež župnijskega proračuna je bil v preteklih letih vložen v obnovo / posodabljanje /
gradnjo stavb in ostale infrastrukture ter koliko v vzgojo in usposabljanje nosilcev mladinske
pastorale?
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