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Gregor Kunej

KJE JE ZVONEC?
Uvod
Naj začnem z besedami enega največjih zagovornikov mladih vseh
časov: "Mladina kljub vsemu zunanjemu videzu, čeprav pogosto nejasno, v srcu ne le pripravljena in odprta, ampak da zares hrepeni po tem
'Jezusu, ki se imenuje Kristus'." (J. Pavel II.: Catechesi tradendae, Družina, Ljubljana 1980, 29-30) Na mlade želimo tudi mi danes gledati z realizmom in optimizmom, ki nas ju uči sveti oče Janez Pavel II.
Takšen optimizem in realizem je v okoliščinah, v katerih se znajdemo pastoralni delavci pri delu z mladimi, težko ohranjati. Največkrat
iščemo krivce za nastalo situacijo.
"Če na volišče pride le deset odstotkov ljudi, je to zanesljiv dokaz,
da nekaj ni v redu. Problem niso volivci, ampak politiki." (Andreas Gross
o referendumih, Delo, 16. 7. 2008)
Če v Cerkev prihaja samo deset (ali pa še manj) odstotkov mladih,
je to zanesljiv dokaz, da nekaj ni v redu. So problem mladi? Je problem
v družbi? Smo problem pastoralni delavci?
Priprave na plenarni zbor, sam proces in razglasitev Sklepnega dokumenta plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem so nekakšen odsev
dogajanja v Korintu, ki ga je apostol Pavel opisal v Prvem pismu Korinčanom: "V mislih imam to, da ta ali oni izmed vas pravi: 'Jaz sem Pavlov,
jaz Apolov, jaz Kefov, jaz pa Kristusov.' Mar je Kristus razdeljen? Mar je
bil Pavel križan za vas? Mar ste bili krščeni v Pavlovo ime?" (1 Kor 1,1213)
Tako je velikokrat tudi v vrstah pastoralnih delavcev. Po večkrat izraženi želji po povezovanju in konkretnih oblikah sodelovanja smo še vedno nekako na začetku. Smo ljudje, ki imamo svoje napake. Logično.
Imamo tudi različne poglede. Logično. Imamo pa skupno poslanstvo!
Najprej nekaj zgodovine za osvetlitev tega uvoda.
V pripravi na plenarni zbor Cerkve na Slovenskem je Medškofijski
odbor za mladino s trdim in napornim delom prišel do osnutka temeljnih smernic za mladinsko pastoralo v Cerkvi na Slovenskem. Pred na3

tanko desetimi leti (1. septembra 1998) so udeleženci seminarja sprejeli
dve temeljni odločitvi: "o nujni povezanosti vseh nosilcev mladinske
pastorale na Slovenskem in večji pozornosti njihovemu usposabljanju
ter o temeljni izbiri, ki so jo imenovali 'odločitev za vzgojo'".
Na podlagi tega osnutka je v Sklepnem dokumentu plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem (SDPZCS) nastalo tudi besedilo, nanašajoče
se na mladinsko pastoralo.
a) Vse kliče k poglobljenemu pastoralnemu razmisleku o dosedanjem
delu. (SDPZCS, člen 335) - Ne gre samo za statistike in analize. Brez
osebne refleksije pastoralnih delavcev generalne analize in statistike
ne bodo pokazale izhoda iz situacije, ki ni ravno najslabša, pa tudi
briljantna ni.
b) Za mladinsko pastoralo naj postane značilna dialoška in antropološka razsežnost. (SDPZCS, člen 336) - Kaj to pomeni za pastoralne delavce? Odprtost za vse, bolj misijonska kot katehumenska razsežnost, animacija naj prevzame počlovečujoči značaj, okrepitev predkatehumenske dejavnosti, celostni vzgojni procesi.
c) Župnija ostaja prvi prostor prenove mladinske pastorale, zato tudi
ne moremo pričakovati korenitih zasukov na področju mladinske
pastorale, če se vzporedno ne bo v koncilskem duhu prenavljala tudi
župnija. (SDPZCS, člen 337) - Župnija se ne bo prenovila v svojem
konceptu delovanja, če odgovorni zanjo na to ne bo pripravljen.
d) Smernice prenove mladinske pastorale bodo uresničljive, če bo dovolj duhovno zavzetih in ustrezno usposobljenih pastoralnih delavcev
in vzgojiteljev. (SDPZCS, člen 3385) - Že Jezus je imel mrežo sodelavcev (dvanajsteri, dvainsedemdeseteri), ki jim je zaupal, jih usposabljal
in pošiljal v svet, potem pa je poslušal njihove uspehe in neuspehe.
e) Pri prenovi občestva in mladinske pastorale je potrebno posebno
po zor nost na me ni ti laiš kim vo di te ljem in ani ma tor jem sku pin.
(SDPZCS, člen 339) - Prenova skupnosti ne zadeva samo voditelja,
ampak celotno skupnost -subsidiarnost. Če se resno zavedamo, da
je sodobni človek na vseh ravneh tisti, ki sam izbira in se odloča, je
to toliko nujneje upoštevati pri mladinski pastorali. (SDPZCS, člen
340) - Upoštevanje sleherne - raznovrstne oblike aktivnega sodelovanja, ki prihaja s strani mladih, je potrebno podpirati.
f) Skladno s tem(i) cilji je potrebno preurediti dosedanje župnijske prostore. (SDPZC, člen 341) - Mnogokrat je to prezahtevna naloga za
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vsako župnijo - vsako sodelovanje in povezovanje na tem področju
je dobrodošlo.
g) Nove možnosti (študenti) narekujejo resen razmislek o ustanovitvi
študentskih župnij v vsakem univerzitetnem središču. (SDPZCS,
člen 344)
Letošnji pastoralni tečaj želi odkrito govoriti o naših uspehih, naših
zmotah in napakah. Odkrito želi spregovoriti o pastoralnih delavcih ne
samo kot evangelizatorjih, ampak tudi o njihovih povsem osnovnih, človeških potrebah: sprejetosti, slišanosti, zaupanju, odkritosti, željah, pričakovanjih, razočaranjih, razglabljanjih … Po vsem tem se mladi stegujejo z vsem bitjem.
Ko delamo z mladimi, se moramo močno zavedati, da smo najprej
ljudje. Celo Bog je postal eden od nas, da bi nas srečal v naši človeški
krhkosti in nebogljenosti, da bi vse, kar kljub napakam in zablodam
dobrega storimo, ovrednotil, upošteval in priznal. Vedno se najdejo
močne in eksplozivne točke upanja, ki v še tako brezupno situacijo prinašajo luč, upanje, zavest koristnosti, potrebnosti, bogastva pa tudi odrešenja. Vedno pa je prostor za nova spoznanja o sebi, o svojem delu.
"Zlasti mladi ljudje so v nevarnosti, da bi si zadali visoke ideale,
skrajno veliko meditirali, da bi kakor je mogoče hitro postali duhovni.
Proti temu ugovarja (opat) Anton. Ravno mlad človek se mora najprej
soočiti s seboj in s svojo realnostjo, da bi dospel do Boga. Sicer bo samo nadpovprečnež, kakor Ikarus, in bo nenadoma strmoglavil, kajti njegova krila so iz voska. Najprej moramo stati čvrsto na tleh, da bi naš
odskok k Bogu lahko uspel." (Aselm Grün in Meinrad Dufner: Duhovnost od spodaj, Slomškova založba, Maribor 2008, 31)
V tedniku Družina, št. 29, str. 11 je p. Branko Cestnik na vprašanje:
Kaj namerava storiti Cerkev ob vse večjem pomanjkanju duhovnikov?
zapisal: "Če govorimo o krizi duhovnih poklicev, še ne govorimo o koncu krščanstva, pač pa o krizi določenega modela Cerkve in duhovništva. Vprašanje, kaj namerava storiti Cerkev ob vse večjem pomanjkanju
duhovnih poklicev, je tesno povezano z vprašanjem, kakšen model Cerkve in duhovnih poklicev nas čaka v prihodnje."
42. pastoralni tečaj "Zvonim na pravih vratih?" ne prinaša nikakršnih
novih pobud, predlogov, modelov. V letu mladih, katerega začenjamo s
tem pastoralnim tečajem in ga bomo manifestativno odprli s 27. festivalom mladih v Stični (20. septembra 2008), se želimo obrniti predvsem na
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vse pastoralne delavce, ki se ukvarjamo z mladimi. Preprosto želimo biti
pošteni do sebe in mladih in priznati svoj del 'krivde' za trenutno situacijo mladinske pastorale v Cerkvi na Slovenskem. Ne moremo vedno iskati krivde samo na strani mladih, staršev in družin, ki ne 'opravijo' svoje
krščanske dolžnosti, hedonistično in materialistično usmerjene družbe,
liberalne miselnosti … Naučiti se moramo prevzeti tudi svoj del bremena. V mladinski pastorali v Cerkvi na Slovenskem pa še zdaleč ni tako
črno, kot to sami mnogokrat prikazujemo, res pa je, da je oblika dela z
mladimi danes precej razdrobljena, razvejana, izven naše 'kontrole', kar
nam daje občutek neuspešnosti, neučinkovitosti …
Za pastoralno leto mladih želimo, da je najprej leto pastoralnih delavcev: potrebujemo čas zase, čas za osebni pregled dela, za osebno in
duhovno okrepitev, za spodbudo, za nova spoznanja, čas za povezovanje, iskanje skupnih točk, sodelovanje in razbremenitev ter čas za skupno praznovanje.
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PASTORALNO LETO 2008-2009 BO LETO MLADIH
PRIČA.SI naj bi v tem letu postalo prepoznavno geslo pastoralnega
leta. "Priča si" je strnjena misel, povzeta po papeževi poslanici za svetovni dan mladih 2008 v Sydneyu.
Proces priprav smo na MOM (Medškofijskem odboru za mladino)
začeli 12. maja 2007 v salezijanskem mladinskem centru v Cerknici. Vabilu se je odzvalo in vstopilo v proces priprav poleg vseh šestih škofijskih odborov za mladino (ŠOM)) še 30 predstavnikov cerkvenih in laičnih ustanov, gibanj, društev, redovnih skupnosti, mladinskih pobud, ki
so dejavne na nacionalni ravni. Že na tem prvem srečanju je bila izobliko va na te melj na od lo či tev, da bo na men pas to ral ne ga le ta mla dih
2008/2009 KREPITEV NOSILCEV MLADINSKE PASTORALE
Ta sklep so spodbudili v Cerkvi na Slovenskem že sprejeti dokumenti, na prvem mestu srečanje s smernicami za mladinsko pastoralo1
in nekateri členi Sklepnega dokumenta plenarnega zbora Cerkve na
Slovenskem, ki govorijo o mladinski pastorali.2
Konec leta 2007 je bilo drugo načrtovalno, študijsko srečanje v podobni sestavi kot prvo v Celju. Na temelju programskega namena se je
izoblikoval izvedbeni cilj, ki ga lahko opisno izrazimo kot odločitev, da v
letu mladih usmerimo odločitve na obstoječe oblike in možnosti dela z
nosilci in odgovornimi za mladinske programe. V tem pastoralnem letu
ne želimo odpirati novih dejavnosti in programov za mlade, ampak le-te
vrednotimo, nadgrajujemo in povezujemo.
Tretje zasedanje v pripravi na leto mladih se je osredinilo okrog postavljanja konkretnih ciljev. Z enostavno, kratko in jasno formulacijo ciljev želimo pokazati namen leta mladih in pomagati, da bi z njihovo pomočjo nedvoumno dosegli postavljeni namen, ali vsaj začeli procese, ki
bodo vodili k dosegi zastavljenih ciljev. Zastavljeni cilji so razvrščeni po
prednostnem vrstnem redu od najpomembnejšega k manj pomembnim.
1

Osnutek temeljnih smernic za mladinsko pastoralo v Cerkvi na Slovenskem (1998).
Ti členi so: čl. 328 - prednostna skrb Cerkve; čl. 331 - iskanje novih smeri apostolata med mladimi; čl. 333 - neustreznost načina podajanja vsebin; čl. 336 - odkrivanje prvin vzgojnega pristopa; čl. 338 - usposabljanje pastoralnih delavcev in vzgojiteljev; čl.
339 - pomen laiških voditeljev in vzgojni proces usposabljanja. (Sklepni dokument plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem, besedilo o mladini: 5.1.2. Življenje mladih v Cerkvi, členi 327-344 (str. 128). Sklepi: Mladina, str. 151-152, točke 3-10).
2
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1. Formacija nosilcev mladinske pastorale (opolnomočenje).
2. Odnos laik - klerik/redovnica (priti do enakovrednega dialoga
med nosilci in sodelavci - obnova zaupanja).
3. Sodelovanje in povezovanje posameznikov, skupin in institucij.
4. Kdo so nosilci mladinske pastorale? In usposabljanje novih.
5. Definicija ciljnih skupin mladinske pastorale in načinov dela z njimi
(od prvih znakov mladostništva do odločitve za življenjsko izbiro).
6. Profesionalizacija - samo z entuziasti (laiki in duhovniki) se ne da
preživeti.
7. Nosilci čutijo potrebo po dialogu in ga prakticirajo.
8. Uresničevanje principa subsidiarnosti v mladinski pastorali.
9. Pridobivanje novih sodelavcev mladinske pastorale.
10.Identificirati ključne nosilce mladinske pastorale.
Na zadnjem pripravljalnem srečanju je bilo potrebno samo še pregledati strategije izvajanja in vsaj okvirno identificirati možne nosilce
nalog, terminske plane in zadolžitve v prihajajočem pastoralnem letu.
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Rafo Pinosa, SDB

TORTA ZANIMANJA MLADIH
V lanskem letu je bila na zidu pred Križankami in na obrežju ob
Ljubljanici izvedena neformalna analiza na majhnem vzorcu mladih, animatorjev, ki so se udeležili srečanja za Stično, in prav tako duhovnikov
in drugih nosilcev mladinske pastorale. Vprašanja so bila za vse tri skupine identična. Nosilci mladinske pastorale so morali odgovarjati o svojem opazovanju mladih, ne pa o svojem ravnanju, enako tudi animatorji,
medtem ko so mladi odgovarjali v svojem imenu. Prva dva sklopa odgovorov moramo jemati kot neformalno projekcijo, medtem ko moramo
zadnjega vzeti kot statistično osnovo oz. kot kontrolno skupino.
Kar nas zanima, je vprašanje:
Ali nosilci in izvajalci mladinske pastorale poznamo mlade, s katerimi delamo?
Grafi prikazujejo polje nerazumevanja. Čeprav so vzorci zelo majhni,
so pomemben ilustrativni model našega razhajanja z mladimi. Ni pomembno, da se statistično ujemamo v nekem odstotku. V vzgoji igra bolj
primarno vlogo delež razhajanja. Takoj ko nekaj postavljamo med pomembno, začnemo to svoje pomembno področje "vsiljevati" drugemu. V
našem primeru se morajo mladi pričeti braniti, to prenašati ali pa se iz tega umakniti. Ker gre v ponudbah pastorale za prostočasno dejavnost, je
najbolj običajen način reakcije umik. Mladi se s pastoralnimi delavci redko spopadajo tako, kot se s starši ali z učitelji, ker morajo v teh odnosih
vztrajati, medtem ko v 'župniji' ni obvezno in se zato umaknejo.
Kje delamo največje napake?
Izobraževanje - kateheza. Prav v času priprave na birmo zahtevamo,
da "NEKAJ PA VENDARLE MORAJO ZNATI".
Ko so mladi z nami, se nam zdi, da je odnos dokaj pomemben. In
imamo prav. Vendar je pred odnosom pomembno neformalno druženje,
ki ga mi že v kali zatremo z dvema zahtevama: duhovnostjo in učenjem.
Mladi se tako začno izogibati župnišča tudi za odnosno druženje s prijatelji ob raznih priložnostih, pred in po 'župnijskih dogodkih'.
Sorazmerno veliko razhajanje je pri 13-letnikih, ko jih je še mnogo z
nami v času priprav na birmo. Najbolj nerazumevano je polje v času
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srednje šole, ko se od župnijskih ponudb odmaknejo mnogi zvesti, in
ponovno se eni drugim približamo v času po srednji šoli, ko je ostal samo še 'sveti ostanek'.
Starost: od 13 do 15 let.
Zunanja dva kroga predstavljata nosilce mladinske pastorale in animatorje, notranji krog pa mladostnike.

Starost: od 15 do 19 let.
Zunanja dva kroga predstavljata nosilce mladinske pastorale in animatorje, notranji krog pa mladostnike.
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Starost: nad 19 let.
Zunanja dva kroga predstavljata nosilce mladinske pastorale in animatorje, notranji krog pa mlade.

Bolj za ilustracijo si poglejmo še krog spremembe interesnih področjih v zadnjih desetih letih. Najbolj zanimivi so premiki v smeri novih tehnologij. Pred desetimi leti so mladi poslušali plošče, kasete, dve leti pozneje
CD-je, danes pa poslušajo glasbo. Medij izgublja pomen. Zelo veliko časa
so porabili za gledanje TV. Danes je gledanost TV močno upadla, se pa
je na njeno mesto vrnil računalnik v skoraj enakem obsegu časa. Močno
upada aktivno preživljanje prostega časa s prijatelji ob igrah z žogo, zato
pa se na drugi strani močno povečuje klepetanje po telefonu. Če pred 10imi leti telefoniranja praktično ni bilo, zavzema danes izredno velik delež,
kar ne kaže zgolj trenda, ampak tudi gmotni položaj mladih oz. staršev,
da lahko otrokom to omogočijo. Tudi ta močno spremenjena lestvica interesov kaže na možne nove poti mladinske pastorale, ki jih še nismo izkoristili, niti jih v mnogih primerih nismo začeli uporabljati.
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LETO MLADIH V DOKUMENTIH
ŠKOFIJSKIH ODBOROV ZA MLADINO
ŠOM MARIBOR
Temeljni namen ŠOMa je pastoralna skrb za vso mladino na območju škofije, da bi mladi v osebni veri v Kristusa in medsebojni povezanosti odkrivali in uresničevali svoje poslanstvo v Cerkvi, družbi in državi.
VIZIJA ŠOMa: Z mladimi ustvarjati skupnosti, v katerih bodo sprejeti in kjer bodo v srečevanju s seboj in z bližnjim odkrili in sprejeli Jezusa
Kristusa, jih v teh skupnostih spremljati v osebni rasti in jih pripravljati
na odgovorno gradnjo občestev in civilizacije ljubezni.
Ekipa ŠOMa je v daljšem procesu strateškega načrtovanja izdelala
strategijo prenove mladinske pastorale v škofiji. Strategija je bila narejena za obdobje 2007-2012. V času procesa strateškega načrtovanja ekipa še ni mogla vedeti za pomemben poudarek, ki ga prinaša pastoralno
leto mladih. Ob vmesnem preverjanju doseganja zastavljenih ciljev za
obdobje 2007-2008 smo ugotovili, da je bila večina zastavljenih ciljev
dosežena. Nerealizirani se nekoliko modificirani prenesejo v novo pastoralno leto. Na istem srečanju smo tudi ugotovili, da se večina zastavljenih ciljev iz strateškega načrta, predvidenih za leto 2008/2009, vključuje v strategijo, postavljeno na MOMu za pastoralno leto mladih. Tako
smo se odločili, da ciljev, postavljenih v strateškem načrtu za pastoralno leto 2008/2009, ne bomo modificirali, ampak jih nadgradili s priložnostmi, ki nam jih ponuja pastoralno leto mladih, predvsem na ravni
promocije mladinske pastorale.
PROJEKTI v pastoralnem letu mladih:
- nočno molitveno bedenje mladih - povezano z Ruško nedeljo,
- Taizejsko novoletno romanje v Bruselj,
- duhovne vaje (izpeljane samostojno ali poverjene komu drugemu),
- nočno romanje na Ptujsko goro ob koncu šolskega in študijskega leta,
- prenova ŠOMove spletne strani,
- zbiranje in ažuriranje dogodkov MP v mariborski nadškofiji,
- SŠA (prenova),
- tretje srede - Priča.si - usposabljanje za nosilce mladinske pastorale,
- katehetski študijski dan,
- mariborski misijon?
12

ŠOM CELJE
VIZIJA: V celjski škofiji bomo začeli načrtno delati z mladimi.
STRATEŠKI CILJI:
- Vzpostavitev škofijske delovne ekipe (ŠOM ali nekaj podobnega)
za področje mladinske pastorale.
- Oživiti DOM (dekanijske odbore za mladino).
- Na škofijskih srečanjih bomo poskrbeli za druženje in duhovno
poglobitev mladih.
- Premislek o povezovanju animatorjev na škofijski ravni.
IZVEDBENI CILJI:
- Izdelava predloga za škofijsko ekipo za mladino in vključitev le-te
v škofijske strukture (do konca avgusta se posvetujemo med seboj in z odgovornimi; pridobitev potrditve od pristojnih).
- Pridobitev informacij s terena in zastaviti delo (člani začasne škofijske strukture za mladino najprej do konca junija obiščemo dekanijske referente za mladino, se z njimi pogovorimo o stanju in
na podlagi tega pripravimo gradiva/spodbude za dve dekanijski
srečanji).
- Pripravimo in izvedemo štiri škofijske dogodke (luč miru iz Betlehema - v decembru; škofijski mladinski kviz - spomladi; škofijsko
romanje s škofom - med počitnicami; nočno romanje - ob zaključku šolskega leta).
- Zbiramo informacije in ideje za povezovanje animatorjev na škofijski ravni.
ŠOM MURSKA SOBOTA
V letu 2007 je bila na področju naše škofije narejena podrobna analiza (ODISEJA MLADIH), ki nam bo služila kot podlaga za naše delovanje. Ta anketa, ki poleg vprašanja o veri vsebuje tudi velik del življenja
srednješolske generacije, nam bo v veliki meri narekovala načrtovanje v
prihodnjih letih.
VIZIJA ŠOMa
je popestriti mladinsko pastoralo v naši škofiji z različnimi dejavnostmi in ponudbami, ki so pripravljene za mlade v Cerkvi na Slovenskem, vendar na našem področju še niso zaživele.
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GENERALNI CILJ:
Animirati nosilce mladinske pastorale, jih povezovati in spodbujati k
sodelovanju.
STRATEŠKI CILJI:
1. Izobraževati in strokovno usposobiti nosilce mladinske pastorale za delo z mladimi.
Izvedbena cilja:
- Pripraviti strokovno usposabljanje in vsaj dve rekolekciji nameniti
praktičnemu izobraževanju nosilcev mladinske pastorale (za duhovnike) - prilagoditi Šolo za animatorje.
- Po dekanijah pripraviti Šolo za animatorje. Dogovoriti se z izvajalci omenjene Šole in le-to pripraviti tako za mlajše kakor tudi za
starejše voditelje mladinskih skupin.
2. Povezati se z drugimi institucijami, ki delajo z mladimi, in tako
razširiti krog dosega mladih.
Izvedbeni cilj:
- S pomočjo projektov sodelovati s srednjimi šolami (ravnatelji, profesorji …), Karitas, policijo, varuhinjo človekovih pravic … ter skupaj razpisati projekt, ki bi zajel čim večje število mladih.
3. Mladim oznanjati preko radia, televizije, časopisa, spletne strani …
Izvedbeni cilj:
- Izdajanje mesečnika; razdeliti ga med mlade. Čim več se pojavljati
v medijih. Na spletni strani pod rubriko "mladi" objavljati čim več
dogodkov, zanimivosti …, povezanih z mladimi.
Dogodki za mlade v naši škofiji:
- LUČ MIRU IZ BETLEHEMA - 20. december 2008,
- HALASOV KRIŽEV POT - 14. marec 2008,
- ŠKOFIJA FEST - 18. april 2008.
Čez vse leto mladih pa nas bo povezovala IKONA PRIJATELJSTVA,
ki bo krožila po naših župnijah.
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ŠOM LJUBLJANA IN NOVO MESTO
TEMELJNI NAMEN
je pastoralna skrb za vse nosilce in mlade na področju nad/škofije.
V skladu s smernicami MOM-a se bomo v pastoralnem letu 2008/09 še
bolj intenzivno posvetili formaciji, povezovanju nosilcev mladinske pastorale in skupnemu načrtovanju. Pripraviti želimo prostor za krepitev in
vrednotenje dela prav vsakogar, ki kakor koli prispeva k mladinski pastorali.
Gre za dejstvo, da jasna odločitev plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem za prenovo občestva in mladinske pastorale (vzgojno pastoralni model) zahteva posebno skrb, da bo dovolj duhovno zavzetih in
ustrezno usposobljenih pastoralnih delavcev in vzgojiteljev. Posebno
skrb pa bomo še naprej nameniti laiškim voditeljem in animatorjem
skupin.
VIZIJA:
Med nosilci samimi kakor tudi med nosilci in mladimi ustvarjati
skupnost dobrih odnosov, v kateri se bo vsakdo počutil sprejet in kjer
bo v srečevanju s samim seboj in z bližnjim odkrival in se odločal za
evangeljsko oznanilo. V teh skupnostih vsakogar spremljati, razumeti,
poslušati in pomagati pri odgovorni gradnji občestev in civilizacije ljubezni v slovenski družbi.
STRATEŠKI CILJI:
- Ovrednotiti in povezati dejavnosti, ki jih že imamo, in uskladiti
skupna izhodišča za prenovo mladinske pastorale v duhu povezovanja in sodelovanja vseh nosilcev (načelo subsidiarnosti) tudi v
vsebinskem načrtovanju projektov (duhovne vaje, Šola za animatorje …).
- V prenovo vključevati ne samo 'profesionalne' pastoralne in mladinske delavce, ampak celotna župnijska občestva.
- S konceptom vzgojno-pastoralnega modela vstopiti tudi na področje birmanske pastorale - zlasti čas po birmi.
IZVEDBENI CILJI:
ŠA (Šola za animatorje pomočnike, ABC - za animatorje skupine,
ŠV - Šola za voditelje).
Poleg vsebinske posodobitve, ki jo pripravljamo skupaj z mariborsko nadškofijo, posvečamo veliko skrb širitvi in formaciji ekipe izvajal15

cev programov SŠA (4 termini Šole za pomočnike; 2 termina ABC; celoletni program Šole za voditelje).
DV - ADVENTNE IN POSTNE DUHOVNE VAJE za srednješolce in
študente s celoletnim procesom formacije animatorjev voditeljev (dva
termina v adventnem času in dva v postnem času).
KAPRIJE - POLETNA ŠOLA SKUPNOSTI
Počitniški program na morju v juliju in avgustu. (V nastajanju je koncept štiriletnega vsebinskega ciklusa.)
PROJEKT "ŽUPNIJA VPM"
Pridobitev pilotskih župnij za petletno strateško odločitev pridobivanja in formacije mladih animatorjev in voditeljev za mladinsko pastoralo
na župniji.
PROJEKT "SKUPNOST ISKRE"
Povezovanje birmanskih in drugih župnijskih animatorjev. V načrtu
so trije posveti birmanskih animatorjev: 22. novembra 2008, 7. februarja
2009 in 25. aprila 2009.
REDNA SREČANJA NOSILCEV
Tri srečanja za dekanijske animatorje in vse duhovnike ter laične
pastoralne delavce župnij, iz katerih se mladi udeležujejo škofijskih programov (24. september 2008, 14. januar 2009 in 13. maj 2009). Priprava
materiala za triletni strateški načrt mladinske pastorale v ljubljanski in
novomeški škofiji. V načrtu pa so tudi obiski ekip, ki izvajajo posamezne programe na dekanijskih konferencah in dekanijskih srečanjih za
mlade.
MOLITVENA SREČANJA MLADIH V LJUBLJANSKI STOLNICI
V letu 2007, 29. junija, na praznik Petra in Pavla, je k nebeškemu
Očetu odšel upokojeni ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar - prijatelj mladih. Njemu v spomin smo se mladi že v letu 2008 vsak prvi četrtek v mesecu zbirali k skupni molitvi in obhajanju evharistije. Po njej pa smo se
srečali še na pogovoru z nadškofom Uranom in ostalimi navzočimi. Tudi
v tem letu bomo nadaljevali s srečanji, le da bodo ta vsak 2. četrtek v
mesecu.
PEŠ ROMANJE NA BREZJE
Ob sklepu šolskega leta zahvalno 38. nočno peš romanje mladih:
26.-27. junij 2009.
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ŠOM KOPER
Vizijo pastorale mladih v koprski škofiji smo leta 2007 oblikovali v
smernice z naslovom DOM, KRISTUS, POSLANSTVO in jo zapisali v
naslednjih besedah: "Občestvo Cerkve omogoča mladim prostor sprejemanja, srečanje s Kristusom in odkrivanje življenjskega poslanstva."
Kratka razlaga vizije:
- občestvo Cerkve: Ponovno poudarjamo, da je nosilec pastorale
mladih celotno občestvo verujočih. Ne glede na ovire in nemoč nimamo pravice odnehati!
- omogoča mladim prostor sprejemanja: Gre za odprtost za vse
mlade in za upoštevanje vzgojnega pristopa: izhajamo iz mladih,
iščemo govorico, ki je zanje razumljiva, upoštevamo sodobno kulturo, v kateri živijo.
- srečanje s Kristusom: Srce kristjanove poti je srečanje z živim Bogom, ki se je razodel v Jezusu Kristusu in je navzoč v Cerkvi: v
Božji besedi, zakramentih in skupnosti. Srečanje s Kristusom
omogoča mladim osebno rast - gre tudi za neko postopnost, za
sreč-ev-anje, za rast v odnosu z Bogom.
Za prihodnja tri leta smo oblikovali namen našega dela: izzivati mlade k življenjski odločitvi.
Naš cilj je, da mladi odkrijejo svoje življenje kot Božji dar, ob Kristusu spoznajo svoje (p)osebno poslanstvo in se zanj usposabljajo.
V ta namen pripravljamo program, ki bo vključeval predlog mladim
za osebno delo in srečevanje skupin, molitvena bdenja mladih po dekanijah, skupno škofijsko duhovno obnovo med letom in Škofijski dan
mladih, ki bo 25. aprila 2009. Program bomo objavljali na naši spletni
strani http://jadro.si.
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PREDSTAVITEV DELAVNIC
NA PASTORALNIH TEČAJIH 2008
DRUŠTVO MLADINSKI CEH
www.mladinski-ceh.si
Na Mladinskem cehu želimo mladim omogočati priložnosti za rast v
odgovorne pripadnike različnih skupnosti po načelih krščanske etike in
don Boskovi preventivni vzgojni metodi. To uresničujemo preko različnih projektov:
- Mladinska akademija: skupinam (animatorjem, bralcem beril, drugim skupinam v župniji) ponujamo najrazličnejša izobraževanja
(delo z mladostniki, reševanje konfliktov, motivacija …).
- Nefiks je orodje za beleženje neformalnega učenja za mlade - posameznik tako sistematično in na enem mestu zbere informacije o
prostovoljnem delu in drugih prostočasnih aktivnostih.
- Plesi: organiziramo plese za mlade v smislu zdrave zabave (brez
cigaret in alkohola).
- Pedagogika igre: izdajamo literaturo s področja iger, knjižice z
igrami, primerne za vse, ki se kakor koli ukvarjajo z mladimi; pri
projektu Velika evropska igra pa za skupine izvedemo veliko igro
ali posodimo pripomočke za izvedbo.
- Kovčki: pri delu z mladimi večkrat potrebujemo najrazličnejše materiale - le-te si lahko izposodite v obliki didaktičnih kovčkov.
MC SODRAŽICA
Ljubica Košir
V naši župniji smo nekatere mame ob odraščanju svojih otrok zaslutile pomen dobre vzgoje. Ker poznam salezijance že 40 let, me je don
Boskov preventivni vzgojni sistem vedno bolj privlačil. Zato sem si prizadevala, da bi ga bolje spoznala ter ga tudi posredovala naprej.
Tako sva se pred dvanajstimi leti dve mami odločili stopiti do našega g. župnika in mu najprej ustno, potem pa še pisno posredovali naš
program za srečanja z otroci v župniji, ki naj bi deloval pod naslovom
klub Kresnička. Čez čas smo se tudi uradno registrirali kot Društvo mladinski ceh - MC Kresnička, saj smo s širjenjem programov potrebovali
tudi sredstva za delovanje.
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Glavna ideja je bila vezana na druženje oz. pripravo na praznične
dni (adventni čas, božični čas, materinski dan, velikonočni čas). Izdelovali smo različne izdelke, se pogovarjali, peli, nastopali ob različnih prireditvah. K sodelovanju sva povabili še nekaj mamic. Pet od teh se je
pred desetimi leti odločilo, da bi postale don Boskove sotrudnice ter z
obljubo delovale med mladimi in ljudskimi sloji.
Pred enajstimi leti smo s pomočjo salezijancev in Hčera Marije Pomočnice izvedle prvi oratorij v naši župniji. Tako smo potrebovali vedno
več sodelavcev, ki so nam ob različnih 'akcijah' priskočili na pomoč.
Ker smo pri izvedbi oratorija zaznale, da je tudi med letom zelo pomembno že manjšim otrokom ponuditi ustrezen program za njihovo
osebnostno in duhovno rast, se predšolski otroci in otroci iz nižjih razredov OŠ v župniji mesečno srečujejo na Drobtinicah oratorija. Vodijo
jih animatorke in don Boskova sotrudnica.
Vedno bolj ugotavljam, da so rezultati takšne oblike dela zelo dobri.
Veliko mladih, lahko rečem skoraj vsi iz naše soseske, ki so tudi blizu
cerkve in so kot otroci prihajali na srečanja v klub Kresnička, so danes
stari 20 do 25 let in so zelo dobri animatorji. To so tudi moji najbližji
mladi sosedje, na katere se lahko vedno zanesem. Priznati moram, da
sem prav ponosna nanje!
MC CERKLJE
Nataša Urh
mc.cerklje@gmail.com
MC Cerklje je začel delovati oktobra 2005. Njegov glavni cilj je preventivno delo z otroci in mladostniki. Ves program je zasnovan kot program mladih za mlade. Del programa, ki poteka ob vikendih in vsak drugi torek v mesecu, je namenjen preventivnemu druženju mladih v zdravem okolju, s poudarkom na zdravih vrednotah. V okviru tega potekajo
ustvarjalne in pogovorne delavnice, plesi, turnirji, zanimivi gosti ... Ves
program izvajajo mladi, ki tudi skrbijo, da se spoštujejo pravila centra
(brez cigaret, alkohola, lepo govorimo, spoštujemo drug drugega ...).
Drugi del programa je namenjen učni pomoči otrokom in mladostnikom
z različnimi socialnimi težavami. Prostovoljci, študentje in dijaki, pomagajo otrokom in mladostnikom pri učenju, hkrati pa so jim tudi družabniki in zaupniki. Mladi prostovoljci s tem razvijajo čut za druge in se vzgajajo za odgovornost. Vedno večji poudarek dajemo tudi delu s starši.
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MLADI.NET
http://www.mladi.net
Mladi.net je izvorno spletni portal mladih, ki pa je pojem same internetne strani s forumom, svetovalnico in aktivno uredniško politiko že
presegel. Smo skupnost mladih, katerega organizacijsko jedro predstavlja uredniška ekipa, povezuje pa zelo različne 'ekipe' oz. skupinice
mladih - vsaka s svojim namenom, s svojim poslanstvom.
Na kratko: mladi.net je portal, ki povezuje in govori. Je (v sodobnem
svetu) sredstvo, da damo mladi svojim idejam, mislim, dejavnostim in
aktivnostim prostor, da se predstavijo, izrazijo. V grobem bi lahko rekli,
da se ukvarjamo z idejami (in izvajanjem le-teh), ki nas mlade spodbujajo k aktivnemu in odgovornemu zavedanju, ter z načinom, kako te ideje
in naše dejavnosti predstaviti na svetovnem spletu.
TRBONJE
dominika.verhnjak@gmail.com
V Trbonjah imamo skupinico animatorjev, ki se srečuje približno 4
leta, včasih na 14 dni, včasih mesečno, odvisno od pastoralnega leta.
Letno organiziramo dva oratorija, nekateri pa celo tri ali štiri, saj naši
animatorji pomagajo tudi na oratoriju sester HMP na Sv. Primožu nad
Vuzenico. Poskušam skrbeti za neko kontinuirano formacijo animatorjev, duhovno hrano, kakor tudi povezovanje med njimi ... Zadaj pa nam
že raste skupinica mlajših animatorjev pomočnikov. Želimo, da gredo
vsi, kolikor je pač možno, tudi skozi Šolo za animatorje.
Tako oblikovani animatorji lahko naredijo čuda v župniji. So nekako
gonilna sila vsega dogajanja za otroke in mlade v župniji: so ministranti,
pevci, bralci, voditelji ministrantov, bralcev, birmanskih skupin, igralci v
raznih igrah ...
PREVENTIVNI PROGRAM "POPOLDAN NA CESTI"
Klementina Bajec
Program POPOLDAN NA CESTI že sedmo leto v Domu Karitas na
Cesti pri Ajdovščini odpira svoja vrata otrokom in prostovoljcem, ki želijo v družbi vrstnikov, ob ustvarjanju raznih izdelkov in brezplačni učni
pomoči preživeti del svojega časa. Zato je osnovni namen programa izboljšati in oplemenititi kakovost življenja otrok, starih od 7 do 15 let,
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obogatiti njihov vsakdan z organizacijo aktivnih, družabnih in športnih
dejavnosti, ustvarjalnih delavnic ter nuditi otrokom učno pomoč s primernimi učnimi tehnikami in metodami. Program se izvaja že v štirih
skupinah na območju Škofijske Karitas Koper:
- program POPOLDAN NA CESTI je odprt vsako sredo in četrtek
od 14:30 do 17:30 ure,
- program POPOLDNE V PIVKO je odprt vsak ponedeljek od 14:30
do 17:30 ure,
- program POPOLDNE NA SLAPU vsako soboto dopoldne po 2 uri
ali po dogovoru,
- program POPOLDNE V TRNOVEM pa vsak torek od 15:30 do
18:30 ure.
Ostali otroci, ki potrebujejo dodatne inštrukcije, pa se s prostovoljcem dogovorijo individualno, tekom tedna.
Poleg brezplačne učne pomoči, ki jo nudijo prostovoljci, se otroci
preko družabnih iger, ob ustvarjanju raznih izdelkov učijo pozitivnih odnosov, reševanja konfliktov, izboljšanja spretnosti komunikacije, sodelovanja, pomoči drugemu, vzgajajo čut za solidarnost ter tako spoznavajo sebe v medsebojnih odnosih.
Program poteka skozi celo šolsko leto, ob zaključku pa za otroke in
prostovoljce organiziramo letovanje oz. tabor.
Sam program poteka ob podpori in v sodelovanju z bližnjimi osnovnimi šolami: OŠ Danila Lokarja iz Ajdovščine, OŠ Dobravlje, OŠ Pivka,
in srednjimi šolami: Veno Pilon iz Ajdovščine, Škofijsko gimnazijo Vipava, Šolskim centrom Postojna, Gimnazijo Ilirska Bistrica, iz katerih prihajajo tudi prostovoljci, dijaki. Sodelovanje v programu se jim šteje kot
ure za obvezne izbirne vsebine.
Sodelujemo in povezujemo pa se tudi s Centrom mladinskih dejavnosti Ajdovščina, Slovensko filantropijo - združenjem za promocijo prostovoljstva iz Ljubljane, kjer na Festivalu prostovoljstva mladih na stojnici predstavimo naš program, sodelujemo pa tudi z lokalnimi skupnostmi in župnijami. V aprilu obeležimo dan prostovoljstva mladih s stojnico
tudi v domačem kraju. Že drugo leto zapored smo v veselem decembru
v Ajdovščini obeležili šestletnico delovanja programa z dogodkom
otroške tržnice in dobrodelnim koncertom PNC.
Zaradi vedno večjega zanimanja želimo tudi v bodoče program širiti
na druge lokacije oz. mesta po škofiji (Nova Gorica, Kozina …) ter tako približati program tudi ostalim otrokom, staršem in mladim prostovoljcem.
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Program smo nadgradili s povezovanjem in sodelovanjem v delavnicah medgeneracijskega povezovanja skupine "ILO", kjer se že drugo leto starejši občani in otroci ter prostovoljci enkrat na dva meseca medsebojno družijo, ustvarjajo izdelke iz gline ter prirejajo skupne razstave
v lokalnem okolju.
Preventivni program za otroke vključuje tudi SVETOVALNICO ZA
OTROKE MLADOSTNIKE IN STARŠE, kjer že tretje leto prostovoljci
Karitas, ki so zaključili tečaj neformalnega svetovanja pri psihoterapevtu Bogdanu Žoržu, nudijo svetovanje pri razreševanju raznih vzgojnih
problemov ter napotitev k zato usposobljenim strokovnjakom. Možnost
svetovalne pomoči imajo ob rednih ponedeljkovih dežurstvih pri Karitas
vipavske dekanije in neposredno v programu PNC.
OSEBNO SPREMLJANJE = SPOVEDOVANJE - DA ALI NE
http://jezuiti.rkc.si/jozef/?id=42&fmod=2.
V Šoli za poslanstvo Zavoda sv. Ignacija obstaja pet let enoletni program duhovno spremljanje. Program nudi osnovno znanje o duhovnem
spremljanju ter praktično uvajanje v to delo. V Cerkvi na Slovenskem se
čuti pomanjkanje duhovnih spremljevalcev mladih, ki bi bili za to strokovno usposobljeni. S tem programom omogočamo preverjanje lastnih
izkušenj in poglobitev znanja tistim, ki že spremljajo, in usposabljanje
tistih, ki se na to služenje pripravljajo. V teh letih je obiskalo program
okrog 50 oseb. Nekateri sedaj duhovno spremljajo mlade v enoletnem
programu skupine Samuel (http://www.rkc.si/samuel). Drugi spremljajo
tiste, ki iščejo osebno duhovno pomoč ali pa na duhovnih vajah. Pripravljamo ponudbo duhovnega spremljanja študentov in razširitev programa na dve leti.
SLIVNICA PRI MARIBORU
Jože Šoemen
www.mc-maranata.com
Slivniška župnija je primestna (7 km oddaljena od Maribora). Tu je
veliko priseljencev, ki imajo službo in rekreativne dejavnosti v Mariboru,
domov hodijo le spat. Za kar številne otroke je Maribor kraj raznih treningov, zato jih tukaj težko vključimo v naše dejavnosti.
V Slivnici sem župnik sedem let. Pred štirimi leti sem želel, da se organizira oratorij in zato sem osebno povabil k sodelovanju nekaj mla22

dih. Na tak način smo pridobili 8-10 resnejših animatorjev, ki so pozneje
ostali kot spremljevalci birmanskih skupin (do sedaj cca. 30 birmancev
na leto). Od takrat imamo vsako leto oratorij. V letošnjem letu smo imeli
18 animatorjev, ki smo jih "polno zaposlili" - to pomeni, da imajo vsi neko obveznost skozi vse leto: 4 vodijo mladinsko skupino, 6 birmanske
skupine, 2 ministrante, 2 otroški pevski zborček, 4 skrbijo za oblikovanje mesečnih šolskih maš, posebej še 2 za košnjo trave. Z animatorji
pripravimo tri duhovne vikende na leto za birmance in en duhovni vikend za mladino. Sodelujejo pri župnijskih slovesnostih, skupaj gremo
na morje, v hribe ...
ZAVOD PELIKAN - KARITAS
Helena Potočnik
http://pelikan.karitas.si
Slovenska Karitas je leta 1997 na pobudo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ustanovila Zavod Pelikan - Karitas. Ena izmed
glavnih dejavnosti Zavoda Pelikan - Karitas je tudi pomoč odvisnikom,
njihovim staršem in svojcem.
Kot nevladna in dobrodelna organizacija v svojih programih zagovarjamo visokopražni način zdravljenja oz. socialnega urejanja zasvojenosti, kar pomeni, da je namen naših programov dolgotrajna abstinenca in usposabljanje za kvalitetno življenje brez droge.
Potekajo različne oblike pomoči:
- svetovanje in motiviranje posameznikov in družin za spremembo
načina življenja brez odvisnosti (individualni in skupinski razgovori),
- delo s svojci odvisnikov (skupina, ki išče rešitev in informacije, ter
skupina, ki ima svojce v programu),
- pripravljalno uvajanje v dolgoročno obliko urejanja (celodnevno
bivanje in urejanje v skupnosti),
- delo v visokopražnem programu (terapevtska Skupnost Srečanje
- komuna don Pierina),
- sodelovanje pri reintegraciji v vsakdanje življenje,
- uvajanje prostovoljcev v delo z odvisniki (usposabljanje in oblikovanje),
- izobraževanja na temo zasvojenosti (organiziranje strokovnih srečanj),
- preventivno delo z mladimi in njihovimi starši (vzgoja za odgovornost in kulturo življenja).
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Na celotnem področju Slovenije še vedno narašča število mladoletnikov in polnoletnih oseb, ki zlorabljajo in uživajo drogo. Zaradi velikega
porasta klicev na SOS telefon, vprašanj na spletni svetovalnici in obiskov v informacijskih pisarnah smo prilagodili naš način dela. Vedno več
je individualnih svetovanj, razgovorov s starši; porasle so potrebe po intenzivnem spremljanju posameznikov, povezovanju z ostalimi institucijami, preventivnem udejstvovanju …
RETEČE
Tadeja Tomšič
tadeja.tomsic@siol.net
Smo mladi iz župnije Reteče, ki smo tudi letos pripravljali oratorij.
Za nami je že kar dolga pot, pa vendar vsako leto odkrivamo nove izzive, saj vedno znova doživljamo, da je oratorij odlična priložnost za
osebno rast, priložnost za zbliževanje z Njim, za spoznavanje sebe, odkrivanje svojih talentov in veselja ob nesebični delitvi le-teh ... spoznavamo tudi zahtevno in lepo delo vzgoje animatorjev. Vidimo in verjamemo,
da je oratorij za mladega na razpotju dober smerokaz na poti iskanja izpolnitve. Skupaj IŠČEMO in RASTEMO: voditeljski tim osmih animatorjev, ostali mlajši animatorji, ki jih je letos 18, med njimi pa jih je predvsem veliko na prestopu v srednje šole in tistih, ki so končali 1. letnik.
Letošnje leto smo, po treh zelo uspešnih letih, doživeli 'menjavo generacij', menjavo voditelja, ustanovitev voditeljskega tima ...
Če te zanima naša pot iskanja, se nam pridruži in SKUPAJ bomo
lažje našli odgovore ...
HIP-HOP KULTURA
www.bast.si
Hip hop kultura, del katere je tudi break dance, je doživela veliko
popularnost med mladimi. Zato se je razvilo mnogo šol, ki se ukvarjajo
z njo. Ena od plesno-pevskih šol je Šola za nastopanje Bast, v kateri tudi sam učim. Kot član ekipe WaRRiorZ sodelujem na različnih nivojih z
mladimi - od osnovne šole do mladine na fakulteti. Vendar break dance
ni samo ples, je tudi način življenja in razmišljanja. V delavnici bomo na
hitro preleteli osnove (filozofske in plesne) in se naučili osnovne korake
- aprock, footwork, freeze in power move-i.
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MARIJANSKA VINCENCIJANSKA MLADINA
marko.jeromel@gmail.com
Marijanska vincencijanska mladina (MVM) je laiško združenje mladih. Navdihuje se ob vzoru Device Marije in sv. Vincencija. Združuje
molitev in služenje: služenje mladim (vzgojna srečanja) in starejšim, odvisno od krajevnih potreb.
MLADINSKA SKUPINA FENIKS
Monika Jeglič, monika.jeglic@gmail.com
http://www.oratorij.net/smartno-v-tuhinju
Mladinska skupina Feniks smo mladi, ki se enkrat tedensko srečujemo z namenom, da bi okrepili medsebojne vezi, kakovostno preživeli
svoj prosti čas in naredili nekaj dobrega za druge. Združeni smo iz treh
župnij, ker verjamemo, da smo s svojimi skupnimi močmi in talenti močnejši in produktivnejši.
Naše delo za druge se osredotoča predvsem na delo z mladimi. Večina članov mladinske skupine je tudi animatorjev, ki se posvečamo delu z birmanci in predvsem pripravi in organizaciji oratorija. Za nami je že
6 uspešno izpeljanih oratorijev in pravkar potekajo priprave na sedmega. Tedensko se dobivamo na pripravah v Šmartnem, kjer bo oratorij tudi potekal. Delo poteka v manjših skupinah, v katerih ločeno pripravljamo kateheze, velike igre, delavnice in mali oratorij (poseben program za
predšolske otroke). Vsako področje ima svojega vodjo, prav tako pa
imamo posebej določenega odgovornega za sponzorje, igrico in tehnične zadeve. Vsi navedeni vodje se večkrat sestanejo skupaj z voditeljem oratorija in njegovim pomočnikom. Ugotovili smo, da najbolje funkcionira tak 'mrežni sistem' priprave oratorija.
DOMŽALE
Viktorija Slovša
V naši delavnici vam želimo prikazati, kako mladi v naši župniji medgeneracijsko sodelujemo. Za sodelovanje poskrbimo s srečanji, ki jih
pričnemo v januarju in trajajo do oratorija, ki ga imamo v začetku julija.
Po oratoriju pa si vzamemo čas za skupno sprostitev, ki je ključnega
pomena za naslednje leto.
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Na letnih srečanjih se dobivamo dvakrat mesečno: enkrat tematsko,
drugič pa družabno. Vso zadevo pa dopolnimo tudi z vikend programom,
kjer se dodobra spoznamo in zgradimo 'družinske' vezi (tako za vsakega
vemo, kaj mu leži in s kom se najbolj ujema). Na vseh naših srečanjih
smo vsi aktivno vključeni, kar pomeni, da jih vsi sooblikujemo, tako najmlajši kot najstarejši, in tako poskrbimo, da se vsi čutimo pomembne.
ZAVOD SALESIANUM - OE SKALA
skala@salve.si
www.skala.salve.si
Skala - mladinska ulična vzgoja deluje pod okriljem Zavoda Salesianum, ki ga je leta 1996 ustanovil Salezijanski inšpektorat v Ljubljani. Začetki dejavnosti Skale segajo v leto 1995, ko je skupina študentov pod
okriljem slovenskih salezijancev v obliki uličnega dela uresničila željo
po biti blizu tistim mladim, ki potrebujejo navzočnost in spodbudo,
močno zavest pripadnosti skupini (skupno iskanje poti), osebno izkušnjo vere in občutek solidarnosti z mladimi v stiskah, duhovno in miselno
okolje, ki temelji na preventivnem vzgojnem sistemu sv. Janeza Boska
(1815-1888), ustanovitelja redovne skupnosti salezijancev.
Temeljni namen delovanja Skale od samega začetka je: iti k mladim,
pristopiti k njim v njihovem življenjskem okolju, odkrivati stiske vsakdanjega življenja mladih ter iz konkretne življenjske situacije vzpostavljati
celosten vzgojni proces.
Na podlagi te paradigme je Skala pričela z neposrednim delom na
ulici in je s svojo vzgojno navzočnostjo mladim z ulice ponudila nove
možnosti in nove perspektive in v tem smislu tudi prispeva k preventivnemu delovanju v skupnosti.
Skala verjame, da je v vsakem otroku in mladostniku seme dobrote,
zato želi deliti bogastvo mladosti s tistimi, ki so bili za to prikrajšani. Zaveda se svoje odgovornosti za ta trenutek našega bivanja in želi biti v
stiku s pravim, resničnim življenjem otrok in mladostnikov z ulice, jim
nuditi prijateljsko podporo, spodbudo za osebnostno napredovanje in
strokovno pomoč.
Ciljna populacija: otroci in mladostniki med 7. in 18. letom starosti,
ki večino svojega časa preživijo na ulici in so zaznamovani z:
- vedenjskimi, socialnimi stiskami in težavami v družini, šoli in družbi (učne težave, socializacijske težave, telesno in psihično nasilje,
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osamljenost, zasvojenost …),
- manj oz. omejenimi možnostmi ali zapravljenimi priložnostmi.
Program: Poslanstvo uresničujemo preko neposrednega stika na
ulici, preko dejavnosti mladinskega centra na Fužinah in Novih Jaršah,
individualnega dela s posameznikom in raznih dodatnih projektnih dejavnosti (prireditve, tabori, izleti, turnirji ...).
DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV VINCENCIJEVA ZVEZA DOBROTE
info@drustvo-vzd.si
www.drustvo-vzd.si
V okviru Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote že dve
leti vodimo programe, ki so namenjeni mladim in otrokom. V času odraščanja, ko so le-ti še vključeni v redni verouk, ima Cerkev enkratno priložnost, da jim ponudi drugačno življenje, kot ga ponuja svet. Otroke in
mlade skušamo vzgajati za ljubezen. V sproščenem druženju jih voditelji in animatorji spodbujamo k modrim izbiram v življenju. Naš program
je namenjen otrokom in mladim šempetrske dekanije.
Program za birmance temelji na aktualizaciji Lukovega evangelija,
za mlade in študente pa na aktualizaciji nedeljskih evangelijev.
V dekaniji pripravljamo in organiziramo:
- 2 oratorija: v Šempetru in na Mirenskem Gradu,
- dvakrat mesečno srečanja za birmance - birmanske skupine v celi
dekaniji. Poleg rednih štirinajstdnevnih srečanj se vsi enkrat letno
srečamo na skupnem srečanju s starši. Tudi zanje pripravimo program, ki jih spodbuja k poglobitvi zakonskega odnosa in vere.
- dvakrat mesečno mladinska in študentska srečanja v 4-ih skupinah,
- enkrat mesečno mladinska maša, ki jo pripravljajo mladi iz dekanije,
- enkrat mesečno molitev pred Najsvetejšim in priložnost za spoved za mlade in starše iz cele dekanije, ki jo prav tako oblikujejo
mladi sami.
Za vse je po starostnih skupinah enkrat letno tudi duhovni vikend,
na katerem gradijo odnose na izbranih vrednotah in poglabljajo vero.
Enkrat letno povabimo na srečanje tudi starše mladih.
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Dekanija je s celostnim pristopom in dobro mrežo pokrila mladinsko pastoralo, ki bi bila sicer razdrobljena in zaradi starosti duhovnikov
in omejenih sposobnosti neustrezna.
V Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, ki ima od leta
2006 status humanitarne organizacije, izvajamo še druge programe, ki
so:
- celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v družbo,
- celostna pomoč mladim iz nefunkcionalnih družin,
- kakovosten zakon, odgovorno starševstvo,
- Šola za odnose - šola prostovoljstva,
- terapevtska pomoč posameznikom, parom in družinam.
ZAVOD SREDIŠČE ROTUNDA
www.sredisce-rotunda.si
Zavod Središče Rotunda, primorski družbeni center Koper je bil
ustanovljen v letu 2002 s strani katoliških mladinskih društev s Primorske. Smo neprofitna organizacija in izvajamo dejavnosti, ki so namenjene mladim ter širši javnosti. Naš sedež se nahaja v starem mestnem jedru mesta Koper, Vojkovo nabrežje 23. Trenutno vodimo operativno in
programsko delo iz manjše pisarne, že jeseni pa načrtujemo selitev v
nove prostore v frančiškanski samostan sv. Ane v Kopru, ki se prav tako nahajajo v starem mestnem jedru in so sedaj v zadnji fazi obnavljanja. Zaradi boljših pogojev za delo bomo po preselitvi svoje dejavnosti
začeli izvajati v še večjem obsegu.
Naše dejavnosti obsegajo predvsem izobraževanje, informiranje in
svetovanje.
Izobraževanje zajema organiziranje tečajev, delavnic, predavanj, seminarjev, predstavitev ...
Informiranje in svetovanje predstavlja predvsem posredovanje informacij z različnih področij. Temu je namenjena info točka za mlade, ki je
odprta na sedežu zavoda. V okviru info točke za mlade mlade informiramo o različnih dogodkih, ki so zanje pomembni, ter jih z različnimi delavnicami spodbujamo k ustvarjalnem življenju. Skupaj z obalnimi mladinskimi organizacijami smo ustanovili mrežo info točk za mlade na
slovenski obali, ki smo jo poimenovali INFOMLAD. Mreža zbira in brezplačno posreduje informacije zainteresiranim mladim in mladinskim organizacijam na slovenski obali. V zimskih mesecih organiziramo projekt
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klepetov ob čaju. To so večerni pogovori o aktualnih temah, namenjeni
predvsem mladim. Prav tako skozi celo leto organiziramo različne okrogle mize.
V okviru svetovanja deluje na sedežu Mladinsko svetovalno središče, ki mladim svetuje na šestih različnih področjih, ter osebna svetovalnica za ljudi v stiski.
Intenzivno delujemo tudi na družbenem in kulturnem področju. V začetku poletja v Kopru organiziramo tradicionalni večdnevni kulturnoumetniški festival Anabdi, ki je zasnovan kot kulturno-umetniški istrski
festival, ki želi izhajati iz tradicije Istre in katerega cilj je oživitev mestnega
jedra in ponudba dejavnosti za vse prebivalce obalnih krajev. Festival ponuja preko 30 različnih dogodkov. Organiziramo tudi različne razstave.
Aktivno sodelujemo pri pripravi in organizaciji Drage mladih, ki je
tradicionalni intelektualni forum mladih iz Slovenije in zamejstva. Forum
je razmišljanje o aktualnih družbenih premikih v sodobni globalni družbi, pri tem pa se opira na vrednote slovenstva, demokracije, dialoga in
povezovanja.
Smo del Škofijskega odbora za mlade v škofiji Koper ter skupaj koordiniramo vsakoletna novoletna evropska srečanja mladih, ki jih organizira skupnost Taize.
Delujemo povezovalno, zato sodelujemo z mnogimi organizacijami,
šolami, državnimi inštitucijami ... Vključeni smo v Mladinski svet Občine
Koper ter promoviramo programa neformalnega izobraževanja in prostovoljstva med mladimi: mednarodno priznanje za mlade (MEPI) in neformalni indeks (NEFIKS).
Vsi naši programi in projekti potekajo preko celega leta, število in
pogostost dejavnosti pa sta odvisna predvsem od angažiranosti prostovoljcev, delno pa tudi od evropskih, državnih in lokalnih razpisov ter
sponzorskih sredstev, s katerimi krijemo svoje stroške.
KULTURNO DRUŠTVO OBOK
p. Ivan Herceg
www.zkus.si
Na pobudo jezuitov je bilo leta 2005 v okviru Duhovnega središča
sv. Jožefa v Ljubljani ustanovljeno Kulturno društvo Obok. Namen društva je poživljanje in spodbujanje krščanske kulture na različnih področjih umetniškega in kulturnega ustvarjanja.
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Eden prvih projektov, ki je sedaj že prerasel v tradicijo, je festival krščanskih filmskih ustvarjalcev. Namen pobudnikov tega festivala je prebuditi med vernimi ustvarjalci, tudi med mladimi v raznih skupinah, željo
izraziti svojo vero in udejanjiti (inkarnirati) vidike vere s pomočjo filmskega medija. Na preteklih festivalih je sodelovalo kar nekaj mladih ustvarjalcev. Zmagovalne filme smo prikazali na srečanju mladih v Stični.
Druga pomembna dejavnost Kulturnega društva Obok je predvajanje dobrih filmov kot vzgojnih in pastoralnih pripomočkov. To je nujno
potrebno, še posebej, ko ugotovimo, da ni samoumevno, kaj v slovenskem prostoru gledamo oz. gledajo mladi in odrasli v kinu, na televiziji
in tudi prek interneta. Gre namreč za ugotovitev, da obstajajo razni filtri
(komercialni, politični, ideološki…), ki omogočajo ali preprečujejo predvajanje določenih filmov v kinu in na TV.
Ko sem leta 2007 na katehetskem simpoziju predstavil seznam priporočljivih filmov, naslanjajoč se na komisijo pri italijanski škofovski
konferenci, je nekdo od navzočih izrekel opazko, češ, ali Cerkev spet
uvaja indeks. Tej osebi in vsem navzočim sem razložil, da v dani situaciji
v Sloveniji ni tako, ampak ravno nasprotno, saj 2/3 (od 260) priporočljivih filmov ni mogoče dobiti pri nas s slovenskimi podnapisi. To pomeni,
da ne gre za nobeno cenzuriranje (mimogrede; Slovenija je edina država, ki nima cenzurnih oznak za filme, predvajane v kinu in izdaje na dvdjih), temveč za navajanje na vsebinsko in filmsko kvalitetne filme.
Za podrobnejše informacije o festivalu, o seznamu dobrih filmov ali
seznamu filmov s slovenskimi podnapisi se lahko obrnete na p. Ivana
Hercega DJ prek elektronske pošte ivan.herceg@rkc.si ali preko mobilnega telefona 051 687 090. Spored filmskega foruma, ki poteka ob
četrtkih pri sv. Jožefu pa tudi o drugih dejavnostih društva, lahko vidite
na uradni strani zveze kulturnih ustanov Slovenije: www.zkus.si.
SMC SEVNICA
http://www.smc-sevnica.si/mi_smo.htm,
http://www.donbosko.si/sevnica/.
V okviru naše župnije že 10 let deluje Salezijanski mladinski center
Sevnica (SMC Sevnica), ki združuje igralnico (odprta skoraj vse dni v letu), zunanja igrišča in igrala, različne programe (delavnice za otroke, Živ
žavi za otroke, tečaj kitare, otroški pevski zbor, animatorji, odbojka za
dekleta, košarka in nogomet za fante, itd.). Želeli bi predstaviti naše de30

lovanje in način dela (don Bosko). SMC deluje skoraj povsem na prostovoljni bazi -prostovoljci, animatorji, mladi, ki žrtvujejo svoj čas za
svoje sovrstnike.
Društvo SMC Sevnica je na pobudo mladih, ki so želeli narediti nekaj za svoje sovrstnike, nastalo leta 1998. V njem delujejo številni mladi
prostovoljci - animatorji, ki s svojim neprofitnim delovanjem skrbijo za
organizacijo prostega časa mladih po don Boskovi preventivni vzgojni
metodi. Društvo SMC Sevnica ima tako naslednji namen in cilje:
- celostno kulturno, športno in duhovno vzgojo mladih, razvoj samopodobe in razvoj pozitivnih značajskih lastnosti, kot so: resnicoljubnost, ustvarjalnost, vztrajnost, samoiniciativnost,
- razvijanje in poglabljanje osebne odgovornosti za lepoto in urejenost kraja,
- razvijanje ljubezni do domovine, prizadevanje za mir med posamezniki in skupinami,
- negovanje kulturne in zgodovinske dediščine slovenskega naroda,
- odprtost za različnost mišljenja in prepričanja,
- zdrave oblike življenja, zabave in preživljanja prostega časa.
MLADI ZA KRISTUSA
maja.ceglar@gmail.com
www.zakonci.net
Smo mednarodna katoliška laična skupnost, ki dela na evangelizaciji in misijonarstvu. Pripadamo širši skupnosti Zakonci za Kristusa iz katerih izhajamo skupine z imeni Mladi, Samski in Otroci za Kristusa. Poleg teh so še skupine za starejše Služabniki in Služabnice za Kristusa.
Naše glavno poslanstvo je prinesti Jezusa v življenje mladih po celem svetu. Organiziramo mladinske tabore, kakor imenujemo naše duhovne vaje, na katerih popeljemo udeležence skozi temelje krščanstva.
Tabor vodimo mladi, saj se tako lažje približamo vrstnikom. Naše delo
temelji na veri, prijateljstvu in zabavi.
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Predavatelji: s. Ana Slivka, FMM
Gregor Kunej, tajnik MOM
Rafo Pinosa SDB, voditelj ŠOM Maribor

"ZVONIM PRI PRAVIH VRATIH?"

UVOD
Predavanje je sestavljeno iz štirih delov: Komu mladi zaupajo?,
Vrednote, Prosti čas in Prostovoljstvo. Vsako od teh štirih tem smo pogledali s treh različnih vidikov (nekateri jih mogoče poznate). Ti vidiki
so: srce, roka in glava. Gre za metodo celostnega pristopa, ker zajema
vse, od srca, ki predstavlja čustven svet in notranja doživljanja, roke, ki
pomeni dejavnost in akcijo, do glave, ki je simbol poglobitve na razumski ravni.
Tekom današnjega dne se bomo srečali s tremi izrazi, in sicer 'šefi'
mladih, 'cerkveni' mladi in 'obični' mladi. Prvi ('šefi' mladih) so nosilci
mladinske pastorale (duhovniki: župniki in kaplani; redovniki, redovnice,
in laiki, ki se ukvarjajo z mladimi). Pri drugih ('cerkveni' mladi) gre za
skupino mladih, ki so navzoči v Cerkvi: eni bolj, drugi manj (animatorji,
nedeljniki, občasni kristjani, 'cerkveni' samo zaradi miru v hiši …). Tretji
izraz ('obični' mladi) označuje običajne sodobne mladostnike, ki večino
svojega časa preživijo v družbi vrstnikov na ulici in v kafičih.
V predavanju je veliko vprašanj, ne ker bi vas hoteli zasliševati ali iskati priložnost za obsojanje. Vprašanja, ki si jih bomo danes zastavili,
so priložnost za osebni in skupni razmislek o našem odnosu z mladimi.
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1. KOMU MLADI ZAUPAJO?
Mt 23,8-12: "Vi pa si ne pravite ›rabi‹, kajti eden
je vaš Učitelj, vi vsi pa ste bratje. Tudi na zemlji
nikomur ne pravite ›oče‹, kajti eden je vaš Oče,
ta, ki je v nebesih. Tudi si ne pravite ›vodnik‹, kajti eden je vaš Vodnik, Mesija. Največji med vami
bodi vaš strežnik. Kdor se bo poviševal, bo ponižan, in kdor se bo poniževal, bo povišan."

Člen 61: Pri evangelizaciji nujno uporabljamo prvine človeške kulture. Zato je inkulturacija eden velikih izzivov za novo evangelizacijo. Cerkev v luči
Božje besede more in mora prevzeti vse pozitivne
vrednote različnih kultur, hkrati pa zavreči tiste prvine, ki ovirajo človeka, narode in ljudstva, da bi
lahko razvili svoje pristne možnosti in izbirali življenje (prim B 37).
Člen 62: Nova evangelizacija prinaša veselo oznanilo v vse plasti
človeške družbe in od znotraj spreminja človeka. Z evangelizacijo sproži proces preoblikovanja osebne in skupne zavesti ljudi, njihovega konkretnega življenja in bivanjskega okolja. Z močjo evangelija se preoblikujejo vrednote, interesna področja, miselne smeri, viri navdihnjenja in
življenjski vzori, ki so v nasprotju z odrešenjskim načrtom.
Člen 341: Skladno s tem ciljem bo potrebno preurejati dosedanje
župnijske prostore. Hvalevredno je, da se po nekaterih dekanijah gradijo mladinski centri, ki morejo v svoj program vključiti vse, od športnorekreativne do kulturne, izobraževalne in verske dejavnosti. Gradnja in
ustanavljanje takšnih centrov bi morala potekati organizirano in usklajeno na ozemlju posameznih škofij in ob sodelovanju občin.
V uvo du smo re kli, da bo mo vsa ko po droč je
osvetlili s treh strani: čustvene, razumske in dejavnostne oz. praktične. Če si predstavljamo trikot nik, bo to rej vsak od nas, pre da va te ljev,
osvetlil eno ploskev. In če si predstavljamo, da je
ta trikotnik mladostnik, ga bomo torej osvetlili z
34

vseh strani in se tako skušali izogniti temu, da bi bil naš pogled na mladostnika preveč ozek oz. enostranski.
Vprašanje "Komu mladi zaupajo?" bomo najprej pogledali s čisto
konkretnega vidika naše fizične prisotnosti v svetu naših mladih. Govorim o fizičnem prostoru: Ali smo tam, kjer so mladi? Ne gre za vprašanje, ali smo na isti valovni dolžini. Gre izključno za fizični prostor. Ali
smo tam, kjer so mladi? Če ne, kako jim potem lahko tam oznanjamo?
Kje so mladi, kje smo mi? Smo v cerkvi, v župnišču, veroučni učilnici, včasih na igrišču, v gorah, na morju ... Pa oni? Kje so? Koliko je fizični prostor (oprema, vzdušje, okolje ...), kjer smo mi, blizu mladim? Vzemimo si nekaj sekund in v tišini analizirajmo vsak svoje prostore, torej
prostore, kjer se 'cerkveni' ljudje nahajamo in kjer se srečujemo z mladimi.
Čeprav smo morda že navadili naše mlade na to, da jim o veri in življenju govorimo izpred šolske table, je dejstvo, da s sodobnimi mladimi
živimo v dveh paralelnih fizičnih svetovih. Primer: Vsak kafič ima prost
dostop do interneta. Kaj pa župnišče? Ali so naša župnišča urad ali stanovanje? Tablico z uradnimi urami rajši zamenjajmo z napisom: "Tukaj
ste vedno dobrodošli. Raje ob 11h dopoldne, kot ob 11h zvečer! Vaš
župnik".
En župnik, ki sploh ni tako silno star - je v najbolj ših du hov niš kih le tih, pa tu di na po ti do
Abra ha ma mu manj ka še krep kih 10 let - za vzdihnil: "Ja, ta naša mladina. Včasih smo šli
skupaj na bazen pa na biljard, celo na ples, danes se pa mulci zberejo pri nekom doma, prinesejo računalnike in potem se grejo neko streljačino. Pri nas v župnišču pa še poštenega interneta ne premoremo."
Morda navidezno zelo nedolžen vzdih, ki je zgolj ugotovitev, kot so
suhoparne statistike o tem, kako današnja mladina živi v čisto nerealnem svetu. Vzdih, ki je podoben novinarski raci, kako je mladim lepo, in
druga, kako so današnji mladi preobremenjeni. Veliko, celo preveč je takih posplošenih ocen, s katerimi se je že Aristotel zadovoljil: da je pač
današnja mladina nespoštljiva, da ne ceni sivih las, da so leni in nevzgojeni. In da svet s tako neodgovornimi mladimi drvi v propad. Pa je kljub
temu preživel spoštljivih 2500 let od te ugotovitve nadvse priznanega
strokovnjaka, stratega, misleca, govornika, vzgojitelja, kar vse je Aristotel brez dvoma bil.
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Obrnimo stvar. Z mladimi ni nič narobe. Mladi so popolnoma O. K.
Mladi so čisto dobri, sploh pa ti, ki so povezani z župniščem, ki včasih
pridejo celo k maši. Tako ugotavlja statistika tudi v zadnji raziskavi mladih v Prekmurju, ki je bila narejena lani. Ali je potem z nami nekaj narobe? Ali smo mi zamočili? Kaj pa, če mi nismo od tega sveta, ampak smo
se zataknili nekje v času in prostoru, kot za dobre zaplete uporabljajo
kliše v znanstvenofantastičnih filmih? Ampak, mi vemo, mi celo čutimo,
da z nami ni čisto nič narobe. V smislu zdravega racionalizma ostanimo
pri tem prepričanju. Z nami ni nič narobe. Z nami je vse O. K. Tudi mi
smo čisto dobri, sploh pa ti, ki smo na tem tečaju.
Zakaj potem med nami in mladimi razkorak? Zakaj mi mladim ne zaupamo? Je res vzrok v tem, da so mladi nezanesljivi; da so neodgovorni; da ponočujejo, potem pa spijo do poldneva?
Prav tako se na drugi strani mladi izgovarjajo: "Kaj pa naj delamo,
ko pa imajo pri farjih samo neke bedne fore, ko pa pripovedujejo vedno
iste pravljice?"
Mogoče pa tiči problem prav v tem grmu. Oboji smo čisto O. K., to
smo ugotovili. Morda pa se nam dogaja isto kot v najbolj tipičnem zakonskem prepiru. Mož in žena kričita, vehementno zagovarjata svoja
pravilna stališča, drug drugega obtožujeta, v silni želji, da bi rešila konflikt. V svoji zagnanosti pa pozabljata na najbolj bistveno: POSLUŠATI.
Kako naj mi mladi zaupajo, če pa niti ne slišijo, kaj jim pripovedujem?
Primer: Jaz jim govorim o hoji po morju kot o čudežu. Morda bi laže
razumeli, če bi jim govoril o površini morja, s katero se je moralo astralno Jezusovo telo dotakniti valov, da so zadržali na površini njegovo fizično telo, ki je tehtalo približno 65 kilopondov. In kako silno razdiralno
moč ima dvom. Petrovo telo ostane na površini vode, potem pa se nenadoma, zaradi strahu ali česa drugega, ta versko pogojena molekularna napetost vode poruši in Peter potone po fizičnem zakonu o vzgonu.
Ali se zavedamo našega shizofrenega oznanjevanja? Govorimo o
odpuščanju in usmiljenju, ki nam ga je izkazal Oče - nismo pa sposobni
pozabiti na krivice, ki so se nam zgodile z nacionalizacijo in s poboji.
Nismo pripravljeni priznati niti delčka krivde za vse, kar se je zgodilo.
Ali vi zaupate shizofrenikom, ki so zaradi svoje bolezni hospitalizirani?
Zakaj pričakujete od nedoletnih otrok več, kot ste pripravljeni narediti
sami?
Čim bolj gledamo na stvari objektivno, toliko bolj bomo morali priznati, da z mladimi preprosto nismo na isti valovni dolžini. V 61. točki
plenarni zbor na Slovenskem povzema člen, cerkveno učiteljstvo, zlasti
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učenje papeža Janeza Pavla II., in pravi takole: "Pri evangelizaciji nujno
uporabljamo prvine človeške kulture. Zato je inkulturacija eden velikih
izzivov za novo evangelizacijo." In ko govorimo o prvinah kulture in o inkulturaciji, zagotovo ne govorimo o afriški kulturi, tudi ne o kulturi aboriginov, ampak o hip-hop, pa rave, pa skavtski, pa kulturi katoliške mladine. "Cerkev v luči Božje besede more in mora prevzeti vse pozitivne
vrednote različnih kultur, hkrati pa zavreči tiste prvine, ki ovirajo človeka, narode in ljudstva, da bi lahko razvili svoje pristne možnosti, da bi
lahko izbrali življenje," nadaljuje isti člen s citatom iz B 37. Izberimo torej življenje tudi v svoji župniji, udejanjimo malo več kot 40 let stare dokumente II. vat. zbora ali pa 10 let stare dokumente slovenske sinode.
Ilustrativno končujem. Za mlade in njihove pojme starosti so ti dokumenti prazgodovinski. Umestijo jih nekam med palezoikom in neandertalcem. Sicer pa je nasploh naše oznanjevanje bolj razumljivo krapinskemu človeku kot pa sodobnemu mlademu kristjanu v tretji klopi pri
nedeljskem bogoslužju, kaj šele tistemu, ki se v nedeljo ob pol enajstih
prebuja iz kome sobotnega praznovanja.
Ko opazujemo mladostnika s treh zornih kotov,
so eden od pomembnih dejavnikov tudi naša doživljanja. Le-ta so sestavni del vseh naših odnosov in delovanja. Kaj vse se v nas in z nami dogaja, ko smo v odnosu z mladimi? Preveva nas
žalost, ker mladih ni v cerkev, jih ni k spovedi, niti k mladinskem verouku, nočejo več ministrirat
... Raje gredo na pijačo v gostilno, sedet na škarpo za igriščem, posedajo po zidanicah in diskotekah ali obsedijo pred TV in računalnikom.
Tako zelo so se nam oddaljili. Ne pridejo več blizu. Bojimo se, da smo
jih popolnoma izgubili. Vse prevečkrat se ne čutimo dovolj močne,
zmanjkuje nam časa, da bi vstopili v njihov resnični svet. Preveč je drugačen od tega, katerega živimo mi.
Koliko dejansko vstopamo v prostore, kjer mladi v resnici so? Zakaj
so tam tako radi? Kako gledamo na prostore/lokacije, kjer se mladi
zadržujejo? Nas je morda strah njihovega načina razmišljanja, ki se ne
ujema z našim osebnim prepričanjem in naukom Cerkve? Občutek nemoči je na pohodu!
Nikogar med nami ni, ki ne bi v svoji pastoralni skrbi naredil za mlade največ, kar lahko, tako kot zna, razume in zmore. Pastoralne neuspehe pogosto doživljamo zelo osebno. Rečemo si: "Vse, kar sem za te
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mlade storil skozi vsa leta, zdaj zavračajo, postavljajo na glavo, spreminjajo po svoje. Ne verjamejo, da jim hočem dobro: da jim oznanjam
Božjo ljubezen, da delam v službi Božjega usmiljenja in odpuščanja ...
zato me boli, ker me ne razumejo in ne sprejemajo. Ne zaupajo mi več."
Po mnogih raziskavah o tem, komu mladi zaupajo, se duhovniki in
Cerkev pojavljamo na dnu vseh lestvic. Morda ni odveč vprašanje: Komu pa mi zaupamo? Ali zaupamo mladim?
Izzivi mladinske kulture so za nas vse silno zahtevni - velikokrat nas
presegajo. Prizadeti smo, ker ne uživamo zaupanja mladih.
Ali se mladi razumejo s starimi starši? Ali babice razumejo mlade?
Miselno morda res niso 'na isti valovni', a so jim pogosto zelo blizu, ker
si vzamejo čas, so z njimi, jih poslušajo … Kjer je srce, tam je vaš zaklad - Kristus. Mladi danes najbolj zaupajo tistim, ki si vzamejo čas zanje. Zato se ob tem lahko vprašamo, kako kvalitetno smo z njimi, da bi
se med nami lahko rodil odnos, poln zaupanja.
2. MLADI IN VREDNOTE
1 Kor 13,13: "Za zdaj pa ostanejo vera, upanje,
ljubezen, to troje. In največja od teh je ljubezen."

Člen 338: Smernice prenove mladinske pastorale bodo uresničljive, če bo dovolj duhovno zavzetih in ustrezno usposobljenih pastoralnih delavcev in vzgojiteljev. Že vsak duhovnik, ki stopa
v svet mladih, je postavljen pred vprašanje, kako
bi lahko svojo osebno vero prenesel na tiste mlade, ki so mu zaupani, in na one, ki jih morda srečuje le naključno. V času študija naj se primerno pastoralno in pedagoško usposobi za evangelizacijo mladih, za vodenje skupin, za usposabljanje pomočnikov in za osebno spremljanje mladih. Temu naj bi teološka fakulteta v prihodnje posvetila več pozornosti, škofijske pastoralne službe in ordinariji pa naj ugotovijo, ali ima vsak mlad duhovnik
ustrezne darove in usposobljenost za to poslanstvo.
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Deset Božjih zapovedi s stališča mladostnika ne
drži! Izkustvo in teorija se razhajata v tako silni meri,
da si mladi ne znajo odgovoriti na dileme sobivanja z
odraslimi. Obstaja realna dilema: Če bi odrasli
dejansko živeli po vrednotah, ki jih zagovarjajo,
potem bi ne bilo ločitev, nasilja v družinah, smrti,
vojn, splavov, evtanazije, hinavščine, ustrahovanj, drog, nasilja. Seznam
lahko še kar nadaljujemo v nedogled. Tako je logično razmišljanje.
Prav tako opažamo, da mladi, čeprav se odmikajo od klasičnih vrednot niso niti nemoralni, niti amoralni. Pri površni analizi konfrontacij naših
in njihovih stališč, jim na enak način, kot oni nam, zabrusimo, da so poteptali vse kar nam je sveto, da se norčujejo iz vsega v kar smo mi verjeli, da
zavračajo vsa naša prizadevanja. Tudi ta seznam se ne konča pri teh
trditvah.
Poskusimo soočiti naše in njihove vrednote. Naj v imenu naše lestvice
spregovori kar zapis deseterih zapovedi. Najbolj temeljno so zapisane
klasične vrednote v 2. Mojzesovi knjigi, kjer Bog sam pomaga Mojzesu
analizirati srce. Odnosne resnice, kar so pravzaprav zapovedi je ubesedil
in jih zapisal sam Bog, saj so temelj vseh odnosov na zemlji in na nebu. In
vendar se je v zadnjem času, pred našimi očmi nekaj spremenilo, da te
vrednote preprosto ne prepričajo vseh.
Ne imej drugih bogov poleg mene. (2 Mt 20,3) ). To je temeljna
skušnjava, ki se vleče skozi vso poznano zgodovino. V današnjem času
ko izgleda, da k enemu samemu Bogu vodi neskončno poti je vztrajanje
pri eni sami poti še toliko težje. Kaj pa je slabega v učenju vzhodnih
duhovnosti? Morda je pa le res, da je pravljica o Bogu samo opij za
nevedno ljudstvo.
Ne delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je
zgoraj na nebu, spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo. (2 Mt 20,4)
Sleherni, čisto malo kritičen opazovalec bo ugotovil, da smo daleč od
tega. Že v najbližji cerkvi, bomo našli mnogo upodobitev, pa ne v lesu
ampak v zlatu in dragih kamnih. Samo ali ni te dileme razreševal že Luter?
Ne priklanjaj se jim in jim ne služi. (2 Mt 20,5)
Kristjani sami sebi premalokrat govorimo o vsem kar delamo. Kar
preveč stvari se nam dozdeva tako samoumevnih, da jih niti razlagamo
ne. In na koncu res dajemo vtis, da poklekujemo pred zlatimi vrati z
rdečo lučko, ne pa ped živim Bogom.
Ne izgovarjaj po nemarnem imena GOSPODA. (2 Mt 20,7) Mladih ne
moti, da Bog je. Lahko je na nebesih, ali v peklu, v vesolju ali pa v farni
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cerkvi. Niti jih ne moti njegov izgled. Odrasli, tudi duhovniki pa vse prevečkrat po nemarnem izgovarjamo njegovo ime, in ga v očeh mladih
razvrednotimo. Kolikokrat so naše prošnje molitve navadno blebetanje:
"Gospod, daj to, daj ono." In kadar ne moledujemo, potem ga izkoriščamo
za sodnika, za maščevalca, za ustrahovalca. Ali ni tak Bog naj bolj
nedelujoča inštitucija? Prosimo za lepo vreme, zunaj pa še kar dežuje.
Prosimo za mir, pa je vse okrog nas iz dneva v dan več vojn. Oboji, mladi
in stari, delamo isto napako. Mi po nemarnem izgovarjamo Gospodovo
ime in mladi po nemarnem kritizirajo Boga za stvari, ki jih ne počenja on.
Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela. (2 Mt 20,9) V petek dajejo
odrasli v funkciji učitelja seminarsko nalogo, ki zahteva vsaj tri dni dela,
s preprosto utemeljitvijo, saj je pred vami vikend in imate čas.
Zakaj pa mora imeti delavka v Mercatorju odprto prodajalno, če ne
zato, da si moja mati in oče, ki morata cel teden delati od jutra do noči,
lahko v miru privoščita sveže žemljice za zajtrk. Kdo jih je v nedeljo
ponoči pekel in zjutraj navsezgodaj vozil z Vrhnike na drug konec
Slovenije nikogar ne zanima. Ona dva hočeta biti en dan v tednu gospod
in gospa.
Spoštuj očeta in mater. (2 Mt 20,12) Koliko očetov je svojo mamo
dalo v dom za ostarele. Ključ od kmetije pa na socialno, ker je dom za
ostarele predrag. Ali morajo samo otroci spoštovati starše, ali velja tudi
v obratni smeri. Marsikateri mladostnik je že potožil, da vedno, ko ne
izpolni vseh pričakovanj postane vse drugo, samo človek ne. Pri krstu
so mu starši dali ime, na katero se v jezi požvižgajo. Kje naj taki otroci
najdejo razlog za spoštovanje?
Ne ubijaj! (2 Mt 20,13) Poglejte primer. Kupil sem si avto. Imam kar
dobro službo. Dobil sem kredit. Vse sem investiral v avto. In sem imel
nesrečo. Prevrnil sem se na streho, pa je eden umrl. Dve leti bom
plačeval kredit za avto, ki ga sploh nimam, ker je bil popolnoma razbit.
Eden od sopotnikov me toži za odškodnino, ker smo bili pijani. In na
sodišču me tožijo zaradi ogrožanja, objestne vožnje in ne vem še česa.
Menda se za to lahko sedi do pet let. In sedaj mi ena vera nalepi še en
greh, ko da nisem že dovolj pokasiral za eno samo neumnost. Ali pa
poglejte uboge najstnice, ki zanosijo, kaj naj pa naredijo drugega ko
splav. Kaj pa v vojni?
Ne prešuštvuj! (2 Mt 20,14) Ni vredno komentarja. Prvi vic, ki vam
pride pod roke pove vse o smiselnosti te zapovedi.
Ne kradi! (2 Mt 20,15) Ta zapoved je resnično samo stvar zornega
kota. Je bil Robin Hood dobrotnik, ali lopov? Martin Krpan ni junak
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ampak kontrabantar. Kdor hoče danes uspeti, mu ne pomaga ne
inteligenca, ne diploma, ne bogati starši, ampak dobro izkoriščena
poslovna priložnost. Bančni ropar se mora pošteno namučiti, da
solidno oropa banko, pa da ga pri tem ne dobijo. Sicer pa odkod
enemu denar, drugemu pa figa?
Ne pričaj po krivem proti svojemu bližnjemu! (2 Mt 20,16) Pusti me
pri miru, pa te bom pustil pri miru. Vsakdo naj se briga zase. Daj mi mir
in ti bom dal mir.
^
^
hiše svojega bližnjega! Ne želi
žene svojega bližnjega ne njeNe želi
govega hlapca in dekle, ne njegovega vola in osla, ne česar koli, kar pripada tvojemu bližnjemu! (2 Mt 20,17) Mlade obsojamo, da so lenuhi
prav zato ker preveč dosledno izvršujejo prav to zapoved. Večina jih živi
zelo pragmatično po načelu: pri starših imam stanovanje in hrano, država da štipendijo, bakica vsake toliko pristavi kakega petaka za sladoled.
Vrednota je nekaj, kar ima vrednost. Kaj je za nas
vrednota? Kaj je za katoliško Cerkev vrednota? Kaj je
za sodobnega mladostnika vrednota?
Jernej išče odgovor na situacijo, v kateri sta se znašla s punco. Oba sta študenta, izhajata iz katoliške
družine, sta po večini redna nedeljnika in se želita v kratkem poročiti. Že nekaj let imata redne spolne odnose. Punca jemlje kontracepcijske tabletke,
vendar ju vznemirja misel, kaj bi naredila, če slučajno zanosi, ker se še ne
čutita pripravljena na starševstvo. Torej, nista cerkveno poročena in ne živita
zdržnosti. Zanju zdržnost pred poroko ni vrednota, kljub temu njun odnos
temelji na nekajletni zvestobi. Kontracepcija zanju ni sporna, vendar se kljub
temu sprašujeta o dragocenosti nerojenega življenja, ki ju lahko preseneti.
Ali lahko trdimo, da živita brez vrednot?
Evangeljske vrednote postajajo v družbi, sredi katere delujemo, vse bolj
manjšinske. Kot duhovnike, voditelje in vzgojitelje nas vedno bolj boli razširjenost 'poganskih' vrednot, ki jih mnogi mladi, njihovi starši in celo prenekateri
redni nedeljniki prakticirajo. Boli nas, ker je vedno manj upanja za pot, na katero vabimo. Del tega sveta smo, obdani z vrednotami, ki vznemirjajo in onemogočajo prosto pot evangeliju. Deset Božjih zapovedi pa predstavlja ozko,
strmo in zahtevno pot že odraslemu človeku, koliko bolj šele mladostniku.
Kljub temu da danes vse hiti in se izgublja v tisočih različnih vrednotah,
svet še živi vrednote, vendar so le-te drugačne, neklasične, zato jih stežka
prepoznamo kot prave. V njihovi drugačnosti je skrito veliko preoblikovanih
klasičnih vrednot. Tudi one so doživele neke vrste stilsko preobrazbo.
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Pomagajmo si s praktičnim primerom. Mobitel je danes lahko zlo ali
pa dobro. Ko vidimo mladostnika, ki ima mobi neprenehoma v roki (igrice, sms-i, klici …), lahko to razumemo kot nekaj slabega, nekulturnega,
kot neko zasvojenost, ne pa nekaj pozitivnega, v smislu, da je za osebni
odnos odprt bolj, kot mu mi pripisujemo. V mladostnikovem ravnanju vidimo veliko nevarnost negativnih posledic mobitela, nismo pa pozorni
na to, da s tem v bistvu izraža veliko željo po bližini in srečanju.
Mladostnik v dveh mesecih pošlje 1200 sms-ov svoji punci, ki je v
bolnici. To pomeni več kot 20 na dan - isti osebi. Izraža to njegovo zasvojenost ali njegovo ljubečo skrb do osebe, ki jo ima rad?
Prepričana sem, da v tej dvorani ni nikogar, ki ne bi
svojim mladim želel dobro. Najbrž smo občasno
precej podobni misijonarju, ki pride evangelizirat
divje pleme. Prvi korak je gotovo ta, da se misijonar
inkulturira v način življenja tega plemena in se nauči njihovega jezika. Recimo, da so v tem plemenu
mnogobožci, ki imajo več žena in so povrh vsega še ljudožerci. Za to pleme je to vrednota. Misijonar ne bo postal mnogobožec in kanibal, bo pa
moral do neke mere zaživeti to, kar živijo oni.
Si nasprotujem? Ne! S to podobo o misijonarju želim samo deliti z vami moje prepričanje, da se evangelizira 'od znotraj'. To pomeni, da bo do
neke mere potrebno zaživeti vrednote tega 'plemena' in potem počasi in
potrpežljivo vnašati vanj evangelij. Tega, kar mladi danes živijo, ne moremo
spremeniti, lahko pa v njihove vrednote vnašamo Boga. Pozabimo na to,
da bodo naši mladi ob večerih na skednju ličkali koruzo. Bodimo realni!
Kako torej pokristjaniti te 'poganske' vrednote mladih? Kako naj prinašamo evangelij v njihov svet? Ne gre za instant metodo ali za čudežni recept. Ne moremo kar v Mercator kupit kilogram evangeliziranih vrednot za
mlade!
Pred nami je velik pastoralni izziv: naše mlade lahko pokristjanimo samo s tem, kar smo, na naš način, osebno. Pa kaj potem, če nismo profesionalci. Bodimo to, kar smo! Glejmo na mlade pozitivno! Dajmo tem 'poganom' prostor v Cerkvi! Ne bodimo nekdo, ki jim bo vsiljeval svoje vrednote.
Revežu, ki je pred templjem prosil miloščino, je Peter rekel: "Srebra
in zlata nimam, dam ti pa, kar imam: v imenu Jezusa Kristusa Nazarečana, hôdi!" Kaj imamo, kar lahko damo? Že zjutraj si vsak izmed nas lahko reče: "Ne zlata ne srebra nimam, če pa danes nekdo pride, si bom
zanj vzel 20 minut časa …"
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3. MLADI IN PROSTI ČAS
Jn 11,1-44: "Bil pa je neki bolnik, Lazar iz Betanije, iz vasi Marije in njene sestre Marte. Marija je
bila tista, ki je Gospoda mazilila z dišavnim oljem
in mu obrisala noge s svojimi lasmi. Njen brat
Lazar je bil bolan. Sestri sta tedaj poslali Jezusu
sporočilo: "Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je
bolan." Ko je Jezus to slišal, je rekel: "Ta bolezen ni za smrt, ampak v
Božje veličastvo, da bo po njej poveličan Božji Sin." Jezus pa je ljubil
Marto, njeno sestro in Lazarja. Ko je torej slišal, da je bolan, je ostal še
dva dni v kraju, kjer je bil. Nato je rekel učencem: "Pojdimo spet v Judejo." Učenci so mu dejali: "Rabi, pravkar so te hoteli Judje kamnati, pa
greš spet tja?" Jezus je odgovoril: "Ali nima dan dvanajst ur? Če kdo hodi podnevi, se ne spotakne, ker vidi luč tega sveta; če pa kdo hodi
okrog ponoči, se spotakne, ker v njem ni luči." To je rekel, in nato jim je
dejal: "Naš prijatelj Lazar spi, vendar grem, da ga zbudim." Učenci pa so
mu rekli: "Gospod, če spi, bo ozdravel." Jezus je govoril o njegovi smrti,
oni pa so mislili, da govori o navadnem spanju. Tedaj jim je Jezus povedal odkrito: "Lazar je umrl. Zaradi vas pa se veselim, da nisem bil tam,
da boste verovali. A pojdimo k njemu!" Tomaž, ki se je imenoval Dvojček, je tedaj rekel součencem: "Pojdimo še mi, da umremo z njim!"
Ko je torej Jezus prišel, je odkril, da je Lazar že štiri dni v grobu. Betanija pa je blizu Jeruzalema, približno petnajst stadijev od njega. Veliko
Judov je prišlo k Marti in Mariji, da bi ju tolažili zaradi njunega brata. Ko
je Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla naproti; Marija pa je sedela
doma. Marta je tedaj rekla Jezusu: "Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj
brat ne umrl; a tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, kar koli ga zaprosiš." Jezus ji je rekel: "Tvoj brat bo vstal." Marta mu je dejala: "Vem, da bo vstal
ob vstajenju poslednji dan." Jezus ji je rekel: "Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre; in vsakdo, ki živi in vame
veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to?" Odgovorila mu je: "Da, Gospod. Trdno verujem, da si ti Mesija, Božji Sin, ki prihaja na svet."
In ko je to rekla, je odšla in poklicala Marijo, svojo sestro."
"Drugi korak načrtova nja LETA MLADIH se je
zgodil 29. septembra 2007 v Celju pri Svetem Jožefu. Stališče delovne skupine je, da se v projek43

tu LETA MLADIH usmerimo na obstoječe oblike in možnosti dela z nosilci in odgovornimi za mladinske programe. V tem pastoralnem letu torej ne želimo odpirati novih dejavnosti in programov za mlade, ampak
le-te vrednotimo, nadgrajujemo in povezujemo. Želimo pa vstopiti v že
utečene oblike permanentnega izobraževanja nosilcev z možnostjo
manjših dodatnih seminarjev za delo z mladimi. Glede na to, da pastoralno leto 2008/2009 že predvideva nekaj množičnih nacionalnih projektov, se bomo na mladinskem področju oklenili le programov in prizadevanj za krepitev nosilcev."
Prosti čas je eden od najpogosteje uporabljenih
pojmov med mladimi. Vse to kaže, kako pomemben je zanje. Kam greš po šoli? Kaj boš delal
zvečer? Kje boš čez vikend?
Šolska in študijska obremenjenost mladih je danes veliko večja kot v preteklosti. Vsaka ura, ki ni
obremenjena s šolskimi, študijskimi, športnimi ali drugimi obveznostmi,
je prosti čas. In to je nekaj, kar imajo mladi radi. Prosti čas = frendi = TV
= internet = kino = … To delajo takrat, ko niso v šoli, na faksu. Prosti čas
je - odsotnost obveznosti!
Tudi mi imamo radi čas, ko nismo pod pritiskom. Tudi mi imamo radi
prosti čas. In kaj mi takrat počnemo? Eni gremo v hribe, drugi na morje,
tretji potrebujemo počitek na kavču, spanje, zopet drugi obisk, pijačo s
prijatelji … Čas je pomemben segment našega bivanja. Kaj pa proti
čas?
Mladi pridejo v župnišče, v mladinski center, k birmanski skupini, k
skavtom … ko imajo čas, prost od vseh drugih obveznosti. Prost pomeni nevezan. Če torej tudi pri nas naletijo na nove in nove zahteve in obveznosti, ki so po svoji naravi pogoji, jih že v temelju zavrnejo. Množica
novih obveznosti v njihovem prostem času lahko deluje zelo odbijajoče
in, za mladostnika, ki bi se rad sprostil, obremenilno. Kaj pa mladim namenjeni programi v Cerkvi? So obremenjujoči ali sproščujoči? Ali odgovarjajo njihovim starostnim zmožnostim?
"Ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl," so Martini očitki Jezusu. Verjetno je bila prepričana, da si Jezus ni znal ali hotel vzeti časa za njenega brata, hkrati pa si ob njegovem obisku tudi sama ni znala vzeti časa
zanj. Zaposlila se je z zanjo pomembnejšimi opravili.
Večino sodobne mladine imamo za 'bolno', ker so 'okuženi' z miselnostjo in z vrednotami, ki so v nasprotju z evangelijem in dajejo pred44

nost za nas nepomembnim stvarem. Kako pomemben je zame ta, ki je
'bolan'? Imamo čas tudi za te? Kako dolgo pot smo pripravljeni prehoditi, da se srečamo z njimi?
Radi imejmo mlade, ne samo zato, da bodo vodili birmanske skupine, skavte, opravljali ministrantsko službo, pripravljali oratorije, ampak
zaradi njih samih. Vemo, da so krhki in ranljivi, zato je toliko bolj pomembna naša navzočnost in prisotnost med njimi tam, kjer so.
Ja, prosti čas je nekaj prijetnega, zabavnega, nekaj, kar potrebujemo za ravnovesje. Oglejmo si
prosti čas še z razumske plati.
Ali se zavedamo, da je vse, kar Cerkev ponuja,
ponudba oz. ena iz neskončne množice ponudb
za mladostnikov prosti čas? Maša, različne skupine, šmarnice, oratorij, pevski zbor … zapolnjujejo del prostega časa
naših mladih. Če mladostnik nekam pride, je to ponavadi zato, ker ima
to rad in ker hoče biti tam! Ne zato, ker mora. Mora v šolo, dokler je šoloobvezen. Vse ostalo je njegov prosti čas, ki ga lahko svobodno izkoristi, kakor hoče.
Stopnja mladostnikove človeške zrelosti se odraža tudi v njegovih
vsakodnevnih odločitvah, pa naj bodo še tako majhne in na videz nepomembne. Prav tako kot je kvaliteta mladostnikovih odločitev pokazatelj
njegove zrelosti, je vsaka nedelja, ko gre mladostnik k maši zgolj zaradi
staršev, župnika ali stare mame, grobo in nepedagoško spodbujanje
njegove pasivnosti.
Seveda, z našega vidika bi moral k maši, prav tako kot bi z vidika
trenerja moral na trening … Mladi pa na to drugače gledajo. Mladostnik
gre rad tja, kjer mu je zanimivo, kjer se dobro počuti, kjer je sprejet, a
hkrati išče kraj, kjer bo rasel, se soočal, se razvijal in utrjeval tako fizično, osebnostno kot duhovno. Koliko se mi potrudimo za to, da bi bila
naša ponudba pestra in kvalitetna, vzdušje pa sproščeno in domače?
Kaj od tistega, kar ponujam, imajo mladi radi?
Dajmo pozitivno in kritično analizirati našo ponudbo, naše programe.
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Skavti
Koliko vaših mladincev vam teži, da bi imeli zanje eno dodatno katehezo, da bi z njimi molili. Ta kateheza naj ne bo preveč dolga pa preveč
zamorjena, ampak fino je, če jo naredi duhovnik ali pa sestra ali pa kdo
drug od župnijskega osebja. Ampak vi ste prepričani, da je čisto dovolj,
če hodijo k verouku, saj tja pa ne pridejo, tam pa manjkajo. Že v anketi,
ki je bila narejena davnega leta 2002, so duhovniki in mladi odgovorili,
da je sodelovanje in povezanost med katoliškimi skavti in župnijo INDIFERENTNO. Pa so mladinska organizacija, ki si v svojem nazivu upa
nositi naslov katoliški. Poglejte, niti naše župnije nimajo tega dodatka v
naslovu, da bi se jasno vedelo, za kakšno obliko vere gre.
Jezusova straža
Imate skupino mladih, ki bi vam radi organizirali celodnevno molitev.
Pridejo k vam, imajo pripravljene delavnice, zagotovijo celo dežurstvo,
pripravijo mašo. Od vas pričakujejo samo to, da povabite ljudi, da pridejo skupaj. Želijo, da jim povrnete potne stroške, ki jih imajo s prevozom,
pa da bi jim zagotovili hrano in en prostor za spanje. Če lahko kaj prispevate za njihovo opremo, vam bodo hvaležni in se vas bodo spomnili
v molitvi. Ampak za vas je očitno prezahtevna naloga, da bi šli od vrat
do vrat, ali če je tega preveč, da bi poslali mail, ali če nimajo vsi ljudje
mailov, da bi vsem napisali eno pismo, v katerem jih osebno vabite, da
se vam pridružijo v molitvenem maratonu. Morda pa vaš urad samo ni
tako dobro organiziran, da bi lahko poslal obvestila vsem, ki so pod njegovim varstvom (protektoratom).
Misijonska skupina
Ti od Mive pa oni iz misijonskega središča res mislijo, da nimamo
kaj drugega za delat, kot da za njih organiziramo trikraljevsko pa adventno pa postno pa Krištofovo pa eno misijonsko nedeljo pa teden
molitve za misijonske poklice pa misijonsko nabirko pa še misijonarje
naj bi gostili in vsakič seveda dali kup cvenka, saj ga ni nikoli dovolj. In
res je. Nikoli nimajo dovolj denarja, nikoli nimajo dovolj ljudi, nikoli nimajo dovolj avtomobilov pa raznih strojev pa cerkve morajo graditi pa šole, bolnice. In vse to samo zato, da je moja vest pomirjena, da za misijone pa delam tudi jaz. Kako to, da v misijonske skupine najdejo pot tudi
mladi iz moje župnije, in to taki, za katere si ne bi nikoli mislil? Kaj pa,
če sem pozabil, da mladi hočejo delati nekaj za tiste, ki jim ne gre tako
dobro kot nam, da bi kakšno soboto, namesto da gredo na žurko, šli in
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namesto župnika zbirali star papir pa fehtali od vrat do vrat za pomoč
pa zbirali cente od srečno prevoženih kilometrov pa morda delali kartice za novo leto in tako naprej? Ali ste kateremu od vaših mladih pokazali možnosti, kot so Pota, Samuel, Vezi?
Gasilci in ŠKL
"Kar me najbolj moti pri gasilcih, je to, da naredijo gasilsko vajo vedno v nedeljo dopoldne, ko je maša," se mi je pritoževal nek župnik.
Zanimivo mi je bilo, da imajo vsi vaje ravno v tistem času. Sklep negativnega scenarija je smiseln, če ostanemo pri trditvi: "Zagotovo nagajajo."
Morda pa je razrešitev konflikta bližje, kot si predstavljamo. Kot župniki bi bilo zelo prav, da jih obiščemo, se z njimi pogovorimo in skupaj
nekoliko reorganiziramo prosti čas našega kraja. Vse organizacije se
trudijo v dobro prebivalcev in kraja, torej začnimo z njimi sodelovanje in
ne boja. Včasih so potrebni čisto majhni kompromisi in vse steče kot
namazano.
Mladi imajo nadvse radi svoj prosti čas. Nimajo ga prav veliko, vendar ga silno cenijo. Vprašajte jih, kaj vse bi počeli v prostem času, ali
poglejte, kaj vse počno v njem. So pri skavtih, Marijinem delu, pa v Marijini legiji, organizirajo okrog 300 oratorijev, vodijo ali se udeležujejo
raznih duhovnih vaj, aktivni so v misijonskih in karitativnih skupinah, sodelujejo v mladinskih in otroških pevskih zborih in seznam s tem ni zaključen. Če bi sešteli njihove ure prostovoljnega dela za župnije v Sloveniji, bi te šle v deset tisoče, če ne v milijone.
Sedaj pa malo izpraševanja vesti, da bi lahko v prihodnje ravnali
boljše kot v preteklosti. Duhovniki smo profesionalci v župnijskem delu.
Koliko prostega časa namenimo prostovoljnemu delu v župniji ali pa pri
kakšnem športnem klubu ali pa pri gasilcih ali pa pri Karitas. Ne mislim
tistega časa, ki ga moramo odslužiti zaradi dekreta ali pogodbe o zaposlitvi, to je 8 ur na dan oz. 40 ur na teden.
V ta čas ne smete šteti obveznih molitev iz brevirja, prav tako ne vaše premišljevalne molitve. Mladi pa tudi odrasli nimajo drugega časa
kot svoj prosti čas in tega smejo porabiti po svoji lastni izbiri in svojih
prioritetah. Se čudite, zakaj na tej prioritetni listi ni duhovnih vrednot?
Ste kdaj pomislili, da imajo morda slabe učitelje ali pa pričevalce duhovnih vrednot? Ne glede na vse to mladi poleg polne zaposlenosti s šolo
svoj prosti čas dajo za to, da hodijo k verouku, da se izobražujejo, da
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hodijo k maši, da delajo kot prostovoljci v raznih skupinah. In kaj jim vi
osebno dajete v zahvalo za njihovo prostovoljno delo v Gospodovem vinogradu? Ali dobivajo po en denar na dan?
To morajo, to je njihova dolžnost, to je dolžnost dobrega kristjana.
Pozabljamo pa nekaj drugega, da želijo, da so njihove izbire, da si prizadevajo delati v Gospodovem vinogradu. Kaj ko bi od kritike naredili
korak k mladim in začeli vrednotiti njihovo prizadevanje, njihov prispevek, njihovo izbiro, da želijo biti Gospodovi apostoli, prav tako kot to želimo mi, ki smo službeno, profesionalno, pa zato marsikdaj res kot najemniki, ki jim ni kaj prida mar za Božje ovčice? Velika razlika je med nami, duhovniki, redovniki in prostovoljnimi sodelavci. To je naš čas, s katerim si služimo kruh, prav tako kot si ga oni služijo s šolo. V njihovem
prostem času bi lahko ležali doma in se čohali po popku. Vso pravico
imajo do tega.
V Janezovi pripovedi o dogodkih, povezanih z Lazarjem in njegovo
smrtjo, je vsak imel nek skrivni načrt. Učenci imajo načrt z Jezusom in
ozdravljenjem Lazarja. Marta ima načrt za večno življenje zase in za
brata Lazarja. Marija ima načrt za Jezusa in za brata Lazarja. Tudi Jezus
je bil zaposlen s svojim načrtom poučevanja. Lazar ni imel nobenega
načrta in je trohnel v grobu. Mar ni z mano enako? Jaz imam uro za verouk pa uro za mašo pa uro za skavte, mladi pa imajo čas, čas za šolo,
čas za prijatelje, čas za molitev, čas za oratorij, čas za visenje in klepetanje.
4. MLADI IN PROSTOVOLJSTVO
1 Kor 12,4-11.27-31: "Različni so duhovni darovi,
Duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je
isti. Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v
vseh. Vsakomur se daje razkritje Duha v korist
vseh. Enemu je po Duhu dana beseda modrosti,
drugemu v skladu z istim Duhom beseda spoznanja. Drugemu vera po istem Duhu, drugemu
po istem Duhu milostni darovi ozdravljanja, drugemu delovanje čudežnih moči, drugemu prerokovanje, drugemu razločevanja duhov, drugemu raznovrstni jeziki, drugemu razlaganje jezikov. Vse to pa uresničuje
en in isti Duh, ki deli vsakemu posebej, kakor hoče.
Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase del telesa. Bog pa je v Cerkvi
postavil najprej apostole, drugič preroke, tretjič učitelje; potem čudo48

delstva, potem milostne darove ozdravljanja, pomoči, vodenja in govorjenja v raznovrstnih jezikih. So mar vsi apostoli? So vsi preroki? Vsi učitelji? Ali vsi delajo čudeže, ali imajo vsi milostne darove ozdravljanja? Ali
vsi govorijo jezike? Jih vsi razlagajo? A vendar morate hrepeneti po večjih milostnih darovih."

Člen 337: Mladinska pastorala je sestavni del
župnijske pastorale, hkrati pa naj usmerja v življenje družbe, da ne bo sama sebi namen. Župnija ostaja prvi prostor prenove mladinske pastorale, zato tudi ne moremo pričakovati korenitih
zasukov na področju mladinske pastorale, če se
vzporedno ne bo v koncilskem duhu prenavljala tudi župnija. Od slednje namreč pričakujemo več posluha za dejansko duhovno in bivanjsko
stanje mladine ter večjo paleto vzgojno-pastoralne oskrbe: od kateheze
do kulturne animacije, od socialne skrbi do skrbi za družabnost in prosti čas.
Od 15-ih veroukarjev devetošolcev so 3 pri župnijskem mladinskem pevskem zboru, 3 v šolskem
projektu pomoči starostnikom v domu starejših,
3 pri ministrantih, 4 trenirajo hip- hop, 2 pri pritrkovalcih, 6 jih je v nogometnem klubu, 3 pri animatorjih, 5 pri skavtih, 4 pri gasilcih, 5 jih je v
glasbeni šoli, 3 so v šolskem pevskem zboru, 3 pri planinskem društvu,
2 pomagata pri postavitvi jaslic, 3 so dejavni pri vseh šolskih kulturnih
programih, 4 so v šolskem projektu ekološka šola …
Število devetošolcev se seveda ne ujema s številom dejavnih v naštetih dejavnostih. Večina od teh mladih je aktivna na dveh, treh ali več
področjih.
Spisek dejavnosti bi lahko bil, glede na specifične potrebe okolij, iz
katerih prihajamo, še nekoliko bolj raznolik, tako v obsegu šolskih, izvenšolskih kakor tudi župnijskih dejavnosti. Kdaj ima mladostnik zame
večjo vrednost: ko pride ministrirat ali ko se pri gasilcih uči biti družbeno koristen in razpoložljiv za ljudi v stiski? Ali enako cenimo petje pri
župnijskem mladinskem pevskem zboru in treniranje hip-hopa? Če ne,
lahko da delamo komu krivico.
Krepiti notranjo moč vsakega posameznika iz naših občestev je naloga Cerkve. Vendar ne zato, da bo ta skupnost sama sebi namen, am49

pak da bo lahko vsakdo v polnosti sol zemlje in luč sveta tam, kjer je, in
bo usmerjen tudi v življenje širše družbe.
Slovenska Cerkev, morda bo še boljše, če rečemo kar slovenski duhovniki, smo v zgodovini pokazali izredno prilagodljivost. Preživeli smo pod
najrazličnejšimi pritiski in prepričan sem, da nam
bo uspelo tudi v prihodnje. Preživeli smo ukinitev
verouka v šoli in se znašli brez učilnic z nalogo
poučevanja v veri. Mnoge zakristije, skladišča, bivši svinjaki in hlevi so
postali bolj ali manj primerni prostori za poučevanja verouka. Prav tako
sem prepričan, da se bomo slovenski duhovniki ponovno znašli v novih,
povsem spremenjenih okoliščinah. Vse doslej je bilo odvisno predvsem
od nas. Iz povsem javnega življenja pred II. svetovno vojno je morala
Cerkev praktično preko noči v popolno anonimnost brez pravice javnosti. In duhovniki so takrat poprijeli in Cerkev popeljali preko čeri totalitarizma, preganjanja in blatenja. Kot taki smo zapluli v novo obdobje,
kjer bi naenkrat potrebovali množico pogumnih kristjanov, izvedenih v
vseh mogočih veščinah in umetnostih. Teh pa ni, ker preprosto ni bilo
časa, da bi jih izšolali. Potrebovali bi kopico profesionalcev, da bi vodili
vse zahtevnejše naloge, ki se pojavljajo v Cerkvi, teh pa ni, ker župnije
nimajo finančne moči, da bi jim dostojno plačale njihovo delo. In lahko
naštevamo naloge in ovire, ki so pred nami. Nekaj smo jih tako in tako
že našteli tudi danes v tem predavanju. Mnoge poznate sami po najbolj
boleči metodi, metodi lastne kože.
Mislim, da smo pozabili ne eno veliko in pomembno dimenzijo slovenskih kristjanov, ki nam ponuja izredno možnost prilagajanja v bodoče. Naši kristjani in mladi niso nobena izjema, prej so pravilo: imajo izreden čut za dejavno vero. Biti veren, verovati v Kristusa in ne biti dejaven
v korist bližnjega, to za naše mlade kristjane ni nobena vera. Vera v Sloveniji ni za čehljanje ušes, ampak v korist in dobro vseh ljudi, ne le Božjih otrok. Mladi kristjani so danes aktivni v brezštevilnih organizacijah,
društvih in akcijah. Ali so aktivni samo zaradi humanizma, človeške potrebe po biti dober, ali pa so taki zato, ker smo jih vzgojili v odgovorne
kristjane. Res je, da ne hodijo k maši, res pa je, da želijo biti skupaj.
Res je, da ne hodijo k spovedi in drugim zakramentom, vendar želijo
delati dobro. Res je, da se ne udeležujejo raznih romanj in cerkvenih
slovesnosti, vendar je tudi res, da redno molijo nekje v skrivnem kotu
svoje sobe. Vse to je res, kadar pogledamo na splošno vse ljudi.
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Premaknimo svojo pozornost od tega, kako ne gre, k tistemu, kaj
gre in kako bi lahko to okrepili. Na naših Božjih njivah so že posejane
mnoge rastline; nekatere je potrebno okopati, pri nekaterih je potrebno
priliti nekaj vode ali pa malo pognojiti. Spet druge je potrebno šele posejati. Vse ob svojem času. Stopimo skupaj kot duhovniki v dekaniji ali
včasih celo kar v škofiji in storimo vse, da bo seme posejano v zrahljano zemljo. Začnimo se učiti za nove čase. Pozabimo, kako je bilo v socializmu. Hvala bogu - preživeli smo. Mislimo na jutri. Mnogo poganskih
navad je prišlo v naš narod od Vzhoda, še več z Zahoda. Ne borimo se
z njimi, ampak jim dajmo tistega pravega krščanskega duha. Tako kot
so irski menihi pokristjanili naše prednike, tako lahko mi pokristjanimo
nove rodove. Morda valentinovo res ni praznik, ki bi bil tako velik kot velika noč, je pa za najstnike veliko bolj pomemben, kot je barvanje jajčk
in blagoslov šunke. Pokristjanimo ga in ga obhajajmo skupaj.
Morda praznovanje rojstnih dni res ni tako krščansko, kot je obhajanje godovnih zavetnikov, vendar v vsakem od nas tiči zrno svetnika; blagoslovimo rojstnodnevna praznovanja. Kako?
S pomočjo dela z našimi animatorji, z njihovim usposabljanjem, z
molitvijo skupaj z njimi.
Dokler našim prostovoljcem ne nudimo ne plačila za njihovo delo ne
izobraževanj, jih za njihovo delo ne pohvalimo, tako dolgo pač ne posnemamo Jezusa Kristusa, in ne oznanjamo živega, ampak mrtvega. Za
mrtvimi voditelji pa ljudje ne hodijo, jih samo spremijo na zadnji poti.
Ne glede na to, kdo nam pere perilo, najbrž vsi
vemo, kako deluje pralni stroj. Stroj perilo najprej
namoči, potem vzame prašek, nekaj časa pere,
perilo splakne s čisto vodo in nato še ožame.
Pralni stroj je zmožen izvesti proces z različnimi
stopnjami, ne da bi katero preskočil. Za dober rezultat je pomembna
vsaka izmed omenjenih stopenj.
Mogoče je res čudno, da nas, ki delamo v mladinski pastorali, primerjam s pralnim strojem, ampak naj se oprem še na en malo bolj resen vir. To je gospod Maslow. Iz njegove piramide človekovih potreb je
hitro razbrati pomembnost procesa. Na dnu omenjene piramide se namreč nahajajo fiziološke potrebe, kot so: dihanje, hrana, spolnost, spanje … Stopnjo višje jim sledijo socialne (družina, prijateljstvo …) in tako
dalje, vse do potrebe po samouresničenju.
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Po Maslowi piramidi potreb je človekova potreba po vsem, kar je
duhovnega, zelo visoko. Pred njo je množica bolj osnovnih človeških
potreb. Kaj to pomeni za nas, ki smo v stiku z mladimi? Absolutno ne
moremo zadovoljiti cele piramide potreb naših mladostnikov, lahko pa
po svojih močeh pripomoremo k temu, da jim bo omogočena celostna
človeška rast. Skupaj (delavci v mladinski pastorali, starši, mladi …) razvijajmo, načrtujmo in spodbujajmo programe za mlade, ki bodo temeljili
na celostnem pristopu in ne bodo odgovarjali samo na duhovne, ampak
tudi na osnovne potrebe mladostnikov. Le-te lahko služijo za trden temelj, na katerem bomo skupaj z mladostnikom gradili pristen odnos z
živim Bogom. Poskušajmo odgovarjajmo na VSE njihove potrebe (začenši z najbolj osnovnimi) in bodo sami začeli moliti!

ZAKLJUČEK
Mt 13,24-30: "Podal jim je drugo priliko; rekel je:
"Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je
posejal dobro seme na svoji njivi. Medtem ko so
ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal
ljuljko med pšenico in odšel. Ko je setev zrasla
in šla v klasje, se je pokazala tudi ljuljka. Prišli so
gospodarjevi služabniki in mu rekli: ›Gospod, ali
nisi posejal dobrega semena na svoji njivi? Od kod torej ljuljka?‹ Dejal
jim je: ›Sovražen človek je to storil.‹ Služabniki pa so mu rekli: ›Hočeš
torej, da gremo in jo poberemo?‹ ›Nikakor,‹ je dejal, ›da morda med pobiranjem ljuljke ne izpulite z njo vred tudi pšenice. Pustite, naj oboje
skupaj raste do žetve. Ob času žetve pa porečem žanjcem: Zberite najprej ljuljko in jo povežite v snope, da jo sežgemo, pšenico pa spravite v
mojo žitnico.‹"

Člen 339: Pri prenovi občestva in mladinske pastorale je potrebno posebno pozornost nameniti
laiškim voditeljem in animatorjem skupin. Ta služba je neizogibna zlasti, ko se v občestvu vzpostavi mreža pastoralnih in vzgojnih ponudb za mlade. Odgovorni za pastoralo naj bi torej intenzivneje iskali in vzgajali voditelje iz vrst mladih. Mladinske pastorale bo končno toliko, kolikor bo v
Kristusu 'močnih' in pedagoško kakovostnih voditeljev, ki so pripravljeni
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skupaj z mladimi hoditi in iskati. Mnogi mladi so pripravljeni prevzeti to
vlogo, saj "pastoralna izkušnja in raziskave kažejo, da mladih ne nagovori samo tista skupnost, ki jih zna poslušati in ceniti, ampak še bolj tista, ki jih zna postaviti pred določeno odgovornost".
Naj zaključim z zgodbo s. Ane: "Zrasla sem v revni družini. Ker sta
starša veliko delala, sem otroštvo preživela na ulici. Ko sem bila stara
13 let, sem šla z župnijskim mladinskim zborom na morje. Pred odhodom mi je mami rekla: "Družbo si izbiraš sama. Če ti ni všeč, pač pojdi
stran. Odločitev je tvoja."
Ko smo prišli na morje, nam je kaplan dovolil, da smo šli zvečer sami ven. Gradil je na zaupanju. Bila sem najmlajša, zato naj bi drugi pazili
name, a so se skoraj vsi napili, se drli, bruhali … Vstala sem in naredila
nekaj korakov. "Hej, kam pa greš?" so vpili za mano. Obrnila sem se in
rekla: "Mami mi je rekla, da si lahko sama izberem družbo, ki mi bo
všeč. Tale mi ni!" In sem odšla stran.
Moja mami mi ni nikoli skušala preprečiti stika s slabo družbo, me je
pa že od malega vzgajala k osebni odgovornosti in k samostojnemu odločanju."
Jezus v evangeliju pravi: "Pustite, naj oboje skupaj raste do žetve ..."
Žito in plevel skupaj. Mladi so žito in ne plevel. Plevel jih samo ogroža grožnja za mlade torej prihaja od zunaj - 'sovražnik' pride od zunaj. Če
prav razumemo Jezusovo priliko, so v prvi vrsti pomembni mladi in ne
plevel. Pomemben je vsak, četudi nosi samo zrno ali dva v svojem klasu, četudi je že skoraj na robu propada, ker se je ljuljka v njegovi neposredni bližini tako močno razrasla. Vsi mladi so v osnovi dobri, četudi
so zaznamovani z različnimi življenjskimi zgodbami, včasih tudi zelo
težkimi. Življenje mnoge zlomi. Toda vsakdo ostaja dragocen klas, ki bo
ob svojem času rodil svoj sad. Sad bo, pa kakšen koli že.
"Cerkev je prepredena s hudim, zunaj in znotraj," je zapisal Silvano
Fausti v knjigi Skupnost bere Matejev evangelij. In nadaljuje, da je v
skušnjavi, da ga s silo izpuli, Cerkev poklicana, da ga premaga z dobrim in ga naredi za predmet usmiljenja namesto obsodbe. Kdor je neusmiljen, brez potrpljenja in zahteven, uniči pšenico - Božje življenje. Kajti
korenine ljuljke so tako močne in razvejane, da kdor jih puli, izpuli tudi
pšenico. Hudo naj torej raste z dobrim. Namesto da bi ga odstranili z
nasiljem, prepovedjo ali celo kršenjem svobode, naj nam raje postane
prostor največjega dobrega. Omejenosti in hudega, s katerimi se sreču53

jemo pri mladih, ni potrebno odstraniti, ampak obravnavati na drugačen
način. Delo z mladimi ni odstranjevanje ljuljke. Pri takem početju se
nam lahko zgodi, da se 'v imenu dobrega' rodijo ukrepi, ki so slabši od
ljuljke. Soočenje z ljuljko mladim pomaga postati pšenica - postati v
polnosti to, kar so!
Zato bi vsi mladi, res prav vsi, v naših očeh morali imeti isto vrednost in biti deležni iste skrbi - v prav vsakem izmed njih je Božje življenje, ker niso plevel, ampak pšenica. Vsi so bili ustvarjeni z namenom,
da bodo iz njihovih klasov živeli njihovi potomci, tako kot današnji mladi
živijo od kruha, ki nastaja iz naših zrn, iz vsega, kar je dozorelo v nas,
od vsega, kar je zrelega, dobrega, plemenitega … na nas.
Vsakdo izmed nas je priča. Bodimo priče zaupanja, priče dobrega,
plemenitega. Dovolj je, če s ponižnostjo in z vztrajnostjo prinašamo
dobroto, preprostost, ljubezen, usmiljenje in prizanesljivost. Ni nam potrebno biti specialisti za mlade. Bodimo veseli oznanjevalci!
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PREDLAGANA LITERATURA ZA DELO Z MLADIMI
 "Rastimo skupaj" - Edino upanje sveta
Posvečena je premišljevanju Evangelija po Luku. Evangelist v zgodovinskem kontekstu in z izjemnim posluhom za obrobne in drugačne
prikaže Jezusa Kristusa kot Tega, ki je prišel od Boga, in bo ljudstvo
odrešil, kot je bilo obljubljeno po prerokih.
Priročnik za skupino in priročnik za voditelje sta združena v eni knjižici.
 "Rastimo skupaj" - Življenjske težave
Z odlomki iz Svetega pisma kaže, kako se Božja beseda zdravilno
dotika stisk in težav, ki jim je izpostavljen vsak človek.
 Tonino Lasconi: 10 iz ljubezni
- razlaga desetih Božjih zapovedi
 Niehl W. Franz, Thommes Arthur: 212 metod
 Tonino Lasconi: 365 + 1 dan s teboj
- kratka meditacija za vsak dan
 Administracija v društvih
Knjižica se osredotoča na administrativno vodenje društva, torej na
tisti del, ki zagotavlja oz. predstavlja podporo delovanju ostalih dejavnosti. Primerna je za mlade, ki se želijo organizirati in ustanoviti svoje
društvo. Nakaže jim področja, na katera morajo biti še posebej pozorni
pri vodenju društev ter opozori na nekaj nevarnosti, ki se skrivajo pri
tem. Ker se prepisi pogosto spreminjajo, je potrebno stalno preverjati
informacije, če še ustrezajo veljavni zakonodaji.
 Alenka Blazinšek: Aktivno državljanstvo
Aktivno državljanstvo je pojem brez jasne definicije. Ali je aktiven
državljan človek, ki veliko večino časa preživi v službi in dobro zasluži?
Kaj pa mati treh otrok? In navijač, ki z zastavo maha na nogometni tekmi?
Avtorica se poigrava s pojmi družba, demokracija, aktivnost, državljanstvo. Predstavi nekatere teoretske poglede na aktivno državljanstvo
ter ga postavi nasproti potrošništvu. V zadnji četrtini knjižice navaja priporočila za izobraževanje za aktivno državljanstvo.
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 birmanski voditelji župnije Ljubljana Rakovnik: Ali hočete tudi vi
oditi?
- priročnik za birmanske voditelje in mladinske veroučne skupine
 John Powell DJ: Ali poznate sebe?
Knjiga zajema pogled vase, kakšen sem, kakšni so drugi, kako jih
lahko sprejemam in jim odpuščam. "Spotakljivo vedenje je krik bolečine
in klic na pomoč" je misel, ki jo avtor odkriva v svojem delu.
 Besede za mlade iz Svetega pisma
Izbor svetopisemskih navedkov za najstnike in mlade. Navedki so
zbrani v petinštirideset primernih tem, ki se v knjigi zvrstijo po abecednem redu. Na koncu vsake teme je kratko razmišljanje, ki ga je prispeval mlad kristjan ali krščanski mladinski delavec. Knjiga mladim posreduje sporočilo upanja, spodbude in življenjske usmeritve, ki izhaja iz
Božje besede. Oblikovana je tako, da je primerna za darilo.
 Bodi pripravljen
- priročnik za življenje v naravi
 Da bi imeli življenje
Smernice za vzgojno poslanstvo HMP. Izvirnik: PERCHE' ABBIANO
VITA E VITA IN ABBONDANZA. Linee orientative della missione educativa delle FMA. Torino, ELLEDICI, 2005.
 Michel Quist: Danijev dnevnik
- dnevnik, primeren za fante (spolna vzgoja)
 Michel Quist: Dnevnik Anamarije
- dnevnik, primeren za dekleta (spolna vzgoja)
 Milena Pačnik, Franc Zorec: Dinamičnost
 Božo Rustja: Drobne zgodbe z biserom
 Božo Rustja: Drobne zgodbe za dušo
 DVD Bansi I in II
Bansi so pesmi, ki jih spremljamo s kazanjem. Enega gotovo poznamo vsi - Ko si srečen. Najučinkovitejši način učenja bansov poleg učenja 'v živo' je videokaseta. Na Društvu mladinski ceh smo izdali dve. Na
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vsaki od njih najdemo okoli 20 bansov različne težavnosti, različnih vsebin in za različne priložnosti.
 Dvigni peruti
- priročnik za skavtske voditelje
 Branko Balažic: Fotogovorica
60 fotografij formata B4. Uporabne so za ustvarjanje dinamike v
skupini. Preko fotografije človek lažje izrazi svoje občutke, mnenja,
podzavest, pričakovanja ... Primerno za vse starosti.
 Gerhard Hauer: Hrepenenje po nežnosti - odgovorna ljubezen
pred poroko
Nežnost vsebuje neko prvino čarobnosti in skrivnosti. Razkrije se le
tistemu, ki jo išče s poštenostjo.
 Rafo Pinosa: Igrajmo se
- zbirka iger za najrazličnejše priložnosti (razprodano)
 Jože Gornik: Igre
- zbirka iger za najrazličnejše priložnosti
 Barbara Kavčnik: Igre za prvo pomoč
V "Igrah za prvo pomoč" najdete različne igre, ki omogočajo varno
preizkušanje novih možnosti in sposobnosti, posameznika razbremenjujejo težkih vsakdanjih skrbi ali pa ga preprosto zabavajo.
 Barbara Kavčnik: Igre za spoznavanje
V knjižici "Igre za spoznavanje" je 40 različnih iger, katerih glavni namen je spoznavanje na različnih nivojih.
 Enciklopedija o Sv. pismu. Ilustrirana enciklopedija Svetega pisma
 Enzo Bianco: Izboljšajmo naša srečanja
- priročnik za krščanske skupnosti
 France Škrabl: Izbrana poglavja iz metodike verouka
- oblike didaktičnega ravnanja
 Rafo Pinosa in Mija Marija Klemenčič: Izzivalci
- priročnik za delo v skupini
23 pripravljenih izzivalnih srečanj za mlade - pubertetnike, mlajše
mladostnike in mladostnike. Če se želite z njimi pogovoriti o osebni
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identiteti, socialni pravičnosti, življenjskih izbirah, prioritetah in drugih
aktualnih temah. Izzivalci mladim ne moralizirajo, ampak jih izzivajo. Ne
postavljajo 'svetih resnic', ampak v mladih izzovejo problem, ki jih tako
grize, da ga rešujejo sami.
 André Léonard: Jezus in tvoje telo
Kako Jezus gleda na človeško telo in ljubezen?
 Luis Q. Gallo: Jezusova Cerkev, Možje in žene za življenje sveta
 Jubilate II
- mladinska pesmarica
 Kaj kristjani verujemo?
- poljudna osvetlitev osrednjih resnic krščanstva
 Kako pametno porabiti EU sredstva?
V knjižici "Kako pametno porabiti EU sredstva?" boste našli nasvete
za vodenje projektov, podprtih s strani Evropske unije. Knjižica je razdeljena v 4 dele: predpriprava, načrtovanje, izvedba in vrednotenje. Za
vsak del pa je opredeljen rezultat, ki ga je v tem delu potrebno doseči,
kakšne so v tem delu naše obveznosti do partnerjev in pa naloge, ki jih
je v tem delu potrebno opraviti.
 Jože Gornik in Rafo Pinosa: Igre I-VI, kartoteka
Priročni kartončki velikosti tretjine strani A4. Na vsakem kartončku
je ena igra. Na sprednji strani so podatki, ki so predstavljeni s simboli,
tako da lahko pravo igro oz. metodo dela hitro izberemo. Na zadnji strani so v treh razdelkih opisani razlaga, potek dela in evalvacija. Kartoteke
so prirejene tako, da lahko vse ali le del spravimo v priročen ovitek blokec.
 Branko Balažic: knjiga Fotogovorica
- knjiga "Fotogovorica" o uporabi metode fotogovorica
 Jože Pucelj, D. J.: Ko ljubezni ne bi imel
- pereča vprašanja iz krščanske etike
Etnična razsežnost evangelija človeka ne zavira, ampak mu omogoča, da zaživi iz ljubezni in za ljubezen.
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 Krščanski pogled - resnica, ki nas osvobaja
Knjiga govori o osvobajajočem načinu gledanja na človeka, na svet,
Boga, trpljenje, Cerkev in Božjo voljo ... "Ne glede na to, koliko se trudimo prikriti svojo potrebo po razumevanju in ljubezni, smo žejni razumevanja in lačni ljubezni."
 John Powell, D. J.: Ljubezen je čustvo, ki se ga moramo naučiti
"Zakaj mi tega doslej ni še nihče povedal?" (str. 30) sprašuje mlado
dekle, ko išče odgovore na vprašanje spolnosti, ljubezni, medsebojnih
odnosih med fantom in dekletom. Avtor, predavatelj in svetovalec mladih izčrpno odgovarja na ta in podobna vprašanja
 Walter Trobisch: Ljubezen ne pozna pogojev
Avtor je prepričan, da je ljubezen, ki ne pozna pogojev, trajen del srca, ki ga lahko poklanjamo drug drugemu.
 mapa Delavnice I, II in III
Ideje za kreativne delavnice, ki služijo razvoju ročnih spretnosti. Primerne predvsem za osnovno šolo, nekatere tudi za mlajše in starejše.
Vsaka delavnica je na enem ali več A4 listih. Pri vsaki od njih so na začetku navedeni parametri, kot so starost in število udeležencev, primerno okolje za delo, potrebni pripomočki, stroji in naprave ter morebitno
opozorilo.
Mapa Delavnice I vsebuje 120, Delavnice II 80 in Delavnice III 100
delavnic različnih avtorjev.
 Mavglijeve zgodbe
- za delo po skavtski metodi z najmlajšimi (8 do 10 let)
 Med nami je On
- mladinska pesmarica
 Karel Gržan: Misli mladosti
V čem sem kot mlad človek dragocen?
 Walter Trobisch: Napačno razumljeni moški
Delo, ki naj bi pomagalo moškim, da bi bolje razumeli sebe in se sprejeli - pomagalo naj bi tudi ženskam, da bi bolje razumele svoje može.
 Matej Cepin: Neformalno izobraževanje
Avtor predstavi definicije formalnega in neformalnega izobraževanja
in oriše razliko med njima. Predstavi precej prednosti neformalnega iz59

obraževanja, ki danes pridobiva na pomenu, kot komplement formalnim
izobraževalnim dejavnostim. Knjiga se predvsem osredotoči na dogajanje v konkretnem izobraževalnem procesu tako v formalnem kot v neformalnem izobraževanju.
 Matej Cepin in drugi: Nevladni.kako?
Knjiga je namenjena tistim, ki se v nevladnih organizacijah trudijo
kljub nekoliko slabšim pogojem dela delati kar najbolje. Nato tistim, ki o
računalnikih vedo nekaj, radi pa bi vedeli več. In nenazadnje tistim, ki
pojma 'nevladna organizacija' niti ne poznajo natančno, zanima pa jih,
kako pripraviti koristno zbirko podatkov, oblikovati spletno stran ali narediti kvalitetno predstavitev svojega dela.
 Alenka Goljevšček: New age in krščanstvo
- sodobni new ageevski pojavi s krščanskega vidika
 Tonino Lasconi: Nikoli sami
- razlaga molitve očenaš
 Marjana Korošec, Urška Novak, Helena Zevnik: Ob izgubi, ki jo
doživlja mladostnik
Knjižica na 48-ih straneh najprej na inovativen način, preko različnih
primerov, definira pojem izgube.
 Obliž na glavo
Osem natančno pripravljenih delavnic za razvoj kreativnega mišljenja, kako reševati težave. Za mlade med 9. in 14. letom starosti. Pri vsaki delavnici je naveden cilj in postopek izvedbe.
 Theresia Hauser: Osnovna življenjska izkustva
Knjiga obravnava izkustvo človeka o zaupanju, veselju, upanju, bolezni, smrti, minljivosti … O vprašanjih, ki jih vsi srečujemo na življenjski
poti. Iz teh spoznanj odkrijemo globino lastnega življenja.
 John Drane: Pavel
- knjiga o sv. Pavlu, apostolu narodov - primerna za Pavlovo leto
 Martin Lisec: Pesem, igra, ples ...
- zbirka bansov
 Marta Bak: Podpora mladinskim voditeljem
V središču knjige so prostovoljci, ki opravljajo vlogo mladinskega
voditelja. Avtorica predstavi pomen dela mladinskih voditeljev za njihov
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lastni razvoj in za širšo družbo. Delo pa se osredotoči na to, kaj voditelji
potrebujejo za kvalitetno delo in kdo jim lahko takšno podporo nudi.
 Joseph Cornell: Potovanje v srce narave
 Gimmi Rizzi: Praznovanje zakramenta odpuščanja
Knjiga ti bo pomagala pri razločevanju med dobrim in slabim, med
vrednotami in zmotami, med tem, kar bogati medosebne odnose, in istim, kar jih ruši.
 Cornell Joseph : Približajmo naravo otrokom
 Pridi, Sveti Duh
- priročnik za katehete in animatorje birmanskih skupin
 Sabina Derganc: Prosti čas mladih
Ali je prosti čas aktivnost ali pa počitek brez dejavnosti? V splošni
obremenjenosti mladih ni enostavnega odgovora. Ob premisleku, kaj
sploh je prosti čas mladih, avtorica predstavi nekaj smernic vzgojiteljem
in opozori na nekatere napake, ki jih odrasli naredijo pri organiziranju
prostega časa mladih.
 Rad bi svet naučil pesmi
- pesmarica
 Bogdan Žorž: S pravimi vprašanji do rešitve vzgojnih zadreg
- vprašanja glede vzgoje mladostnikov
 John Powell, D. J.: Se bo pokazal moj pravi jaz?
25 smernic za razvoj prave komunikacije. Knjiga opozarja na splošne nevarnosti, ki nas zapeljejo, ko se skušamo med seboj zaupno pogovarjati. Česar v medsebojnih pogovorih ne povemo odkrito, postane
zavratna razdiralna sila.
 John Powell, D. J.: Skrivnost vztrajanja v ljubezni
Človekova potreba in izkustvo ljubezni … Ljubezen in komunikacija
… Vsakdanji kruh pogovora … so nekatera od izbranih poglavij knjige.
 Pierino Gelmini: Skupnost Srečanje
- skupnost, kjer se zdravijo zasvojenci
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 Danilo Kozoderc: Služba mene išče
Služba mene išče. Služba me išče ali služba me ne išče. Drži oboje.
Sama po sebi me seveda ne išče in ne pride na dom. Če pa ustvarim
dobre pogoje, bom doživel tudi to, da bo služba potrkala na moja vrata.
Služba pa ni le služba, je tudi poklic oz. je del poklicne poti. Pričujoči
priročnik je namenjen aktivnemu osebnemu delu in delu v skupini, ki
razširi pogled na lastne interese in sposobnosti, vzpodbudi razmišljanje
o poklicnih možnostih in poklicnih ciljih. To delo pa ni lahko in predvsem - ni bližnjice do cilja. Potrebno si je vzeti čas.
 Rode J. V., Ožbold J. B.: Socialne igre
 Bogdan Žorž: Sodobno suženjstvo
- opis nekaterih sodobnih zasvojenosti (alkohol, hrana, računalniki,
igre, droge)
 Alberto Martelli: Šola za animatorje
- priročnik za celostno vzgojo animatorjev
 Danilo Kozoderc: Sopotniki na poklicni poti mladostnika
Poklicno usmerjanje mladih je zahtevno področje, ki je v Sloveniji
precej slabo razvito. Avtor predstavi osnovna izhodišča poklicnega usmerjanja s poudarkom na izbiri poklica. Predstavi pa tudi nekaj možnosti in dejavnosti, s katerimi lahko vzgojitelji (starši, učitelji in mladinski delavci) pomagajo mladim na poklicni poti.
 John Powell, D. J.: Sreča izvira iz notranjosti
Sreča je dosegljiva vsakomur, vendar moramo svoje prizadevanje
usmeriti navznoter. Vsi moramo prevzeti polno odgovornost za svojo
srečo.
 Vinko Kobal: Srečanje
 Svet si
- zbornik s foruma o odnosu kristjanov do narave
 Karel Gržan: V priužitek odraščanju
- kako vzgajati, da bo otrok laže rekel drogam ne
 Velika evropska igra
Knjiga "Velika evropska igra" je nastala v sklopu istoimenskega projekta, ki je nastal iz ugotovitve, da mladi premalo poznamo Evropo. Ne
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toliko v smislu turističnih značilnosti, ampak kot prostor, ki nudi možnosti za medkulturno udejstvovanje.
Knjiga vsebuje deset zanimivih velikih iger, za katere je značilno, da
trajajo vsaj eno uro, da se jih udeleži vsaj deset udeležencev in da se
uporabljajo atraktivni pripomočki. Več o tem projektu in igrah si poglej
na spletni strani: www.mladinski-ceh.si/vei.
 Roland Gööck: Velika knjiga iger
 M. Poole: Vera in znanost
- odnos med vero in znanostjo - sožitje, ne nasprotje
 A. Knowles: Verovati danes
- kratek pregled krščanskega nauka
 Joseph Cornell: Veselimo se z naravo
 Vija vaja ven
Zbirka iger za skupine. Za zunaj in v zaprtem prostoru, za različno
število udeležencev, od 15 minut do dveh ur, 70 iger na 200 straneh.
Bolj ali manj aktivne, z zelo različnimi pripomočki. Na začetku vsake
igre so navedeni vsi potrebni podatki o njej, sledi pa razlaga za voditelja, razlaga za udeležence, opis poteka igre in vrednotenja.
 Visoka pesem
- razlaga te svetopisemske knjige in razmišljanje o pravi ljubezni
 Vstopi v Sveto pismo
Osnovna izdaja slovenskega standardnega prevoda celotnega Svetega pisma, opremljena s 96-imi posebnimi barvnimi stranmi. Na njih so
informacije o svetu Biblije, praktični napotki za branje, predlogi, ki jih
velja preizkusiti, in teme za debato. Opremljene so z mnogimi fotografijami in ilustracijami, zato je ta izdaja primerna za vse, ki se spoznavajo
s Svetim pismom. Knjigi je kot darilo priložena CD vizitka z besedilom
celotnega Svetega pisma (SSP, osnovna izdaja), ki uporablja programski vmesnik BIBLIJA.net.
 ur. Jure Babnik: Z oratorijem skozi cerkveno leto
 Ingrid Trobisch: Z veseljem biti ženska in kaj lahko za to stori mož
Druga, prirejena izdaja. Knjiga občutno-žensko pokaže mejnike v
poteku zakonskega in družinskega življenja.
63

 J. Jones: Zakaj ljudje trpijo?
- odgovori na vprašanje trpljenja
 John Powell, D. J.: Zakaj se ti bojim povedati, kdo sem?
Ljudje se bojimo, da ljudem ne bomo všeč, da bomo zavrnjeni, če bomo razkrili svojo notranjost … Avtor nam v tem delu pomaga do rešitve.
 Zaposlovanje, socialno vključevanje
Urad RS za mladino je v sodelovanju z Društvom mladinski ceh pripravil posvet na temo Zaposlovanje - socialno vključevanje, dvigovanje
zaposlitvenega potenciala mladih, na katerem so analizirali stanje glede
izboljšanja zaposljivosti mladih. Rezultat tega posveta je tudi zbornik.
Verjamemo, da bo le-ta vir koristnih informacij za tiste, ki se tako ali drugače ukvarjajo za zaposljivostjo mladih, in da ga bodo prelistali tudi odgovorni za zaposlovanje in izobraževanje mladih v Sloveniji.
 Božo Rustja: Zgodbe s semeni upanja
 Božo Rustja: Zgodbe s srcem
- z razmišljanjem (tudi) v skupini na koncu zgodbe
 Božo Rustja: Zgodbe za dušo
- z vprašanji za pogovor v skupini na koncu zgodbe
 Božo Rustja: Zgodbe za pogovor
- z vprašanji za pogovor v skupini na koncu zgodbe
 Božo Rustja: Zgodbe za pogum
 Božo Rustja: Zgodbe za srečo v družini
 A. Knowles: Življenjsko krščanstvo
- krščanski odgovori na praktična vprašanja našega življenja
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PREDLAGAN SEZNAM ZGOŠČENK DUHOVNO-RITMIČNE GLASBE
IZVAJALEC
Aleksander Mežek
Bratje kapucini
David Galjat
Gloria
Gloria
Judita
Mana
Marija in Silvester Bukovec
Marija in Silvester Bukovec
Matjaž Knez
Mlada srca
Mlada srca
Mladinski pevski zbor Dravlje
Mladinski pevski zbor Dravlje
Nada in Dečo Žgur
Nova zapoved
Nova zapoved
Otroško-mladinski zbor Stožice
p. Janez Ferlež
p. Janez Ferlež
p. Janez Ferlež
Pevska skupina Sončni žarek
Pevska skupina Sončni žarek
Pevska skupina Sončni žarek
Pevska skupina Sončni žarek
Pevska skupina Sončni žarek
Različni izvajalci
Različni izvajalci
Različni izvajalci
Različni izvajalci
Sašo in Robi
Sašo in Robi
Sašo in Robi
Sašo in Robi
Skupnost Emanuel
Svetnik
Trinitas

ZGOŠČENKA
Krila
Zapojte z nami Gospodu
Ogenj iz nebes
Pesem skupaj nas drži
Trenutek
Sonce ulice obarva
Ti
Daj mi poljub
Prihajam k tebi
Iskanje
Hvalnico pojem ti
Zate
Emanuel, pridi med nas
Njegov oltar
Nič ni nemogoče
Frekvenca Boga
Sol
V Božji hiši
Največje uspešnice
Odpri mi oči srca
Zgodi se Tvoja volja
Njegov dotik
Blesk davnine
Ko vstaja sonce
Lavra
Tebi, Prijatelj
Marijafest (1, 2, 3)
Ritem Duha (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Skupaj
Slomšek, glasnik prihodnosti
Bodi to, kar si
Danes
Na tvoji strani
Pred nami
Ti si dušo obudil
Kako v 10. dneh postati svetnik
Med že in še ne
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Matej Cepin

PONUDBA ZA ŽUPNIJE V LETU MLADIH
Temeljna usmeritev leta mladih je krepitev nosilcev mladinske
pastorale. Večina dejavnosti s tem v zvezi se bo dogajala na
medškofijski ali škofijskih ravneh. Načelo, iz katerega smo pri
načrtovanju izhajali, je namreč to, da dejavnosti za mlade ne želimo
množiti, ampak želimo krepiti kakovost tistega, kar že obstaja.
Dogajanja na župnijah pa vseeno ne gre zanemarjati. Zato
organizatorji leta mladih pripravljamo nabor skupin in dejavnosti, ki jih
bo lahko posamezna župnija povabila v svoj okoliš.
Koncem avgusta bodo skupine, laiška gibanja in organizacije
naprošene, da pripravijo ponudbo dejavnosti, ki bi jih lahko v letu
mladih izvajali po župnijah. Pri tem gre za duhovne dogodke za mlade,
izobraževalne dogodke zanje, prostočasne dogodke, različne
predstavitve skupin, predavanja za odrasle na temo mladih ipd. Kakšna
ponudba se bo oblikovala, v tem trenutku še ni mogoče reči,
najverjetneje pa bo šlo za celodnevne, nekajurne ali večerne dogodke.
V jeseni lahko pričakujete katalog ponudbe. Ob vsaki ponujeni
aktivnosti bo kratek opis, njen cilj, opredeljeno bo trajanje, pripisan pa
bo tudi strošek, ki je z izvedbo te aktivnosti povezan. Župnije bodo
lahko glede na svoje potrebe izbrale določeno dejavnost, stopile v stik
z izvajalci ter jih povabile.
Na ta način boste lahko dogajanje v župniji, namenjeno mladim, še
dodatno popestrili. Hkrati bomo s tem vsi prispevali k temu, da se bodo
širile dobre prakse, ki so nastale drugje, in na svojski način tudi k
povezovanju Cerkve.
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KOLEDAR DOGODKOV IN PONUDNIKOV
Na internetu v skupini Google je zaživela prav posebna skupnost, v
katero so bili povabljeni nekateri posamezniki, društva in organizacije,
ki izvajajo dejavnosti, namenjene mladim. Za lažjo organiziranost in
večjo preglednost so dejavnosti, projekti organizirani v več podskupin
in urejeni po organizatorjih oz. po škofijah. Vsakdo, ki bi želel, da se kot
posameznik vključi, lahko hitro in enostavno pride do želenega
podatka. Zbrano gradivo ni neposredno namenjeno končnemu
uporabniku, ampak mladinskim voditeljem, skladno s temeljnimi
izbirami za pastoralno leto mladih.
Pastoralni delavci ste povabljeni, da zaprosite za vključitev v
skupino. Prijavite se enostavno tako, da pošljete elektronsko pismo na
MOM. V tem pismu izrazite željo po vključitvi v dogodke. S povezavo in
vključitvijo vašega maila boste lahko dostopali kot uporabnik in kot
ponudnik.
Dogodki so razvrščeni po nekaterih ključnih besedah, ki
opredeljujejo posamezne vrste dogodkov. Seznam se ves čas
spreminja in dopolnjuje, tako da lahko sproti spremljate morebitne
spremembe.
Na podoben način kot koledar dogodkov je urejena tudi druga
skupnost, v kateri so zbrani razni ponudniki vsebin. To so
izobraževanja, delavnice, treningi, predavanja, koncerti in drugi kulturni
ali duhovni dogodki. Prav tako vam v veliki meri olajša organizacijo
primernega dogodka v vaši župniji. Če pa ste izvajalec, pa se vaša ciljna
publika močno poveča. Pogoji za vključitev in sama organiziranost sta
podobni kot velja za seznam z dogodki.
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MOLITVENA PODPORA V LETU MLADIH 2008/2009
mesec

ime skupnosti

september 2008 Hčere Marije Pomočnice, sestre klarise
oktober 2008

Marijine sestre, sestre karmeličanke, sestre klarise

november 2008 Šolske sestre de Notre Dame, sestre klarise
december 2008 Manjše sestre sv. Frančiška,sestre klarise
januar 2009

Hčere krščanske ljubezni, sestre klarise

februar 2009

salezijanci, sestre klarise

marec 2009

FMM, sestre klarise

april 2008

Hčere Marije Pomočnice, sestre klarise

maj 2008

Šolske sestre de Notre Dame, sestre karmeličanke,
sestre klarise

junij 2008

sestre klarise

julij 2008

Hčere krščanske ljubezni, sestre klarise

avgust 2009

salezijanci, sestre klarise

september 2009 sestre klarise
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Simon Purger

MOLITEV - RAP
MLADOSTNIKI REF.:
Včasih moram povedat:
ne razumem!
Včasih moram zakričat:
ne zastopm!
Naj me sliši Tisti, k' razume.
Naj me vidi On, k' pokaže.
1. MLADOSTNIK:
Hod'm po cesti, razmišljam o sebi,
starci pr' maš, kva pa jst - bi al' ne bi?
Že dolg cajta gruntam, kva dogaja utspredi,
kva u bistvu pomenjo ti čudni obredi.
Stare mamce mrmrajo, otroc se bojijo,
jst mam pa filing, da mladi bežijo.
Tipson t'm zgori razglabla v tri krasne,
k't da še sam pojme nima tri jasne.
Misl'm kva je ta scena, da miljoni norijo
okol po vsem svetu na čudno gostijo?
Je res kej na tem, k'r o Jezusu pravmo,
ne vem, kva nej misl'm, kam nej s to travmo.
MLADOSTNIKI REF.:
Včasih moram povedat:
ne razumem!
Včasih moram zakričat:
ne zastopm!
Naj me sliši Tisti, k' razume.
Naj me vidi On, k' pokaže.
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2. MLADOSTNIK:
Pol se pa spounem, da dobr je prašat
tist'ga Boga, se mu mal še oglašat.
"Ejga, Stari, povej, a si t'm al' je tema
res vse, k'r u glavi non stop mi slema.
A res si tok nor, da si safr ubodu,
da lajf Tvoj na križu nekdo je nabodu?
Zakva nis' razmišlu mal b'l po božansko,
pol neb' Ti b'lo treba trpet tok strašansko?
In kva je ta scena, da grob si odpru,
pol k' so misl'l, da for gut si umru?
Kje je ta Tvoja pozitivna energija?
Jst je ne čut'm, dolgcajt me zvija!"
MLADOSTNIKI REF.:
Včasih moram povedat:
ne razumem!
Včasih moram zakričat:
ne zastopm!
Naj me sliši Tisti, k' razume.
Naj me vidi On, k' pokaže.
…efekti…
JEZUS
"Js sm tvoj brat, ne razumeš,
jst te mam rad, ne zaštekaš?" (2x)
"Če si fajn al' pa nisi, jst te vedno razumem,
edino t'kole razpet vse travme doumem.
Zate umrl sem, za vse, da spoznali
bi, kaj je lubezen, lajf svoj bi dali
za cerku, k jo vid'š u meni na križu,
za tistga, k najrajš ob men bi zamižu.
K' ste vsi skupi v cerkvi pr' mizi,
pa razmisl'te mal, da ne dogaja na izi.
Ampak jst v's mam rad, in kva to pomeni,
boš enkrat začutu, k' boš pr meni.
Če mi zaupaš, se vedno spočiješ,
baterije nafilaš, žive vode napiješ."
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REF. 2:
"Js sm tvoj brat, ne razumeš,
jst te mam rad, ne zaštekaš?" (2x)
Pa nč bat, ker sam dobr ti hočm,
zame s' zaklad, s tabo tut jočem.
Js sm tvoj brat, ne razumeš,
jst te mam rad, ne zaštekaš?
MLADOSTNIKI REF.:
Včasih moraš povedat:
ne razumem!
Včasih moraš zakričat:
ne zastopm!
Sej te sliši Tisti, k' razume.
Sej te vidi On, k' pokaže.
3. MLADOSTNIK:
Sonce sem vidu, sence so zginle,
moje težave naenkrat so minle,
pol sm začel drgač mal razmišlat,
zadevo o cerkvi počas si osmišlat.
Jst mor'm povedat, da čut'm zdej žejo
poslušat Boga, poteg'nt si mejo
med tem, da počnem sam tist, kr men sede,
in tem, da dojamem Njegove besede.
Lajf ni kr neki, lajf je prložnost,
da vidmo Boga v njegovi obleki,
v njegovem veselju in živem obedu,
k spet bo med nas pr maši prsedu.
MLADOSTNIKI REF.:
Včasih moraš povedat
ne razumem!
Včasih moraš zakričat
ne zastopm!
Sej te sliši Tisti, k' razume.
Sej te vidi On, k' pokaže.
71

4. MLADOSTNIK:
Ejga stari, sej vem:
vsi delamo štale, včasih morimo,
pol pa po glav jo vedno dobimo;
zdej vem da na poti smo celo živlenje,
ampak treba je ujet ta pravo vrvenje, k prau mi:
da beli in črni, stari in mladi,
v Božjih očeh vsi smo zakladi;
skulirani, kulski, pa hudi težaki,
vsi mormo bit frendi, ne pa bedaki,
sej vsi smo enaki, vsi enkrat zaspimo,
da pol se na fešti skupi dobimo.
Pozabmo zdej fajte, pozabmo razlike,
vsak izkoristi nej svoje odlike.
Dej no, posluš:
če iščeš, boš našu, s strahovi pometi,
pa to ne pozab': če trkaš, odpre ti!
VSI SKUPAJ REF.:
M: Včasih moraš povedat: ne razumem!
J: (tišje, odzadi) - Js sm tvoj brat, zdej razumeš?
M: Včasih moraš zakričat: ne zastopm!
J: (tišje, odzadi) - Jst te mam rad, zdej zaštekaš?
M: Sej te sliši Tisti, k' razume.
J: (tišje, odzadi) - Pa nč bat, ker sam dobr ti hočm,
M: Sej te vidi On, k' pokaže.
JEZUS: (tišje, odzadi) - zame s' zaklad, s tabo tut jočem … (2x)
Jst sm tvoj brat, zdej razumeš?
Jst te mam rad, zdej zaštekaš?
Pa nč bat, ker sam dobr ti hočm,
zame s' zaklad, s tabo tut jočem …
Jst sm tvoj brat, zdej razumeš?
Jst te mam rad, zdej zaštekaš?
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Župnija in družina - živi občestvi apostolata
Skupnostni duh in vzajemno delo dušnih pastirjev
Pastoracija bodoče in mlade družine
Podoba Cerkve v Sloveniji
Oznanjevalna služba
Posvečevalna služba
Vodstvena služba
Naša najvažnejša katehetska vprašanja
Oznanjevalna in spravna razsežnost maše
Krst in birma v življenju Cerkve
Zakrament sprave
Pastorala v službi bolnikov, invalidov in umirajočih
Pastorala zakoncev
Mesto in vloga (krščanske) družine v človekovem življenju
Dostojanstvo človeka in njegove vesti
Delo oblikuje človeka
Nedelja - praznik v kristjanovem življenju
Cerkev - občestvo poklicanih v Kristusu
Občestvo Cerkve raste iz evharistije
Da bi živeli (priprava na /prvo/ obhajilo)
Sveto pismo v življenju Cerkve
Organska pastorala
Javno mnenje v Cerkvi
Skrb za Cerkev - skrb za cerkev
(Lepe cerkve so očitna znamenja)
Pastoralna zastavitev Karitas v Sloveniji
Bodite prostovoljci Kristusove ljubezni
Moč in nemoč župnije
Uvajanje v krščanstvo v družini in župniji
Družina v župniji ob zakramentu krsta
Birmanska pastorala
Neposredna priprava na zakon
Človekova poklicanost
Zakrament sprave v novi luči
Evharistija na Gospodov dan
"Če je kdo med vami bolan..."
Župnija prihodnosti
Duhovnik v dialogu
Laiki v Cerkvi in družbi
Oddaljeni pot Cerkve
Evangelij v pogovoru s slovensko kulturo
Družina, nosilka vrednot
Zvonim pri pravih vratih?
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