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Molitev ob romanju križa pred SDM 2013 –
molitev s poslanico 

 »Pojdite in naredite vse narode za moje učence« (prim. Mt 28,19) 
geslo SDM Rio 2013 

 
 

Pesem:  V veri trdni smo - himna SDM Madrid 2011 

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 

Vsi:  Amen 

Voditelj: Spoštovani prijatelji. Zbrani smo ob križu, križu slovenskega dneva mladih, 
ki je narejen po vzoru križa svetovnega dneva mladih, katerega je mladim 
vsega sveta poklonil blaženi papež Janez Pavel II. z besedami: »Dragi moji 
mladi! Ob koncu Svetega leta vam zaupam znak jubilejnega leta: Kristusov 
križ! Ponesite ga po svetu kot simbol Kristusove ljubezni do človeka in 
oznanjujte vsakomur, kako lahko le v Kristusovi smrti in vstajenju najdemo 
rešitev in odrešenje.« Za poletje, ki je pred nami, nas njegov naslednik 
papež Benedikt XVI. vabi s podobno spodbudo, ki se skriva v geslu 
letošnjega svetovnega dneva mladih »Pojdite in naredite vse narode za 
moje učence«. V tej molitvi se bomo ob mislih papeža Benedikta XVI. 
sprehodili skozi poslanico, ki nam jo pošilja v pripravi na to srečanje.  

 »Vabim vas, da se na svetovni dan mladih v Riu de Janeiru pripravljate 
tako, da že sedaj začnete premišljevati o temi srečanja: »Pojdite in naredite 
vse narode za moje učence!« (prim. Mt 28,19). Gre za veliko misijonsko 
naročilo, ki ga je Kristus izročil celotni Cerkvi in ostaja aktualno tudi danes 
po dva tisoč letih. To naročilo mora močno odzvanjati v vaših srcih. Leto 
pripravljanja na srečanje v Riu sovpada z letom vere. Ob njegovem začetku 
je sinoda škofov svoje delo posebej posvetila Novi evangelizaciji za 
posredovanje krščanske vere. Zato sem zadovoljen, da se tudi vi, dragi 
mladi, vključujete v ta misijonski zagon celotne Cerkve: predstaviti drugim 
Kristusa, je najdragocenejši dar, ki jim ga lahko poklonite.« 

Pesem: Luč si za svet 

Bralec: Danes ni malo mladih, ki globoko dvomijo o tem, da je življenje dobro in na 
svoji poti ne vidijo jasno. Na splošno se pred težavami sodobnega sveta 
mnogi sprašujejo: kaj jaz lahko storim? Luč vere razsvetljuje temo, razkriva 
nam, da ima vsako življenje neprecenljivo vrednost, ker je sad Božje 
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ljubezni. … In Kristus je poslal svoje učence, da so ponesli to veselo 
oznanilo odrešenja in novega življenja med vsa ljudstva. 

 Ko Cerkev nadaljuje to poslanstvo evangelizacije, računa tudi na vas. Dragi 
mladi, vi ste prvi misijonarji med vašimi vrstniki! Ob koncu II. vatikanskega 
vesoljnega cerkvenega zbora, katerega 50. obletnico obhajamo letos, je 
Božji služabnik Pavel VI. (1963–1978) mladim fantom in dekletom z vsega 
sveta izročil poslanico, ki se začenja s temi besedami: »Zadnje svoje 
sporočilo pošilja koncil vam, fantje in dekleta vsega sveta. Vi ste tisti, ki 
boste iz rok starejših prevzeli baklo v trenutku, ko svet doživlja najsilnejše 
spremembe v svoji zgodovini. Vi, ki prevzemate od svojih staršev in 
učiteljev najboljše zglede in nauke, vi boste sestavljali jutrišnjo družbo: rešili 
jo boste in rešili sebe, ali pa z njo vred propadli.« Konča se s pozivom: »Z 
navdušenjem gradite svet, ki bo boljši od sedanjega!« (Poslanica mladim, 8. 
december 1965).  

Nekaj trenutkov tišine 

Pesem:  Pričeval ljubezen bom 

Bralec: Postanite Kristusovi učenci 

 Ta misijonski klic na vas obračam še iz enega razloga: potrebujemo ga na 
naši osebni poti vere. Blaženi Janez Pavel II. je zapisal: »Vero krepimo s 
tem, da jo dajemo naprej!« (Okrožnica Odrešenikovo poslanstvo, 2). Ko 
oznanjate evangelij, vi sami rastete in se vedno globlje zakoreninjate v 
Kristusu, postajate zreli kristjani.  

 Toda kaj pomeni biti misijonar? To predvsem pomeni biti Kristusov učenec, 
vedno znova prisluhniti povabilu, naj mu sledimo, povabilu, da se oziramo 
Nanj: »Učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen.« (Mt 11,29) 
Učenec je namreč oseba, ki posluša Jezusovo besedo (prim. Lk 10, 39) in 
ga priznava za učitelja, ki nas je ljubil vse do darovanja svojega življenja. 
Zato mora vsak od vas dovoliti, da vas vsak dan oblikuje Božja beseda: ona 
vas bo napravila za prijatelje Gospoda Jezusa in vas bo usposobila, da boste 
tudi druge mlade popeljali v to prijateljstvo z Njim. 

 Svetujem vam, da se spominjate darov, ki ste jih prejeli od Boga, da jih 
boste ob svojem času prenesli naprej. Naučite se pregledovati svojo osebno 
zgodovino in se zavedajte tudi čudovite dediščine preteklih generacij: toliko 
vernikov nam je pogumno posredovalo vero, čeprav so se pri tem soočali s 
preizkušnjami in nerazumevanjem. Nikoli ne pozabimo: smo člen v ogromni 
verigi mož in žena, ki so nam posredovali resnico vere in računajo na nas, 
da jo bodo po nas prejeli še mnogi drugi. Misijonar mora poznati to prejeto 
dediščino, ki je vera Cerkve: poznati moramo, kar verujemo, da potem 
lahko oznanjamo. V uvodu v Katekizem Katoliške Cerkve za mlade z 
naslovom YouCat, ki sem vam ga podaril na svetovnem srečanju v Madridu, 
sem zapisal: »Svojo vero morate poznati tako natančno, kakor IT-specialist 
pozna sistem delovanja računalnika. Morate jo razumeti kakor dober 
glasbenik svojo glasbo. Dá, v veri morate biti še bolj zakoreninjeni kakor 
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generacija vaših staršev, da se boste mogli z močjo in odločnostjo postaviti 
po robu izzivom ter skušnjavam tega časa. (Predgovor) 

  Nekaj trenutkov tišine 

Pesem: Srce slavljenja 

Bralec: Pojdite k vsem narodom 

Dragi prijatelji, odprite oči in ozrite se okrog sebe: toliko mladih je izgubilo 
smisel svojega življenja. Pojdite! Kristus potrebuje tudi vas. Pustite se 
zaplesti v njegovo ljubezen, bodite orodje te neizmerne ljubezni, da bi 
dosegla vse, posebej še »oddaljene«. Nekateri so zemljepisno oddaljeni, 
drugi pa so oddaljeni, ker njihova kultura Bogu ne daje prostora; nekateri 
evangelija še niso sprejeli osebno, drugi pa so ga prejeli, in kljub temu 
živijo, kot da Boga ne bi bilo. Vsem odprimo vrata našega srca; poskušajmo 
začeti preprost in spoštljiv pogovor: če bomo v ta pogovor vključili pravo 
prijateljstvo, bo obrodil sad. »Ljudstva«, h katerim smo poslani, niso samo 
druge države sveta, temveč tudi različna življenjska okolja: družine, četrti, 
študijska in delovna mesta, skupine prijateljev in prostočasne dejavnosti. 
Veselo oznanilo evangelija je namenjeno vsem okoljem našega življenja 
brez razlike. 

Rad bi poudaril dve področji, na kateri mora biti vaše misijonsko 
prizadevanje še bolj pozorno. Prvo je področje družbenega obveščanja, 
posebej svet interneta. Dragi mladi, kot sem vam že enkrat povedal, vas 
prosim, »da v kulturo novega okolja komunikacije in informacijske 
tehnologije prinesete vrednote, na katerih je utemeljeno vaše življenje. […] 
Mladi, ki se skoraj samodejno poslužujete teh novih sredstev komuniciranja, 
ste še posebej odgovorni za evangelizacijo tega ’digitalnega kontinenta’« 
(Poslanica za 43. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, 24. maj 
2009). Bodite torej modri pri uporabljanju tega sredstva in upoštevajte tudi 
pasti, ki jih vključuje, posebej še nevarnost zasvojenosti, pomešanja 
resničnega sveta z virtualnim ali da bi nadomeščali neposredni osebni 
pogovor s stiki na spletu. 

Drugo področje je mobilnost. Danes je vedno več mladih, ki potujejo bodisi 
zaradi študija in dela bodisi za zabavo. V mislih imam tudi tokove 
migrantov, v katerih se na milijone oseb – pogosto mladih – iz ekonomskih 
ali socialnih razlogov seli in zamenja regijo oziroma državo. Tudi ti pojavi 
lahko po Božji previdnosti postanejo priložnost za širjenje evangelija. Dragi 
mladi, naj vas ne bo strah pričevati o vaši veri tudi v teh okoliščinah: če 
boste tistim, ki jih srečate, prinesli veselje nad srečanjem s Kristusom, bo to 
dragocen dar. 

Nekaj trenutkov tišine 

Pesem:  Nebeški Jeruzalem 
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Bralec: Utrjeni v veri 

Zaradi težav pri poslanstvu evangelizacije boste včasih zašli v skušnjavo, da 
porečete kot prerok Jeremija: »Oh, Gospod Bog, glej, ne znam govoriti, ker 
sem še deček.« A Bog tudi vam odgovarja: »Nikar ne govori: deček sem; 
kajti h komur koli te pošljem, boš šel.« (Jer 1,6–7) Kadar se počutite 
neprimerne, nesposobne in slabotne za oznanjevanje in pričevanje vere, se 
ne bojte. Evangelizacija ni naša pobuda in ni odvisna v prvi vrsti od naših 
talentov, temveč je zaupen in poslušen odgovor na Božji klic in zato ne 
temelji na naši moči, temveč na njegovi. To je izkusil apostol Pavel: »Ta 
zaklad pa imamo v lončenih posodah, da bi bila ta presežnost moči Božja in 
ne iz nas.« (2 Kor 4,7) 

Zato vas vabim, da se ukoreninite v molitvi in zakramentih. Prava 
evangelizacija se vedno rojeva iz molitve in je z njo podprta: najprej 
moramo govoriti z Bogom, da bomo lahko govorili o Bogu. V molitvi 
izročamo Gospodu osebe, h katerim smo poslani, ter ga prosimo, naj se 
dotakne njihovih src; priporočamo se Svetemu Duhu, naj nas napravi za 
svoje orodje v njihovo zveličanje; obračamo se na Kristusa, naj položi 
besede v naša usta in nas napravi za znamenje njegove ljubezni. 

Nekaj trenutkov tišine 

Pesem  Emanuel - himna SDM Rim 2000 

Bralec: »Tukaj sem, Gospod!« 

Dragi mladi, na koncu bi vas rad povabil, da globoko v sebi prisluhnete 
Jezusovemu klicu k oznanjevanju evangelija. Kakor prikazuje veliki kip 
Kristusa Odrešenika v Riu de Janeiru, je njegovo srce v ljubezni odprto za 
vse brez razlike in njegove roke so razprostrte, da bi dosegle vsakega. Vi 
ste Jezusovo srce in roke! Pojdite pričevat o njegovi ljubezni, bodite novi 
misijonarji, navdihnjeni z ljubeznijo in sprejemanjem! Sledite zgledu velikih 
misijonarjev Cerkve kot so sv. Frančišek Ksaverij in mnogi drugi. 

Ob koncu svetovnega dneva mladih v Madridu sem blagoslovil nekaj mladih 
z različnih celin, ki so odšli v misijone. Oni so predstavljali veliko število 
mladih, ki skupaj s prerokom Izaijem pravijo Gospodu: »Tukaj sem, pošlji 
mene!« (Iz 6,8) Cerkev vam zaupa in vam je globoko hvaležna za veselje in 
dinamiko, ki jo prinašate: velikodušno uporabite svoje talente za 
oznanjevanje evangelija! Vemo, da se Sveti Duh daje tistim, ki se v 
ponižnosti srca dajo na razpolago za to oznanjevanje. Naj vas ne bo strah: 
Jezus, Odrešenik sveta, je z nami vse dni do konca sveta (prim. Mt 28,20)! 

Nekaj trenutkov tišine 

Pesem: Pojdi med ljudi 
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Voditelj: Molitev SDM 

 Oče, poslal si svojega Sina, da bi rešil svet ter izbral može in žene, da bi po 
Njem, z Njim in v Njem vsem narodom oznanjali Veselo novico. Daj mladim 
potrebnih milosti, da bodo njihovi obrazi zasijali v veselju in da bodo v moči 
Svetega Duha oznanjevalci, ki jih Cerkev v tretjem tisočletju potrebuje. 

Kristus, Odrešenik človeštva, tvoja podoba na vrhu Corcovada z odprtimi 
rokami sprejema vse ljudi. S svojo velikonočno žrtvijo si nas po Svetem 
Duhu pripeljal k Očetu. Mladim, ki te okušajo v evharistiji, slišijo v Besedi in 
srečajo v bližnjem, nakloni svoje neskončno usmiljenje, da bodo hodili po 
cestah sveta kot učenci, misijonarji nove evangelizacije. 

Sveti Duh, Ljubezen Očeta in Sina, s sijajem resnice in z ognjem ljubezni 
pošlji svojo luč na vse mlade, da bodo po Svetovnem dnevu mladih na vse 
strani sveta navdušeno ponesli vero, upanje in ljubezen, da bodo postali 
veliki graditelji kulture življenja in miru ter protagonisti novega sveta. 

Amen! 

 

Pesem: Moj Jezus, rešitelj 


