
»Vstani! 
POSTAVLJAM TE 
ZA PRIČO TEGA, 
KAR SI videl.«
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“VSTANI! POSTAVLJAM TE ZA PRIČO TEGA, KAR SI VIDEL.”

NEDELJA MLADIH,
11. SEPTEMBER 2022

Odgovarja: Urad za mlade, Slovenska škofovska konferenca
Pripravil: Izvršni odbor Urada za mlade, Alojzij Cvikl (uvod in pridiga), Tilen Mla-
kar (kateheza) in Jure Sojč (sodelovanje pri bogoslužju)
Oblikovala: Neja Mele
Lektoriranje: Danijela Sitar in Marta Mehle
Tisk: Salve d.o.o.

»Brez vas, dragi mladi, ni mogoče začeti znova!«

Dragi mladi prijatelji, to misel je zapisal papež Frančišek v svoji 
Poslanici za 36. svetovni dan mladih. Ni nekaj novega. Je stalni-
ca, ki jo vedno znova ponavlja. Svet in človeštvo delujeta utru-
jeno, brez volje do življenja. Potrebno bo obrniti stran in začeti 
znova. Papež pravi, da svet potrebuje vašo moč, vaše navdušen-
je in vašo zavzetost, da bi si opomogel.

Rekli boste, kako. Potrebno je pustiti, da vas Gospod sreča, vas 
nagovori in povabi, kot imamo za to nešteto primerov, tako v Sve-
tem pismu kot v zgodovini Cerkve, ko so ljudje po tem srečanju 
»vstali« iz življenja, ki je bilo životarjenje, ali celo suženjstvo, v 
novo, ki ga zaznamujejo luč, optimizem in svoboda.

Srečanje z Gospodom vključuje tudi poslanstvo. Ko sem doživel 
nekaj tako velikega, kar je spremenilo moje življenje, ne morem 
tega držati samo zase. To želim deliti tudi z drugimi.

Nedelja mladih ima namen, da naša župnijska občestva spoznajo 
bogastvo, ki ga predstavljate mladi, da se najde prostor, kjer se 
lahko zbirate, in tudi voditelj, ki vas spremlja.

Dostikrat je ovira strah, ki mi ne dovoljuje, da bi odgovoril na Bož-
je vstopanje v moje življenje. Potrebna sta pogum in zavest, da je 
vedno Bog tisti, ki dela prvi korak in mi samo odgovarjamo. Vsako 
srečanje je potem presenečenje, kajti na moji poti se pojavi luč, ki 
mi pomaga, da vse vidim v drugačni luči.

Dragi mladi prijatelji, naj bosta nedelja mladih in teden mladih, 
ki nas pripravlja na srečanje v Stični, priložnost, da zaslišimo 
Njegov glas, ki želi, da »vstanem« in skupaj z drugimi postanem 
prerok novih časov in novega upanja.

Alojzij Cvikl, predsednik Urada za mlade pri SŠK

Uvod v knjižico
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Poslanica svetega očeta za 
36. svetovni dan mladih

»Vstani! Postavljam te za pričo tega, kar si videl« 
(prim. Apd 26,16)

Dragi mladi!

Rad bi vas še enkrat prijel za roko, da bi skupaj nadaljevali 
duhovno romanje, ki nas vodi proti Svetovnemu dnevu mladih v 
Lizboni 2023.

Lani, tik pred razširjenjem epidemije, sem podpisal sporočilo, 
katerega tema je bila »Mladenič, rečem ti, vstani« (prim. Lk 7,14). 
Gospod nas je v svoji previdnosti že hotel pripraviti na težak, izziv 
ki smo ga kmalu doživeli.

Po vsem svetu so se morali spoprijeti s trpljenjem zaradi izgube 
tolikih dragih ljudi in zaradi socialne izolacije. Izredne zdravstvene 
razmere so tudi vam, mladi – ki ste po naravi usmerjeni navzven 
– preprečile, da bi šli v šolo, na univerzo, na delo, srečat drug 
drugega … Znašli ste se v težkih razmerah, ki jih niste bili vajeni 
obvladovati. Tisti, ki so bili manj pripravljeni in brez podpore, so se 
čutili izgubljeni. V številnih primerih so se pojavile družinske težave, 
pa tudi brezposelnost, depresija, osamljenost in zasvojenosti. Da 
ne govorimo o nakopičenem stresu, o napetostih in izbruhih jeze, 
o povečanju nasilja.

Bogu hvala pa to ni edina plat medalje. Če nam je preizkušnja 
pokazala našo krhkost, je pokazala tudi naše kreposti, med katerimi 
je pripravljenost za solidarnost. V vseh koncih sveta smo videli 
številne ljudi, med katerimi veliko mladih, ki se borijo za življenje, 
sejejo upanje, branijo svobodo in pravičnost, ki so tvorci miru in 
graditelji mostov.
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Ko pade mlad človek, v nekem smislu pade človeštvo. Res pa je 
tudi, da ko se dvigne mlad človek, je kot bi se ponovno dvignil ves 
svet. Dragi mladi, kakšne možnosti so v vaših rokah! Kakšno moč 
nosite v svojih srcih!

Tako Bog danes še enkrat pravi vsakemu izmed vas: »Vstani!« Iz 
vsega srca upam, da nam bo to sporočilo pomagalo, da se bomo 
pripravili na nove čase, na novo stran v zgodovini človeštva. A brez 
vas, dragi mladi, ni mogoče začeti znova. Da bi si svet opomogel, 
potrebuje vašo moč, vaše navdušenje, vašo zavzetost. V tem 
smislu bi skupaj z vami rad premišljeval o odlomku iz Apostolskih 
del, v katerem Jezus reče Pavlu: 

»Vstani! Postavljam te za pričo tega, 
kar si videl« 

(prim. Apd 26,16)

Pavel priča pred kraljem

Vrstica, pri kateri se navdihuje tema Svetovnega dneva mladih 
2021, je vzeta iz Pavlovega pričevanja pred kraljem Agripo, 
medtem ko je v zaporu. On, ki je bil nekdaj sovražnik in preganjalec 
kristjanov, je sedaj sojen ravno zaradi svoje vere v Kristusa. Po 
približno petindvajsetih letih apostol pripoveduje svojo zgodbo in 
temeljni prizor svojega srečanja s Kristusom.

Pavel prizna, da je v preteklosti preganjal kristjane, dokler nekega 
dne, ko je šel v Damask, da bi nekatere aretiral, njega in njegovih 
tovarišev ni ovila luč, »svetlejša od sončne svetlobe« (prim. Apd 
26,13), samo on pa je slišal »glas«: Spregovoril mu je Jezus in ga 
poklical po imenu.

»Savel, Savel!«

Skupaj se poglobimo v ta dogodek. Ko ga je Gospod poklical po 
imenu, je Savlu dal razumeti, da ga osebno pozna. Kot bi mu 
rekel: »Vem, kdo si, vem, kaj nameravaš, kljub temu govorim 
prav s teboj.« Pokliče ga dvakrat, v znamenje posebne in zelo 
pomembne poklicanosti, kot je to storil z Mojzesom (prim. 2 Mz 
3,4) in s Samuelom (prim. 1 Sam 3,10). Pavel, ki je padel na tla, je 
spoznal, da je priča Božji manifestaciji, močnemu razodetju, ki ga 
pretrese, vendar ga ne uniči, pač pa ga kliče po imenu.

Dejansko samo osebno, ne anonimno srečanje s Kristusom 
spremeni življenje. Jezus pokaže, da dobro pozna Savla, da ga 
»pozna od znotraj«. Čeprav je Savel preganjalec, čeprav je v 
njegovem srcu sovraštvo do kristjanov, Jezus ve, da je to posledica 
nevednosti in želi v njem pokazati svoje usmiljenje. Prav ta milost, 
ta nezaslužena in brezpogojna ljubezen bo tista luč, ki bo korenito 
spremenila Savlovo življenje.

»Kdo si, Gospod?«

Spričo te skrivnostne navzočnosti, ki ga kliče po imenu, Savel 
vpraša: »Kdo si, Gospod!« (Apd 26,15). To vprašanje je skrajno 
pomembno in v življenju ga moramo vsi prej ali slej postaviti. Ni 
dovolj, da smo druge slišali govoriti o Kristusu, nujno je, da osebno 
govorimo z njim. V bistvu to pomeni moliti. Gre za neposredno 
govorjenje z Jezusom, pa čeprav so naša srca še vedno v neredu, 
misli polne dvomov ali celo prezira do Kristusa in kristjanov. Želim 
si, da bi vsak mlad človek v globini svojega srca prišel do tega, da 
bi postavil to vprašanje: »Kdo si, Gospod?«

Ne moremo domnevati, da tudi v dobi interneta vsi poznajo 
Jezusa. Vprašanje, ki ga številni ljudje naslavljajo na Jezusa in 
na Cerkev, je ravno to: »Kdo si?« V vsej pripovedi o poklicu sv. 
Pavla, on spregovori le enlrat. In na njegovo vprašanje Gospod 
takoj odgovori: »Jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš« (prav tam).
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»Jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš!«

S tem odgovorom Gospod Jezus Savlu razodene veliko skrivnost: 
da se istoveti s Cerkvijo, s kristjani. Do tedaj Savel ni videl nič 
Kristusovega, razen vernikov, ki jih zapiral v ječe (prim. Apd 26,10) 
in sam glasoval za njihovo smrtno obsodbo (prav tam). Videl je, kako 
so kristjani na zlo odgovarjali z dobrim, na sovraštvo z ljubeznijo, 
ko so sprejemali krivice, nasilje, obrekovanje in preganjanje, ki so 
jih pretrpeli zaradi Kristusovega imena. Če torej dobro pogledamo, 
je Savel na neki način – ne da bi to vedel – srečal Kristusa: srečal 
ga je v kristjanih!

Kolikokrat smo slišali reči: »Jezus da, Cerkev ne«, kot bi eden 
lahko bil alternativa drugi. Ne moremo poznati Jezusa, če ne 
poznamo Cerkve. Jezusa lahko spoznamo samo po bratih in 
sestrah njegove skupnosti. Ne moremo se v polnosti imenovati 
kristjani, če ne živimo cerkvenostne razsežnosti vere.

»Težko ti je, da se upiraš ostnu«

S temi besedami je Gospod nagovoril Savla, ko je padel na tla. 
A kot bi že dolgo na skrivnosten način govoril z njim, ga skušal 
pritegniti k sebi, Savel pa se je upiral. Isto blago »grajo« Gospod 
nameni vsakemu mlademu človeku, ki se oddaljuje: »Doklej boš 
bežal pred mano? Zakaj ne slišiš, da te kličem? Čakam na tvojo 
vrnitev.« Kakor prerok Jeremija tudi mi včasih rečemo: »Ne bom 
več mislil nanj« (Jer 20,9). A v srcu slehernega je kakor goreč 
ogenj: tudi če ga hočemo zadržati, nam ne uspe, ker je močnejši 
od nas.

Gospod izbere nekoga, ki ga celo preganja, ki je do njega in do 
njegovih povsem sovražen. Vendar ni človeka, ki bi bil za Boga 
nepopravljiv. Z osebnim srečanjem z njim je vedno mogoče 
ponovno začeti. Noben mlad človek ni zunaj dosega milosti in 
Božjega usmiljenja. Za nikogar ne moremo reči: predaleč je … 
prepozno je… Koliko mladih strastno nasprotuje in gre proti toku, v 

srcu pa skrivajo potrebo po zavzetosti, da bi ljubili na vso moč, da 
bi se poistovetili s poslanstvom! Jezus v mladem Savlu vidi ravno 
to.

Prepoznati svojo slepoto

Lahko si predstavljamo, da je bil pred srečanjem s Kristusom, 
Savel v nekem smislu »poln sebe«, da se je imel za »velikega« 
zaradi svoje moralne popolnosti, zaradi svoje gorečnosti, zaradi 
svojega izvora, zaradi svoje kulture. Vsekakor je bil prepričan, da 
ima prav. Ko pa se mu je Gospod razodel, ga je »vrglo na tla« in je 
oslepel. Nenadoma je ugotovil, da ne more videti, ne samo telesno, 
ampak tudi duhovno. Njegove gotovosti se majejo. V duši čuti, da 
je bilo tisto, kar ga je gnalo s tolikšno strastnostjo – gorečnost za 
odstranitev kristjanov – popolnoma zgrešeno. Zavedel se je, da ni 
absolutni nosilec resnice, temveč da je zelo daleč od nje. Skupaj z 
njegovo gotovostjo je padla tudi njegova »veličina«. Nenadoma je 
postal izgubljen, krhek, »majhen«.

Ta ponižnost – zavedanje lastne omejenosti – je temeljna! Kdor 
misli, da ve vse o sebi, o drugih in celo o verskih resnicah, bo s 
težavo srečal Kristusa. Ko je Savel oslepel, je izgubil svoje oporne 
točke. Ostal je sam, v temi; jasna sta mu samo svetloba, ki jo je 
videl, in glas, ki ga je slišal. Kakšno protislovje: ravno takrat, ko 
človek spozna, da je slep, začne videti!

Po preblisku na poti v Damask, se bo Savel raje imenoval Pavel, 
kar pomeni »majhen«. Ne gre za nickname ali za »umetniško 
ime« - danes tako v rabi tudi med navadnimi ljudmi: ob srečanju 
s Kristusom se je v resnici počutil tako, ko je podrl zid, ki mu je 
preprečeval, da bi se resnično spoznal. Sam o sebi pravi: »Jaz 
sem namreč najmanjši izmed apostolov in nisem vreden, da bi se 
imenoval apostol, ker sem preganjal Božjo Cerkev (1 Kor 15,9).

Sveta Terezija iz Lisieuxa je skupaj z drugimi svetniki rada 
ponavljala, da je ponižnost resnica. Danes naše dneve začinijo 
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številne »zgodbe«, zlasti na družbenih omrežjih, ki so pogosto 
umetno zasnovane z veliko opreme, s kamerami, z različnimi 
ozadji. Vedno bolj se iščejo odrske luči, ki so izurjeno usmerjene, 
da lahko »prijateljem« in »sledilcem« pokažemo podobo sebe, ki 
včasih ne odraža lastne resnice. Kristus, opoldanska luč, prihaja, 
da nas razsvetli, da nam vrne našo pristnost, ko nas osvobodi vseh 
mask. Jasno nam pokaže, kaj smo, ker nas ljubi takšne, kakršni 
smo.

Spremeniti pogled

Pavlovo spreobrnjenje ni povratek nazaj, ampak pomeni popolnoma 
nov pogled. Dejansko gre naprej proti Damasku, vendar ni več 
isti, kot prej, je drugačen človek (prim. Apd 22,10). V vsakdanjem 
življenju se lahko spreobrnemo in prenovimo ter počnemo stvari, ki 
jih običajno počnemo, vendar s spremenjenim srcem in z drugačno 
motivacijo. V tem primeru Jezus izrecno zahteva od Pavla, da gre 
v Damask, kamor se je bil namenil. Pavel uboga, vendar so se 
tokrat nameni in vidiki njegovega potovanja korenito spremenili. 
Odslej bo resničnost gledal z drugačnimi očmi. Prej so bile to oči 
preganjalca, odslej bodo to oči pričevalca. V Damasku ga Ananija 
krsti in ga uvede v krščansko skupnost. V tišini in molitvi bo Pavel 
poglobil svoje doživetje in novo identiteto, ki mu jo je podaril 
Gospod Jezus.

Ne zapravljajmo moči in zavzetosti mladih

Pavlovo stališče pred srečanjem z vstalim Jezusom nam ni zelo 
tuje. Ta moč in ta strast živita tudi v vaših srcih, dragi mladi! A če vam 
tema v vas in okoli vas preprečuje, da bi pravilno videli, tvegate, da 
se boste izgubili v nesmiselnih bitkah in celo da postanete nasilni. 
Žal boste prve žrtve vi sami in tisti, ki so vam najbolj blizu. Obstaja 
tudi nevarnost, da se bojujemo za zadeve, ki v začetku branijo 
resnične vrednote, ki pa s pretiravanjem postanejo uničujoče 
ideologije. Koliko mladih danes zaradi svojih političnih ali verskih 

prepričanj postane orodje nasilja in uničenja v življenju mnogih! 
Nekateri digitalni domorodci v virtualnem okolju in na socialnih 
omrežjih najdejo nova bojišča in se brez očitkov vesti zatekajo k 
fake news za širjenje strupov in rušenje svojih nasprotnikov.

Ko Gospod vdre v Pavlovo življenje, ne izniči njegove osebnosti, 
ne prekliče njegove gorečnosti in zavzetosti, ampak da rodovitnost 
tem njegovim darovom, da bi iz njega naredil velikega oznanjevalca 
evangelija do konca sveta.

Apostol poganov

Pavel je kasneje znan kot “apostol poganov”: on, ki je bil farizej 
in tenkočuten spolnjevalec postave! Še drugo protislovje: Gospod 
zaupa prav tistemu, ki ga je preganjal. Tako kot Pavel lahko vsak 
izmed nas v globini srca sliši glas, ki mu pravi: “Zaupam vate. 
Poznam tvojo zgodbo in jo skupaj s teboj jemljem v svoje roke. 
Čeprav si bil pogosto proti meni, te izvolim in te napravim za svojo 
pričo.” Božja logika lahko iz najhujšega preganjalca naredi velikega 
pričevalca.

Kristusov učenec je poklican, da je “luč sveta” (Mt 5,14). Pavel 
mora pričevati o tem, kar je videl, vendar je sedaj slep. Pred novim 
protislovjem smo! Vendar se bo Pavel ravno preko tega svojega 
osebnega izkustva lahko prepoznal v tistih, h katerim ga Gospod 
pošilja. Postavljen je namreč, “da jim odpreš oči, da bi se odvrnili 
od temè k luči” (Apd 26,18).

“da jim odpreš oči, da bi se odvrnili 
od temè k luči” 

(Apd 26,18)
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“Vstani in pričuj!”

Ko sprejmemo novo življenje, ki nam je dano v krstu, od Gospoda 
prejmemo tudi poslanstvo: “Moja priča boš!” Gre za poslanstvo, ki 
se mu je treba posvetiti, ki spremeni življenje.

Danes je Kristusovo povabilo Pavlu namenjeno vsakomur izmed 
vas, mladi: Vstani! Ne morete ostati na tleh in se “smiliti samim 
sebi”; čaka vas poslanstvo! Tudi ti si lahko priča del, ki jih je Jezus 
začel uresničevati v tebi. Zato ti v Kristusovem imenu pravim:

• Vstani in pričuj o svoji izkušnji slepca, ki je srečal svetlobo, 
ki je videl Božjo dobroto in lepoto v samem sebi, v drugih in 
v občestvu Cerkve, ki premaga vsako osamljenost.

• Vstani in pričuj o ljubezni in spoštovanju, ki ga lahko 
vzpostavimo v človeških odnosih, v družinskem življenju, v 
dialogu med starši in otroki, med mladimi in starimi.

• Vstani in brani družbeno pravičnost, resnico in pravšnjost, 
človekove pravice, preganjane, uboge in ranljive, tiste, ki v 
družbi nimajo glasu, migrante.

• Vstani in pričaj za nov pogled, ki ti omogoča videti stvarstvo 
z očmi, polnimi čudenja, ti omogoča prepoznati zemljo kot 
naš skupni dom in ti da pogum, da braniš celostno ekologijo.

• Vstani in pričaj, da se lahko neuspešna bivanja obnovijo, 
da osebe, ki so mrtve v duhu, lahko vstanejo, da zasužnjeni 
lahko postanejo svobodni, da srca, ki jih stiska žalost, 
najdejo upanje.

• Vstani in z veseljem pričuj, da Kristus živi! Razširjaj njegovo 
sporočilo ljubezni in odrešenja med svoje sovrstnike, v šoli, 
na univerzi, pri delu, v digitalnem svetu, povsod.

Gospod, Cerkev in papež zaupajo v vas in vas postavljajo za 
priče mnogim drugim mladim, ki jih srečujete na “poteh Damaska” 
našega časa. Ne pozabite: “Če je kdo zares izkusil odrešilno Božjo 
ljubezen, ne potrebuje veliko pripravljalnega časa, da bi se odpravil 

oznanjat. Ne more čakati, da mu bodo dodelili veliko pouka ali dali 
dolga navodila. Vsak kristjan je misijonar toliko, kolikor se je srečal 
z Božjo ljubeznijo v Jezusu Kristusu.” (Apostolska spodbuda 
Veselje evangelija, 120).

Vstanite in obhajajte Svetovni dan mladih v krajevnih Cerkvah!

Vse vas, mladi sveta, ponovno vabim, da se udeležite tega 
duhovnega romanja, ki nas bo pripeljalo do obhajanja Svetovnega 
dneva mladih v Lizboni leta 2023. Naslednje srečanje pa je v vaših 
krajevnih Cerkvah, v različnih škofijah in eparhijah sveta, kjer se 
bo na praznik Kristusa Kralja –na krajevni ravni – obhajal Svetovni 
dan mladih 2021.

Upam, da bomo lahko vsi živeli te stopnje kot pravi romarji in ne 
kot “verski turisti”! Odprimo se presenečenjem Boga, ki želi, da 
bi njegova luč zasijala nad našo potjo. Odprimo se poslušanju 
njegovega glasu tudi preko naših bratov in sester. Tako bomo drug 
drugemu pomagali, da bomo skupaj vstali in bomo v tem našem 
zahtevnem zgodovinskem trenutku postali preroki novih časov, 
polni upanja! Sveta Devica Marija, prosi za nas.

Rim, sv. Janez v Lateranu, 14. septembra 2021, na praznika povišanja sv. Križa
Vir: http://www.vaticannews.cn/sl



SODELOVANJE 
PRI sveti  MAŠI
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Dragi bratje in sestre.

Obhajamo nedeljo mladih. Ime te nedelje – nedelja mladih – je po 
svoje smešno. Katera nedelja pa ni nedelja mladih? Če je, kot pravi 
papež Frančišek, Bog mlad in se mi v njem gibljemo, živimo in smo 
(Apd 17,28), potem smo v njem vsi mladi. Vendar to nedeljo papež 
Frančišek posebej nagovarja mladeniče in mladenke, ki gledajo v 
videnjih (Jl 3,1), da svoje mladosti ne bi zapravili na kavču »v leru«, 
zato mlade spodbuja z besedami: »Vstani! Ne morete ostati na 
tleh in se ‘smiliti samim sebi’; čaka vas poslanstvo! Tudi ti si lahko 
priča del, ki jih je Jezus začel uresničevati v tebi.« Vsaka župnijska 
skupnost si želi mladih, ki se razvijajo v prelepe metulje in ne 
mladih, ki bi raje ostali gosenice, ker se bojijo višine in nevarnosti, 
ki jih prinese resnično življenje metulja.

To nedeljo sveti oče vabi mlade, da dajo konkreten odgovor s 
tem, da se udeležijo duhovnega romanja, ki jih bo pripeljalo do 
obhajanja Svetovnega dneva mladih v Lizboni leta 2023.

UVOD V SVETO MAŠO

Na Jezusov izziv »Upaš?« 
glasno odgovorimo: »Upam!« 
in stopimo za njim.

Dragi bratje in sestre, dragi mladi prijatelji!

 

Slovenski škofje smo že lansko leto sprejeli sklep, da v Cerkvi na 
Slovenskem obhajamo obdobje mladih vsako leto, drugo nedeljo v 
mesecu septembru pa nedeljo mladih. Zato želim današnji nagovor 
nameniti vam, dragi mladi prijatelji.

Mnogi pravijo, da ste prihodnost Cerkve in družbe. S papežem 
Frančiškom ponavljam njegovo misel: »Dragi mladi, niste le 
prihodnost, ampak Božji zdaj.« (SDM v Panami). Bog vas je z 
namenom poklical v ta trenutek zgodovine. Ne čez 5, 10 ali 20 
let, temveč sedaj nadaljujete poslanstvo, ki ga je izročil svojim 
učencem.

Mnogi izmed vas že odgovarjate na Božji klic in ste aktiven del 
župnij in drugih krščanskih skupnosti. Pri skavtih, oratorijskih 
animatorjih, pri Katoliški mladini, v Mladem Karitasu, na škofijski 
ravni, v mnogih drugih katoliških skupnostih in organizacijah se 
dajete na razpolago Cerkvi in jo izgrajujete. Hvaležni smo vam za 
vašo predanost, vztrajnost in navdušenost.

Svet, v katerem živimo, je poln izzivov in nevarnosti. Ena takih je v 
udobnem in plitvem načinu življenja, ki ga na vso moč promovirajo 
predvsem socialna omrežja. Papež Frančišek je že na Svetovnem 
dnevu mladih v Krakovu dejal: »Nismo prišli na svet, da bi 
‘vegetirali’, da bi živeli lagodno, da bi iz življenja naredili kavč, ki bi 
nas uspaval.« V takem načinu ni sreče, po kateri hrepenite.

V obdobju mladosti, ko izgrajujete vašo osebnost, vam Kristus 
polaga drugačno, ožjo, a boljšo pot, ki vodi v polno življenje. Ta 
je skladna s ciljem, za katerega ste bili ustvarjeni. In ta cilj ni nič 
manj kot Bog sam. Življenje z Njim je tisto, po čemer globoko 

PRIDIGA
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hrepeni vaše srce. On vas ljubi. Naj bo vaš temelj, na katerega 
boste postavili svoje življenje. Ne zadovoljite se z ničemer manj. 
Ne pustite, da svet narekuje vaše življenje, ampak plavajte proti 
toku. Z vsem svojim srcem, vso svojo dušo, vsem mišljenjem in 
vso močjo se predajte v Božje roke in iščite Njegovo voljo.

Mladost je čas, ko ste polni življenjske 
moči in zagona. Cerkev vas potrebuje, 

ta svet vas potrebuje.

V obdobju mladih odkrivamo, kaj je Božja volja za mladinsko 
pastoralo. Obdobje smo začeli z anketo »Kaj ti daje smisel?«, 
v kateri smo povprašali, v kaj mladi verujejo, kakšen odnos do 
Cerkve imajo in kako se vključujejo v župnijo. Glavne ugotovitve 
raziskave kažejo, da je za povezanost mladih s Cerkvijo ključno 
dojemanje Boga kot osebe. Pokazala se je pomembnost prenosa 
vere preko očeta in matere, ki se dogaja predvsem s pogovorom in 
skupno molitvijo. Mladi se z naukom Cerkve ne strinjajo predvsem 
na moralnem področju, s Cerkvijo pa ostajajo povezani predvsem 
zaradi tega, ker lahko v njej delajo dobro, so povezani v skupnost, 
ali pa imajo v njej družbo. V župnijah pogrešajo okolje, ki bi jih 
sprejemalo, tisti bolj aktivni pa predvsem podpore pri poglobljeni 
osebni in duhovni rasti.

Škofje želimo, da bi mladi v Cerkvi našli kraj, kjer bi bili sprejeti in 
povezani v skupnost, hkrati pa kraj, kjer zorijo in rastejo v pogumne 
Kristusove učence ter sprejemajo odgovornost za življenje te 
skupnosti. Zato smo za mladinsko pastoralo sprejeli dve smernici. 
Želimo, da bi imela vsaka župnijska skupnost koordinatorja 
mladinske pastorale. Njegovo poslanstvo bo povezovati voditelje 
različnih skupin, ki se zbirajo v župniji in skrbeti za spremljanje 
mladih, ki so blizu ali daleč cerkvene skupnosti. Za koordinatorje 
in druge voditelje v mladinski pastorali bomo v prihodnjih letih 
pripravili program formacije.

Vendar pa to ni dovolj. Pregovor pravi, da je za vzgojo otroka 
potrebna cela vas. Tudi za zorenje mladega človeka v hoji za 
Kristusom je potrebna celotna župnija. To ni odgovornost samo 
župnika in voditeljev v mladinski pastorali. Župnije morajo postati 
prostor, kjer se bodo mladi počutili v prvi vrsti dobrodošle, kjer so 
lahko pristni in sprejeti v tem, kar so. Pri tem lahko sodelujemo vsi.

Letošnjo nedeljo mladih obhajamo z geslom: »Vstani! Postavljam 
te za pričo tega, kar si videl!« Geslo je vzeto iz Poslanice papeža 
Frančiška za 36. svetovni dan mladih.

Osebno srečanje s Kristusom je nekaj osebnega in tako globokega, 
da človek »vstane« iz stanja vegetiranja v novo prihodnost, ko 
lahko začne pripovedovati svojo zgodbo, kaj se je zgodilo v tistem 
milostnem trenutku. Tako postanem »priča«, kaj je Božja ljubezen 
naredila iz mene, priča, da Kristus ni samo neka ideja, ampak živi 
in deluje po Svetem Duhu.

Pred nami je srečanje v Stični, naslednjo soboto, pod geslom: 
»Izberi vihar!« Pridi, Gospod te čaka, da te nagovori in preseneti.

Eden izmed vrhuncev v obdobju mladih bo svetovno srečanje 
mladih s papežem Frančiškom v Lizboni, ki bo potekalo od 1. do 6. 
avgusta 2023. Kot voditelj Urada za mlade pri SŠK vas vabim, da 
se mi pridružite na tem srečanju, da skupaj začutimo »mladostni 
obraz Cerkve« in ga potem prenesemo v naša občestva.

 

 Vsem želim obilo blagoslova pri skupni hoji za Kristusom.

 

 Alojzij Cvikl, predsednik Urada za mlade pri SŠK
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Bratje in sestre!

Jezus, ti nam praviš: »Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! 
Trkajte in se vam bo odprlo!« Z zaupanjem te prosimo.

1. Gospod Jezus, prosimo te za mlade, ki iščejo svoje življenjsko 
poslanstvo, daj jim moči in poguma, da v iskanju ne bodo 
omagali.

2. Gospod Jezus, prosimo te za papeža Frančiška, daj mu zdravja 
in potrebnih moči, da bo še naprej s svojim zgledom in besedo 
pomlajeval Cerkev.

3. Gospod Jezus, prosimo te, naj vsi voditelji mladih ob svojem 
delu ne izgubijo uvida v to, da vse delajo v večjo Božjo slavo.

4. Gospod Jezus, prosimo te, naj vsi politični voditelji skrbijo za 
dobrobit vseh državljanov.

5. Gospod Jezus, hvala Ti, da si z nami v naših stiskah. Naj vsi 
naši bratje in sestre, ki živijo na nemirnih območjih, vidijo smisel 
trpljenja v Kristusovem trpljenju.

Gospod! Opominjaš nas, naj svojega srca ne navezujemo na 
dobrine tega sveta. Usliši naše prošnje in nam pomagaj, da bo naš 
pravi zaklad pri tebi v nebesih. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. 

Amen.

PROŠNJE ZA VSE POTREBE

PRINAŠANJE POHODNIH ČEVLJEV

Papež Frančišek je mladim položil na srce:

“Prijatelji, Jezus je Gospod tveganja, večnega 
stremenja po več. Jezus ni Gospod udobja, varnosti 
in lahkega življenja. Sledenje Jezusu zahteva veliko 
poguma, pripravljenosti, da zamenjamo udobnost 
kavča za par pohodnih čevljev in se podamo na nova, 
neoznačena pota.” Ker nas sveti oče vabi, da sandale 
zamenjamo z »gojzarji«, smo se danes odločili pred 
oltar položiti pohodne čevlje – gojzarje, ki simbolizirajo 

našo pripravljenost stopiti na pot za Jezusom.

PRINAŠANJE DAROV
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Jezus, ki je prišel prenovit svet, je najprej prenovil srca ljudi. Na 
zunaj je ostalo vse enako. Heroda je pustil na svojem dvoru, Pilata 
na sodnem stolu, Kajfa je pustil s sinedrijem, rimske kovance je 
pustil v obtoku, cesarjevih simbolov ni dal umakniti, rimskega orla 
je pustil kričati. Kar pa je naredil je, da je povabil dvanajst mož, 
očistil njihova srca, vanje dahnil svojega Duha in jih nato poslal v 
svet. Ko so sprejeli izziv, so obrnili svet na glavo.

Preden bomo zaužili kruh močnih in okrepili naša srca, vas 
povabim, da se v molitvi razpoložimo za Gospoda.

UVOD V GOSPODOVO MOLITEV

UVOD V POZDRAV MIRU

Nevarnost v prihodnosti je lahko samo v tem, da ne bo dovolj ljudi, 
ki bi živeli svojega življenja na Božji način. To je na način služenja 
in podarjanja miru. Odgovorimo na Jezusovo vabilo in si podajmo 
roke.

Gospod, hvala ti, da prihajaš v naše najbolj skrite kotičke in da 
nas s svojo prisotnostjo rešuješ vseh temin in strahov.

Gospod Jezus, hvala ti, da nam vračaš našo pristnost, ko nas 
osvobajaš vseh mask.

Gospod Jezus, hvala ti, da nas krepiš s svojim telesom in nam 
daješ moč, da pričujemo zate.

 

Gospod Jezus, hvala ti, da nas spodbujaš, naj vstanemo in z 
veseljem pričujemo, da živiš!

 

Gospod Jezus, hvala ti, da si nam pokazal pot, kako naj tvoje 
sporočilo ljubezni in odrešenja razširjamo med svoje vrstnike, v 
šoli, na univerzi, pri delu, v digitalnem svetu, povsod.

ZAHVALE PO OBHAJILU
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Nekaj načinov, kako se lahko skupina mladih predstavi v župniji:

1. Nedeljsko bogoslužje oblikujejo mladi. Zaželeno je, da 
bogoslužje to nedeljo pripravijo mladi iz župnije. Če je le 
mogoče, bi bilo dobro mladim dati priložnost, da se pri sveti maši 
kratko predstavijo. Če so v župniji aktivne različne skupine, se 
posamezno tudi predstavijo. Npr. če v župniji delujejo skavti, 
eden od skavtov na kratko predstavi delo.

2. Nedelja mladih – praznik mladih v župniji. V župnijah je 
običajno, da za žegnanje pripravimo praznovanje, da se zunaj 
pred cerkvijo družimo in veselimo. Če je možno, vas vabimo, da 
z mladimi pripravite pogostitev pred cerkvijo z vsem, kar spada 
zraven. Lahko organizirate srečelov za mladinsko skupino.

3. Predstavitveni filmček. Ker se razvijamo v novi vrsti človeka, 
homo connecticus in homo communicans, kjer je večina 
stvari digitalnih, bi bilo dobro mlade spodbuditi, da pripravijo 
predstavitveni filmček, v katerega so vključene vse mladinske 
skupine v župniji. Film je lahko dobra reklama.

4. Za to nedeljo lahko mladi pripravijo zloženke, v katerih so 
predstavljeni mladi in njihovo delo. Zloženke lahko delijo po 
sveti maši.

5. Za to nedeljo bi bilo priporočljivo, da se mladi povežejo z 
lokalnimi mediji, časopisi, radii, televizijo (če obstaja), da pride 
sporočilo v čim širšo javnost.

PREDSTAVITEV MLADIH V ŽUPNIJI Srečanje MLADIH V PRIPRAVI
NA NEDELJO mladih
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Opomba voditelju: Ker so mladinske skupine zelo raznolike, je tudi 
kateheza zasnovana tako, da bi bila uporabna za čim več skupin. 
S tem namenom je pri vstopnem mestu pripravljenih več predlogov 
aktivnosti. Izbor aktivnosti je prepuščen voditelju kateheze, ki 
lahko uporabi eno ali več od opisanih aktivnosti in jih prilagodi svoji 
mladinski skupini.

A) Pesem

Predlogi: Čakaj in moli Boga; Hej, brat; Jezus, k tebi hitim; Jezus 
se ob morju ustavi; Ko čutiš to; Ko Jezus je začel učiti; Lahko si; 
Odprl bom oči.

B) Igra: Telefončki

Posedemo se v krog ali vrsto. Voditelj prvemu v vrsti na uho 
zašepeta poved, ta jo prav tako na uho zašepeta svojemu sosedu 
in tako naprej vse do zadnjega, ki poved pove naglas. Igro lahko 
ponavlja z različnimi povedmi, dokler je skupini zanimivo.

(Igra sama po sebi ni povezana s temo poklicanosti, vendar je 
dobra sprostitev za skupine, ki med seboj še niso povezane. Da 
jo bolje navežemo na temo kateheze, lahko voditelj izbira povedi 
iz svetopisemskega odlomka v Oznanilu, na koncu pa naveže ime 
igre na klicanje in poklicanost.)

C) Moja poklicanost

Pripomočki: trši papir in toliko škarij, kolikor je udeležencev, nit.

VSTOPNO MESTO Vsak izmed udeležencev iz tršega papirja izreže glavo, roki, nogi 
in telo. Nato na kratko razmisli o svoji poklicanostih in ugotovitve 
zapiše v izrezane dele telesa:

• na glavo napiše svoje ime;
• na roke svoje talente;
• na noge poklice, ki bi jih kot odrasel (morda) želel 

opravljati;
• na telo, kje se še posebej vidi kot kristjan, kaj misli, 

da Bog želi od njega, k čemu je v življenju poklican.

Vse dele telesa nato poveže skupaj z nitjo.

Sledi kratka podelitev, v kateri vsak udeleženec deli z ostalimi vsaj 
nekaj od napisanega, kolikor pač želi. Voditelj povzame, da kristjani 
verjamemo, da je Bog vsakega izmed nas z ljubeznijo ustvaril in 
ga tudi kliče k edinstvenemu poslanstvu, ki ga je namenil samo 
njemu. Da bi prepoznali, kaj je naša poklicanost, je pomembno, 
da se zavedamo, kateri so naši talenti, interesi itd. Tudi preko njih 
nam namreč Bog sporoča, kam nas kliče. (Če je potrebno, voditelj 
razloži razliko med poklicem – službo in življenjsko poklicanostjo, 
ki prihaja od Boga.)

Če dinamiki sledi oznanilo, voditelj naredi uvod v smislu, da 
marsikdaj Bog svoj klic posreduje tudi precej bolj razločno. Eden 
od najbolj znanih primerov v zgodovini je ta, o katerem bomo 
prisluhnili v svetopisemskem odlomku.

Č) Jezusovo sporočilo

Pripomočki: toliko listkov, kolikor je udeležencev, na katerih je napisano: »Vstani! 
Postavljam te za pričo!«

Voditelj pripravi toliko listkov, kolikor je udeležencev. Na vseh 
je zapisan isti stavek: »Vstani! Postavljam te za pričo!« Vsak 
udeleženec izžreba en listek, na koncu pa jih vsi naenkrat odprejo 
in preberejo.

Voditelj naredi uvod v svetopisemski odlomek. Udeležence vpraša, 
če bi morda uganili, komu je Jezus rekel te besede s sporočilom, 
da Bog kliče vsakega izmed nas. Kako mu bomo odgovorili?
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Pripomočki: listki z odlomkom Apd 26,9−18 za vsakega udeleženca, kemični 
svinčniki.

Naslednje leto julija bo v Lizboni na Portugalskem potekal 
36. svetovni dan mladih. Gre za srečanje desettisočev mladih 
katoličanov z vsega sveta. Papež Frančišek je v večletni pripravi na 
ta dogodek mladim napisal prav posebno pismo. V njem razmišlja 
o odlomku, v katerem apostol Pavel v svojem zagovoru pred 
kraljem Agripo pripoveduje o svojem spreobrnjenju. Kot osrednji 
stavek odlomka papež prepoznava Jezusovo povabilo Savlu, ko 
se mu razodene na poti v Damask: »Vstani! Postavljam te za pričo 
tega, kar si videl.«

Voditelj udeležencem razdeli listke z odlomkom Apd 26,9−18. 
Povabi jih, naj si med branjem podčrtavajo misli, ki jih nagovorijo. 
Odlomek lahko preberejo večkrat: najprej naglas, nato vsak 
potihem in spet naglas. Na koncu si lahko podelijo stavke, ki so jih 
nagovorili.

Jaz sem sam pri sebi mislil, da moram z vso močjo nasprotovati 
imenu Jezusa Nazarečana. In tako sem res ravnal v Jeruzalemu. 
S pooblastilom vélikih duhovnikov sem veliko svetih zapiral v ječe; 
in ko so jih pobijali, sem glasoval za to. Po vseh shodnicah sem se 
pogosto znašal nad njimi in jih silil k bogokletstvu. Neizmerno sem 
divjal in jih preganjal celó po tujih mestih.

S takšnim namenom sem po pooblastilu vélikih duhovnikov in 
z njihovim dovoljenjem potoval tudi v Damask. Na poti tja sem 
opoldne zagledal luč, o kralj, svetlejšo od sončne svetlobe, ki je z 
neba posijala čezme in čez moje sopotnike. Vsi smo popadali na 
tla in zaslišal sem glas, ki mi je v hebrejskem jeziku govoril: »Savel, 
Savel, zakaj me preganjaš? Težkó ti je, da se upiraš ostnu*.« 

OZNANILO Vprašal sem: »Kdo si, Gospod?« Gospod pa je rekel: »Jaz sem 
Jezus, ki ga ti preganjaš. Zdaj pa vstani in postavi se na nóge! 
Zato sem se ti prikazal, da bi te izvolil za svojega služabnika in za 
pričo tega, kar si videl in kar ti bom še pokazal. Zato te bom rešil iz 
rok tvojega ljudstva in iz rok poganov, h katerim te pošiljam, da jim 
odpreš oči, da bi se odvrnili od temè k luči in od satanove oblasti k 
Bogu in da bi po veri vame prejeli odpuščanje grehov in delež med 
posvečenimi.«

Apd 26,9−18
*ósten: palica z železno konico zlasti za poganjanje volov.

Pesem

Predlogi: Blagor ranjenim; Dnevi Elija; Jezus, k tebi hitim; Jezus se 
ob morju ustavi; Odprl bom oči.

Pogovor

Opomba voditelju: Pripravljenih je več vprašanj, povezanih s 
svetopisemskim odlomkom in papeževo poslanico. Vprašanj je 
preveč za eno katehezo in vsa vprašanja niso primerna za vse 
starosti mladinskih skupin. Zato naj jih voditelj pozorno prebere 
in izbere tista, ki so najprimernejša za njegovo mladinsko skupino 
in času, ki ga ima na razpolago. Če je skupina manjša, se lahko 
pogovarjajo vsi skupaj, v nasprotnem primeru priporočamo 
razdelitev v manjše skupine in nato skupni plenum. Voditelj je 
povabljen, da pogovoru dodaja svoje zaključke in izkušnje, ki bodo 
pogovor dodatno obogatile.

• Kako doživljamo Savlov obrat za 180 stopinj: od preganjalca 
kristjanov do enega največjih apostolov? Zakaj mislimo, da je 
Jezus za apostola izbral prav njega? Kakšne so morale biti 
Savlove osebnostne lastnosti, da je uspel sprejeti, da se moti 
in začel ravnati drugače?

• Papež Frančišek v poslanici mladim ob prihajajočem 
svetovnem dnevu mladih razmišlja tudi o tem, kako so sodobni 
mladi podobni Savlu, ki je goreče in prepričano preganjal 
kristjane: »Koliko mladih strastno nasprotuje in gre proti toku, 
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v srcu pa skrivajo potrebo po zavzetosti, da bi ljubili na vso 
moč, da bi se poistovetili s poslanstvom!« Ali se strinjamo s to 
papeževo trditvijo? Ali med svojimi sovrstniki opažamo globoko 
hrepenenje po pristni ljubezni, ki jo morda iščejo na napačnih 
krajih? Ali ga morda opazimo v sebi? Na katerih napačnih krajih 
iščemo ljubezen, izpolnitev ali smisel življenja?

• Tako kot v Savlovem času tudi danes ne manjka ideologij, ki 
nas lahko zaslepijo, razmišlja papež: »Pavlovo stališče pred 
srečanjem z vstalim Jezusom nam ni zelo tuje. Ta moč in ta 
strast živita tudi v vaših srcih, dragi mladi! A če vam tema v 
vas in okoli vas preprečuje, da bi pravilno videli, tvegate, da se 
boste izgubili v nesmiselnih bitkah in celo, da postanete nasilni. 
Žal boste prve žrtve vi sami in tisti, ki so vam najbolj blizu. 
Obstaja tudi nevarnost, da se bojujemo za zadeve, ki v začetku 
branijo resnične vrednote, ki pa s pretiravanjem postanejo 
uničujoče ideologije.« O čem govori papež Frančišek? Kako 
lahko prepoznamo, kdaj se nek pogled na svet spreminja v 
uničujočo ideologijo? Kako se lahko obvarujemo pred tem, da 
ji ne bi podlegli?

• O trenutku Jezusovega razodetja Savlu papež razmišlja: 
»Dejansko samo osebno, neanonimno srečanje s Kristusom 
spremeni življenje. […] Ni dovolj, da smo druge slišali govoriti 
o Kristusu, nujno je, da osebno govorimo z njim. V bistvu to 
pomeni moliti. […] Želim si, da bi vsak mlad človek v globini 
svojega srca prišel do tega, da bi postavil to vprašanje: ‘Kdo si, 
Gospod?’« Ali smo se v molitvi že kdaj pogovarjali z Jezusom 
osebno kot s prijateljem? Kakšne so naše izkušnje takšne 
molitve? Kdo je za nas Jezus?

• »Jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš.« Kdaj in s čim mi 
“preganjamo” Jezusa iz svojega življenja, iz svojega srca, iz 
svojih misli?

• Ali smo tudi mi že doživeli Božje razodetje, poklicanost v 
svojem življenju? Na kakšen način smo ga slišali ali začutili? 
Na kakšne težave smo naleteli pri prepoznavanju poklicanosti? 
Ali je možno, da nas je Bog že klical, pa smo ga med vsemi 
distrakcijami sodobnega načina življenja preslišali?

• Ko smo pred večjimi (npr. za šolo) pa tudi manjšimi odločitvami 
v življenju (npr. ali iti v nedeljo k maši, ali pri testu plonkati), kaj 
vse vpliva na našo odločitev? Kako prepoznati Božji glas pri 
sprejemanju odločitve?

• Podelimo si, kam se nam trenutno zdi, da smo poklicani? 
Kakšne načrte imamo za svojo prihodnost?

Papež Frančišek svoje pismo mladim zaključuje z upanja polno 
spodbudo:

»Danes je Kristusovo povabilo Pavlu namenjeno 
vsakomur izmed vas, mladi: Vstani! Ne morete ostati 
na tleh in se ‘smiliti samim sebi’; čaka vas poslanstvo! 
Tudi ti si lahko priča del, ki jih je Jezus začel uresničevati 

v tebi.«

Papež nam želi povedati, da Jezusov klic Pavlu velja tudi za vse 
nas. Za vsakega od nas ima Jezus posebno nalogo in poslanstvo 
in komaj čaka, da ga bomo skupaj z njim začeli uresničevati! Tako 
bomo postali del nečesa velikega in čudovitega!

Pesem

Predlogi: Dnevi Elija; Hej, brat; Hodil bom, Gospod; Jezus se ob 
morju ustavi; Lahko si; O moj Bog, dopusti mi; Tebi, o Gospod.
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Udeleženci se razdelijo v štiri ali pet manjših skupin. Vsaka opravi 
svoj del v pripravi na bogoslužje na nedeljo mladih. Voditelj usmerja 
mlade, da so pesmi in uvodi liturgično primerni ter vsebinsko čim 
bogatejši. Voditelj se v soglasju z mašnikom odloči za glavno 
vsebinsko rdečo nit svete maše, ki je lahko navezana na Savlovo 
spreobrnjenje, papeževo poslanico mladim, ali splošneje na 
mlade. Uvodi, pesmi in prošnje naj bodo navezane na rdečo nit 
bogoslužja.

Predlog razdelitve nalog:

1. skupina: izbor pesmi in branje beril,

2. skupina: uvod v mašo,

3. skupina: uvod v darovanje,

4. skupina: pozdrav miru,

5. skupina: prošnje in zahvale.

DEJAVNOST

Skupina skupaj zmoli molitev mladih pred Svetovnim dnevom 
mladih 2023, ki jo najdete v poglavju Molitve. Voditelj udeležencem 
molitev natisne na listke, ali jo projicira na platno. Zaključi z 
blagoslovom in pesmijo.

Pesem

Predlogi: Blagor ranjenim; Hej, brat; Hodil bom, Gospod; Jezus se 
ob morju ustavi; Mnogo sem prehodil poti; Na tvojo besedo; O moj 
Bog, dopusti mi; Ti si ob meni.

MOLITEV



Molitve
Molitve
Molitve
Molitve
Molitve
Molitve
Molitve
Molitve
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Molitev naj se moli po obhajilu v nedeljo in ves teden. 

Z nami bodi, o Gospod,
ko se spominjamo vseh mladih,
ki sredi hrupa sveta iščejo pravo smer življenja.
Poznaš jih, saj si jih ustvaril
in jih ljubeznivo spremljaš.
Bodi Ti sam njihova moč,
da bodo odgovorili na klic,
s katerim kličeš vsakega od njih k polnemu življenju.
Našim občestvom podari milost,
da postanejo kraj,
kjer bodo mladi našli dom. 
Vodi nas, da bomo njihovo navdušenje, 
mladost in vero sprejeli kot tvoj dar. Amen.

MOLITEV ŽUPNIJE ZA MLADE

Naša ljuba Gospa obiskanja,
ki si v naglici h goram k Elizabeti odhitela,
vodi nas do vseh,
ki čakajo besedo živega evangelija:
Jezusa Kristusa, tvojega Sina in našega Gospoda.
Tudi mi bomo vstali in goreče hiteli,
ne bomo se ustavljali in ne bomo se mudili,
z radostjo in pripravljenostjo ti bomo sledili.
Spokojno bomo stopali;
ker kdor Kristusa nosi, mir nosi,
in kdor nosi dobroto, nosi blaginjo.
Naša Gospa,
z močjo tvojega navdiha bo Svetovni dan mladih
skupno praznovanje Kristusa,
ki ga, kot si ga nekoč nosila ti,
danes nosimo mi.
Naj bo to čas pričevanja in čas izmenjevanja,
čas sobivanja in zahvaljevanja,
čas, ko bo vsak iskal tiste, ki ga pričakujejo.
S teboj bomo korakali po poti srečevanja,
da bo združen ves naš svet v bratstvu,
pravičnosti in miru.
Pomagaj nam, naša Gospa,
prinesti Kristusa do vseh,
v pokorščini nebeškemu Očetu,
v ljubezni Svetega Duha. Amen.

MOLITEV MLADIH PRED SDM
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Jezus, moj Gospod.
Ko me objame noč strahov in dvoma, pridi.
Naj zrem v tvoj obraz, naj me valovje ne zagrne.
Stopi sredi mojih ran in stiske in me povabi:
Pridi.
In ti bom sledil.
Amen.

MOLITEV STIČNE MLADIH Vsebina Stične mladih
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Letošnja Stična mladih pa ni okrogla. Neka dolgočasna številka jo 
spremlja, sicer bahavo visoka, tradicionalno izkušena, vendar kar 
tam nekje … na sredi med 40 in malo čez. Zato smo ustvarjalci tudi 
geslo iskali tam, nekje vmes, med vrsticami. Našli smo ga Točno 
nekje na sredi Veselega oznanila, kakor ga je zapisal Levi Matej. 
Če boš bral njegov (verjetno edini) spis, ki pa je postal totalni 
bestseller!  boš, malo čez polovico ta srednjega poglavja, našel 
Jezusa, kako z učenci hodi okrog jezera, poučuje in ozdravlja 
bolne; to je nekako njegova služba. Frilenser. Tako pride tudi v 
domači kraj, a tam ga ne razumejo in ga spodijo, za povrh ga 
zadene še težka novica, da so mu obglavili sorodnika in krstnega 
botra, preroka Janeza. Jezus se zato umakne na sámo, da bi na 
novo splaniral kako naprej. A folk ga hitro izvoha in navali nanj kar 
tam, v eni gmajni! Ker se je šiht zavlekel, ljudje pa so se mu - lačni 
- zasmilili, pomnoži tisto nekaj hrane, kar so jo imeli njegovi učenci 
zase. Tako se najé več tisoč ljudi. 

No, tukaj pa se začne naše dramatično poročilo o nočni veliki igri 
na jezeru. Jezus po večerji svoje učence spravi v čoln in jih pošlje 
na drugo stran jezera, medtem ko gre sam spet na bližnji hrib molit. 
Pravzaprav jih – čudno – prisili. Jezus sprovocira to sceno, ker so 
njegovi učenci (skoraj vsi bivši profesionalni ribiči) celo življenje 
preživeli na čolnu in se sami nikoli ne bi spravili čez noč na sredo 
jezera, posebno ne ob taki bedni vremenski napovedi. Primarni 
strah vsakega ribiča je namreč, da bi se utopil. In Peter se nikoli ni 
naučil plavat.

Vsakdo nosi v sebi neke posebne, čisto zasebne strahove; morda 
se komu drugemu ne bi zdeli čisto nič strašljivi, ti pa kar zmrzneš. 
Jezus jih torej pošlje v ta nasprotni veter. Morali bi iti čez, pa jim 
celo noč piha v glavo. Šele zjutraj, ko se je že dan delal, ko so se 
celo noč vrteli v krogu, vsi izmučeni in z morsko boleznijo, zeleni v 
glavo, zagledajo znano postavo. Po celonočni, prešvicani grozljivki, 

PRIDI. Izberi.
MT 14,22-33

v trenutku največje stiske, obupa pride mimogrede, hodeč po vodi 
(mogoče se je celo delal, da gre mimo?!);  ko se je že svitalo in 
so divje valovje še videli in je bilo še bolj grozno … evo, pride 
On. V trenutku, ko so že marinirani, kuhani, servirani, pripravljeni, 
da ga srečajo v središču svojih strahov – njihovih nerazrešenih 
reči, raztreščenih, ponavljajočih se ran in strahov, akutnih obolenj, 
travmatičnih stanj, v katera se vedno znova vračajo in obračajo 
… bolečih, smrdečih sramvzbujajočih spominov, okrog katerih se 
vrtijo; grehov, ki se jih vedno znova spoveduješ in se jih ne losaš 
... stvari, ki jih ne obvladamo več ... in daljši, ko je lajf, več  je tega 
vsega, pismo! Sem. Sem jih je pripeljal. V to jih je spravil.

Vidijo ga hoditi po tem, česar se oni najbolj bojijo. In pravijo  – ne! 
Ta ni tapravi! #ghost, privid je, nerealen, ne more biti! In kolikokrat 
se pred čudeži tudi mi tako obnašamo: ah, to ni zame, to so fanatiki! 
Jezus pa: Ne se bat. Jaz sem. Ne reče, vam bom jaz zdaj odvzel 
to vašo nevihto, al pa: fantje, vas bom jaz naučil plavat, daj skoči, 
lahkó je! Ampak pravi: ne bojte se te nevihte. Jaz sem. Totalno 
pomembno je vedeti, da je Jezus v takih (in vsakih) primerih nekdo, 
ki mirno stoji nad viharjem.

In Petra je, zgleda, prepričal, takoj se javi, da bi bil zraven, da bi 
stestiral to rešitev: »Gospod, če si res ti,« pravi »mi ukaži (kakor 
si me v čoln, me spravi še ven) da pridem k tebi.« Kako lahko mi 
vemo, da si res ti, da si ti - Gospod? Da si ti res večji od mojega 
najglobljega strahu, močnejši od negotovosti, ki jih nosim v srcu? 
Daj mi, da bi tudi jaz tako stal kot ti. In Jezus mu preprosto odgovori: 
»Pridi.« In to je dovolj. In tudi tebi in meni pravi: Pridi, stopi čez 
rob brezveznega vsakdanjika, za katerega točno veš, kako se bo 
končal. Pridi in začni živeti življenje kristjana: kar pomeni db. ne 
ostat v svojem mehkem, napihljivem, gumastem … pha! Mi se 
nevihticam raje izognemo! Že rahel dež nas moti. In prepih! Raje 
izberem mir! Mir pred šolo, pred prfoksi, pred zateženimi tastarimi, 
pred najedajočimi sošolci, pred klošarjem pred cerkvijo, mir v svetu, 
slava Ukrajini ... Iščeš lažjo pot, pa nisi srečen, ker nisi narejen 
za lažje, ampak za resnično! Ker nisi narejen za povprečnost, 
ampak za veličino, da bi bil svet! Jezus te vabi ven iz tvojega 
povprečnega gumenjaka. Hoditi po vodi ni nič povprečnega; očitna 
nadpovprečnost je! To ti je višji nivo, ne pa matura! Za to si narejen! 
Za ta pridi. Ampak je treba verjet!
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Ko se nam to začne dogajat, smo tudi mi kot Petrov kolega, ki 
je rekel: »če ne bom videl, ne bom veroval.« Angleži so iz tega 
naredili cel pregovor: seeing is believing. Naš Bog pa je drugačen 
Bog! Veruj, pravi, in boš videl! Vabi nas, da hodimo z Njim po tem, 
česar se bojimo, kar nas lahko še ubije! Hodimo? po tem, pred 
čemer hočemo bežati, kar nas paralizira.

Dokler ne bomo v življenju z Jezusom stopili nasproti svojim 
strahovom, bomo vedno begunci. Ker to na tem svetu smo: 
ubežniki ali romarji – razlika je v tem, da imamo drugi vedno nek 
cilj, prvi pa se samo izogibajo nevarnostim. Daj, bodi drugi!

Ta, ki te vabi, je nekdo, ki JE (Tako se je sam predstavil!). On JE, 
tudi ko vse drugo zataji! On JE! Tudi tam, od koder vse pobegne. 
On JE. Tudi tam, od koder si sam vse izgnal, kjer si vse zasral, pa 
te je sram ... ON JE! In z njim greš lahko tudi v največjo grozo in 
ne bo zbežal. Ker je močnejši. On ukaže (pridi)! In ko ga ubogamo, 
izkusimo, da je močnejši tudi od naših strahov. In samo to je pot 
svobode! Resnične svobode, ki ti pusti izbrati.

Pridi. Izberi vihar. Tam te čaka(m).

br. Luka

Kje: v Lizboni
Kdaj: 01. - 06. avgust 2023

Mladi, pridružite se slovenski skupini na srečanju mladih z vsega 
sveta s papežem Frančiškom. Doživite srečanje s tisoči mladimi 
kristjani, ki praznujejo svojo vero, spoznavajo kulturo Portugalske 
in vesoljno Cerkev ter spotoma sklenejo številna nova prijateljstva.

Svetovni dan mladih - SDM je srečanje mladih, ki imajo Kristusa v 
svojem središču. Pri tem jih vsako srečanje spodbuja tema, ki jo 
izbere papež. Preberi si več o vsebini letošnjega SDM in o tem, kaj 
SDM sploh je in se z gradivi nanj pripravi sam ali s svojo skupino.

SVETOVNI DAN MLADIH 2023




