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bra izkušnja, da so redno pasto-
ralo mladih delno prevzeli laiki, 
mlade družine. Vesel sem, da je 
nekdo v župniji pripravljen dela-
ti z mladimi. Zdi se mi, da bi mo-
ralo v župnijah delo z mladimi 
postati prioriteta, ne pa breme. 
Vsi skupaj, duhovniki in laiki, se 
moramo zavedati odgovornosti 
za mlade,« je dejal. 

Ena od udeleženk tečaja teo-
logije telesa za mlade, Klara (20 
let), je povedala, da jo je ta tema 
zanimala že dolgo, saj so se tudi 
v družini večkrat pogovarjali o 
odnosih med dekleti in fanti. Na 

šala, kako razmišljajo drugi mla-
di, včasih drugače kot jaz, a tudi 
oni so imeli v veliko primerih 
prav. Po srečanjih sem se še ve-
likokrat spomnila na to, o čem 
smo se pogovarjali in o tem raz-
mišljala. V pogovoru s prijatelji 
sem laže stala za svojim prepri-
čanjem.« 

Tečaj teologije telesa za mlade 
črpa iz globokih spoznanj, ki 

jih je v svojih nagovorih podal bl. 
Janez Pavel II. in jih predstavil na 

Mladi v župniji Polhov Gra-
dec so v preteklem šol-

skem letu na tečaju spoznavali 
osnove teologije telesa s pomo-
čjo učbenika Teologija telesa za 
mlade (Jason in Crystalina Evert 
ter Brian Butler, založbi Druži-
na in Emanuel). Tečaj je bil na 
rednih mladinskih srečanjih: en 
petkov večer na mesec so mladi 
spoznavali razlike med izrablja-
njem in pravo ljubeznijo, razpra-
vljali o izvirnem grehu, o pravil-
nem odnosu do telesa, o čistosti, 
o poročnem pomenu telesa … 

Srečanja smo voditelji (laiki) 
oblikovali s pomočjo priročnika 
Teologija telesa za mlade, ki vsebu-
je napotke za voditelje in učbe-
nik. V njem smo našli številne 
ideje in napotke glede izvedbe 
osrednjega dela lekcije, radi pa 
smo uporabili tudi katerega od 
predlaganih odlomkov iz filmov. 
Na srečanjih smo vsakič nekaj 
časa namenili tudi molitvi pred 
Najsvetejšim, saj se zavedamo, 
da le Bog spreminja srca. Tečaj 
je v celoti spremljal tudi župnik 
v Polhovem Gradcu Bogdan Ora-
žem. Na srečanjih je videl, da so 
mladi z veseljem prihajali in raz-
mišljali o pomenu spolnosti in 
iskrenih odnosov na drugačen 
način, kot ga ponujajo mediji in 
družba. »Zame je bila to zelo do-
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o odnosih 
Predstavljamo tečaj teologije telesa za mlade 

Srce vsakega SDM so prostovoljci, brez 
katerih izvedba SDM ne bi bila mogoča. 
Domačim prostovoljcem se bo pridružilo 
tudi okrog 2.800 mednarodnih in med njimi 
sta tudi dva Slovenca: Anita in Žiga, ki bosta 
skrbela za to, da bomo prek slovenskega 
SDM profi la na facebooku sproti seznanjeni 
z dogajanjem na srečanju. Žiga se je za odhod 
v Rio odločil že pred dvema letoma, ko je bil 
udeleženec na srečanju v Madridu: »SDM 
sem želel doživeti drugače, še bolj intenzivno, 
zato sem se odločil, da se ga udeležim kot 
prostovoljec. To bo zame kar velik zalogaj, saj 
prvič letim čez 'lužo', pa še povsem sam. Po 
eni strani se vsega že veselim, ker imam rad 
izzive, po drugi me je pa malo strah, ker bom 
prvič prostovoljec in si ne znam predstavljati, 
kako bo vse skupaj.« 
Čeprav nas bo večina SDM spremljala od 
doma, smo z romarji vseeno lahko povezani 
– v molitvi za uspeh srečanja, za vse mlade in 
za papeža, dogajanju pa bomo lahko sledili 
tudi na uradni spletni strani SDM (rio2013.
com) ter facebooku (www.facebook.com/sve-
tovnidanmladih). 

ANA TULIPAN
*Srečno pot, misijonarji! 

mladim razumljiv in zanimiv 
način. Poskuša odgovarjati pred-
vsem na vprašanja, kako graditi 
lepe in čiste odnose ter kam nas 
kliče Bog. V Polhovem Gradcu 
bomo v prihodnjem šolskem 
letu še naprej iskali odgovore 
na številna vprašanja mladih, z 
učbenikom in priročnikom Teo-
logija telesa za mlade pa se ponuja 
priložnost, da podoben tečaj za-
živi tudi drugje.  

SIMON PURGER

PRIČAKUJEM, DA ME BODO 
POPIKALI KOMARJI, DA 
ME BO OPEKLO SONCE, DA 
BOM DOBILA ŽULJE IN SE 
KLJUB VSEMU ZABAVALA.

Pričakovanje in vznemirjenje naraščata. 
Sa mo še en mesec je do začetka. Dogodek 
letošnjega  poletja, ki ga pričakujejo  in se ga 
veselijo (pred vsem) mladi z vsega sveta, je pred 
vrati. Prvič s papežem Frančiškom  in prvič v 
Braziliji. Medtem ko organizatorji urejajo še 
zadnje podrobnosti, preden mesto preplavi 
mladostna razigranost, se mladi po vsem sve tu 
priprav ljajo na sko rajšnji odhod. Na svetovni 
dan mladih (SDM) v Rio se odpravlja tudi 
nekaj deset mladih iz Slovenije (večina jih gre 
na pot že v teh dneh, čas do za četka srečanja 
bodo nekateri preživeli na misijonu, drugi ga 
bodo izkoristili za potovanje po Argenti ni in 
Braziliji, vsi pa bodo zadnji teden pred SDM 
kot misijonarji preživeli med sovrstniki 
v bra zilskih škofi jah in se potem sku paj z nji-
mi odpravili v Rio). Med slovenskimi romarji 
je tudi Klara, ki se odhoda že srčno veseli: 
»Na SDM grem drugič in komaj čakam, da se 
bom družila z domačini. Priča kujem, da bom 
veliko videla, da se bom lahko pogovarja la po 
špansko, se naučila kak capoeira gib in kak šno 
brazilsko frazo, pa tudi, da me bodo po pikali 
komarji, da me bo opeklo sonce, da bom dobila 
žulje in se kljub vsemu zabavala. Če me je česa 
strah? Ja, da ne bi preveč zaprav ljala ☺.«

Z UČBENIKOM IN 
PRIROČNIKOM TEO-
LOGIJA TELESA ZA 
MLADE SE PONUJA 
PRILOŽNOST, DA 
PODOBEN TEČAJ ZA-
ŽIVI TUDI DRUGJE.

Založbi Družina in Emanuel sta izdali učbenik in priročnik Teologija telesa 
za mlade, ki se uporabljata pri izvajanju tečaja. Staršem pa je na voljo 
poseben priročnik, v katerem je razloženo, s katerimi vsebinami se bodo 
mladi srečali na tečaju, in predlogi, s katerimi bodo lahko teologijo telesa 
uresničevali v družini.

tečaju so jo pritegnile zanimive 
zgodbe iz življenja mladih, ki so 
predstavljale uvod v srečanje, 
zanimivo pa ji je bilo slišati tudi 
izkušnje voditeljev. Povedala je: 
»Všeč mi je bilo tudi, da sem sli-

gočil mi je življenje v Skupnosti 
Betlehem, kjer sem se ob drugih 
veliko naučil, v okolju, namenje-
nemu rasti, delu z revnejšimi in 
prizadevanju za kvalitetne od-
nose. Ob njem sem bil deležen 
mnogih darov, kar od mene terja 
veliko odgovornost.

KLEMEN ZALAR
Morda so za vero in duhovniški 
poklic polega Boga najbolj zaslu-
žni moji starši in moj duhovni 
voditelj. Toda na tem mestu se 
želim zahvaliti predvsem svoji 
pokojni mami, saj je za moj du-
hovni poklic dobesedno gorela 
in žal tudi izgorela. Po njeni smr-
ti močneje doživljam, kako in 
koliko je pretrpela, ko so se vrata 
kar dvakrat zaprla in ko na vidi-
ku sploh ni bilo »nobene luči 
na koncu predora«. V tem času 
sem sicer dobil mnogo spodbud 

različnih ljudi, tudi duhovni-
kov, toda najbolj zaslužna je bila 
mama. Po njeni smrti so se mi 
namreč vrata začela sistematič-
no odpirati in po tako dolgem in 
mučnem čakanju se je vse skupaj 
v slabih dveh letih (24. avgusta 
2013 bo dve leti od njene smrti) 
odlično razpletlo. Njena goreča 
molitev, ki se je nadaljevala še 
po smrti, je premagala vse ovire 
in nasprotovanja.

To je zame jasen dokaz, da Bog 
vodi naše življenje in nam daje 
več, kot smo si sploh predsta-
vljali. Hkrati pa je dokaz, kakšno 
moč ima molitev za nove duhov-
ne poklice! Resnična in iskrena 
molitev ter darovanje trpljenja 
zanjo sta pri Bogu vedno usliša-
na! Kar je pri ljudeh nemogoče, 
je pri Bogu vedno mogoče. Zato 
sem si za novomašno geslo izbral 
Ps 117 (116), ki govori o Gospo-

dovi neizmerni dobrotljivosti in 
o našem dolgu do Boga, da mu 
je poleg prošenj treba dati tudi 
vredno zahvalo. Morda na to v 
poplavi prošenj kar pozabimo, 
toda p. Silvin je v svojih govorih 
vedno poudarjal, da se je treba 
Bogu tudi zahvaljevati in se s 
tem zavedati vsega, kar nam je 
dal, nam daje in nam bo dal.

BRANKO SETNIKAR
Pravijo, da zgledi vlečejo. Neka-
teri celo tako močno, da jih želiš 
posnemati. Kar nekaj takih sem 
že srečal v svojem življenju, tako 
laike kot redovnice in duhovni-
ke. Najprej gre seveda zahvala 
staršem, ki so mi dali prvi zgled 
vere in delavnosti. Navsezadnje 
sta me nesla k sv. krstu in me 
vztrajno spodbujala k obiskova-
nju verouka vse do prejema za-
kramenta sv. birme. Drugi zgled 

je br. Stane Bešter, ki je tudi moj 
krstitelj. Ob njem sem zorel v 
najstniških letih. Bil mi je zgled 
predanega in zvestega duhovni-
ka, ki ves gori za ljudi. In tretji 
zgled, ki me navdušuje in mi 
vliva poguma, je moj domači 
župnik Bogdan Oražem. Je lik 
duhovnika, ki navduši. S svojo 
preprosto besedo in spontano-
stjo. Z resno držo, a veselim obra-
zom. Je res duhovnik, izbran iz-
med ljudi in postavljen za ljudi. 
Vsak izmed teh je na neki način 
vplival na mojo odločitev v tre-
nutku, ko sem spoznal, kaj Bog 
želi od mene in kam me kliče.
Seveda pa me navdušujejo tudi 
nekateri zgledi svetnikov in bla-
ženih, npr. sv. Peter, sv. Tomaž 
Akvinski, bl. Alojzij Grozde in 
božji služabnik Anton Vovk.  

KLEMEN ČELIGOJ

mlade 
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