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Kot glavno misel svetovnega dneva mladih je
papež Frančišek izbral odlomek iz Lukovega
evangelija: »Tiste dni je Marija vstala in se v
naglici odpravila!« (Lk 1,39).
Zahvaljujoč Božji ljubezni, ki mi ponuja roko,
lahko vstanem in se podam na pot. Brez te
Božje ljubezni bi se še vedno utapljal,
životaril, stopical na mestu, se ukvarjal sam s
seboj, bil del množice …
Romanje križa mladih ima cilj, da nam
pomaga vstati in se podati na pot za
Kristusom, potem ko sem spoznal v Kristusu
najdragocenejši dar, ki je spremenil moje
življenje in ga zato želim pokloniti še drugim.

Uvodni
nagovor

Naj bo to romanje križa mladih po naših
občestvih nekaj lepega in duhovno
bogatega.
Prosim vas, duhovniki in pastoralni sodelavci,
da sprejmete ta križ in se zberete ob mladih.
Tako bodo začutili, da je tudi zanje prostor v
naših občestvih. Še več, čutili se bodo
sprejeti in spodbujeni, da stopijo na pot, ki
vodi proti svetovnemu dnevu mladih. Kako
lepo bi bilo, da bi se vsaj po eden iz vsakega
našega občestva lahko tega srečanja
udeležil.

V molitvi z vami,

+Alojzij Cvikl, nadškof

Dragi duhovniki in pastoralni
sodelavci!

V pripravi na Svetovni dan
mladih, ki bo v Lizboni, na
Portugalskem, leta 2023, bo po
naših dekanijah romal križ
mladih.



spodbuda mladim za hojo za Kristusom,
vabilo na Svetovni dan mladih in
povezovanje na dekanijski ravni.

Romanje slovenskega križa SDM po navadi poteka v letih pred SDM. Prejeli ga boste tudi v vašo
dekanijo.
Namen romanja križa je:

V tej knjižici boste našli vsebinske in praktične poudarke za sprejem križa v vaši dekaniji.

Bodite
ustvarjalni
Načinov za romanje v vaši dekaniji je več. Pri izbiri
imate proste roke, prosimo pa vas, da poskušate
doseči vsi tri v začetku napisane namene.
Priporočeno je, da imate v času, ko je križ v vaši
dekaniji, en osrednji dogodek za mlade. Ta lahko
poteka ob sprejemu križa oz. za vikend.

Sprejem in
predaja
Dekanija, ki križ preda naprej, je odgovorna, da
vas kontaktira za predajo ter prevoz križa v vašo
dekanijo. Sprejem lahko poteka preprosto ali pa
ga že vključite v program. Če se dogovorite, je to
lahko tudi priložnost za srečanje mladih iz obeh
dekanij.

Križ je narejen iz lesa jelke oz. hoje. Nahaja se v
prenosni torbi; lahko se ga razstavi na 2 dela. Ob
križu je tudi posebno stojalo.

Napotki za romanje
po dekanijah



Nagovor ob
križu
Zgodilo se je leta 630, ko je bil v Bizancu (danes
Carigrad) cesar z imenom Heraklij. Bizantincem je
pod tem cesarjem uspelo nekaj velikega,
premagali so Perzijce in njihovega kralja Kosroa
ter s tem dobili nazaj relikvijo, za katero so se
borili. Relikvije (ostanke) svetega križa je pred
desetletjem in pol ta isti kralj odnesel iz
Jeruzalema. Po zmagi jih je bilo potrebno dati
nazaj v cerkev na Kalvariji, od koder so bile
ukradene. Cesar, ki je slovesno prinašal relikvije,
je bil za ta dogodek pokrit z zlatim okrasjem in z
dragimi kamni. Korak za korakom je v bogati
opravi pogumno stopal proti vhodu na Kalvarijo,
vendar se je pred vhodom ustavil. Cesar ni mogel
vstopiti skozi vrata, ki vodijo na Kalvarijo. Bolj ko
se je trudil, da bi vstopil, bolj nemočen je stal na
mestu. Vsi tam zbrani so videli, da se s cesarjem
nekaj dogaja. Osupli so se spogledovali in se
čudili. Takrat je k cesarju pristopil škof Zaharija in
ga spomnil, da mogoče tako veličastna oprava ni
primerna na mestu, kjer je Jezus hodil gol in s
križem. Cesar, ki je razumel sporočilo, je slekel
dragocena oblačila in bos ter oblečen kot drugi
ljudje prehodil preostanek poti do kraja, kamor je
položil ostanke svetega križa.

Iz tega dogodka izhaja obred na veliki petek, ko
papež brez mašnih oblačil in bos poljubi križ.
Seveda ima to zelo globoko sporočilo tudi za nas
tukaj zbrane. H križu ne moreš stopiti, če prej ne
slečeš starega človeka, človeka namišljenih
veličin in vseh nazivov. Pred križem sem revež in
vendar v revščini najmočnejši.

Od kdaj? Od kdaj je križ razumljen kot ljubezen?
Ali tisti, ki nosite križce okoli vratu, veste, da je to
znamenje največje ljubezni? Mogoče nam bo
razlaga pomagala razumeti, zakaj je križ ljubezen.

Vrnimo se dva tisoč let nazaj na tisto goro, ki nosi
ime Golgota – prostor, kjer so pred 2000 leti
stali trije križi. Levo in desno sta na križih visela
Dizma in Gizma, razbojnika, ki sta zaslužila svojo
kazen, in na sredi edini pravičen, Kristus. Za
Jezusove sodobnike je bil križ znamenje
prekletstva in zapuščenosti od Boga. Tudi
apostoli so v križu videli veliko sramoto.
 
Na veliki četrtek je Jezus s svojimi prijatelji,
apostoli, obhajal zadnjo večerjo. To ni bil navaden
obed, ampak obredno slavje, ki je bilo strogo
predpisano. Pasho, kakor judje imenujejo ta
obed, je Jezus obhajal po navodilih, ki jih je dal
Mojzes, ko je vodil ljudstvo iz Egipta. Pri tej
večerji so prisotni izpili štiri čaše vina, vmes so
pojedli grenka zelišča, opresnike in jagnje. Tudi
Jezus omenja, da so izpili čašo. Pravzaprav
najdemo v evangelijih zapisano, da je Jezus izpil
tri čaše vina. Četrte čaše, tako imenovane čaše
halell, pa Jezus ni izpil. Potem ko so pojedli jagnje,
ki je bilo osrednji del obeda, in izpili tri čaše vina,
je svojim učencem rekel: »Vstanite, pojdimo.«
Lahko si predstavljamo, kako čudno se je moralo
to zdeti učencem, ki so gotovo zelo dobro
poznali obred in pravila obhajanja pashalne
večerje. Njihov učitelj ni izpil četrte čaše. Zakaj?
Kaj se dogaja?? Po tretji čaši se podajo na pot po
cedronski dolini v vrt Getsemani, kjer učenci
zaspijo (kdo ne bi po treh čašah vina). Zaključiti
obred, kot ga je Jezus, je podobno, kot bi
zaključili sveto mašo z obhajilom in potem bi
duhovnik šel v zakristijo. Vsi bi vedeli, da nekaj
manjka. Manjka še prošnja po obhajilu (oznanila)
in blagoslov. Potem pa učenci, skriti, spremljajo
vso Jezusovo agonijo do križa. Nikjer ne izpije
četrte čaše, ki mora biti sad vinske trte. Vina ne
pije, vse dokler ne visi na križu. 



Ko visi na križu, Jezus pravi, da je žejen, in vojak
na sulico napiči gobo in jo namoči v kis. Kis,
kakršnega omenja evangelist Janez, ni bil kis, kot
ga poznamo mi danes. Običajno so dali
kaznjencem piti slabšo kvaliteto vina in temu so
rekli kis. Ta kis je bil sad vinske trte. Takrat mu
vojak s sulico prinese gobo, namočeno s kisom, k
ustnicam in Jezus to zaužije ter pravi:
»Dopolnjeno je,« nagne glavo in izdihne.

Janez, ki je stal pod križem, je to gledal. On je
slišal in videl, kaj se je zgodilo. Lahko si
predstavljamo mladeniča Janeza, ki je videl, da se
je pashalna večerja končala na križu in da je On-
Jezus tisto pravo jagnje. Križ, orodje trpljenja in
sramote, pa ni več sramotilno orodje, ampak
prostor, kjer je Bog v nemoči pokazal svojo moč.
Apostol Pavel se je kasneje hvalil s paradoksom
moči v nemoči: »Moč se dopolnjuje v slabosti.
Kadar sem namreč slaboten, takrat sem močan.«
(2 Kor 12,9–10)
 
Gilbert Keith Chesterton, ki se je spreobrnil v
katoliško vero, je križ prepoznal kot tisto
znamenje, ki nas razlikuje od vzhodnih (azijskih)
religij, ki jih simbolizira krog. Budizem je
sredotežen, krščanstvo je sredobežno, ker se
prebija ven. Ta isti avtor pravi: »Krog je namreč
po svoji naravi popoln in neskončen, a večno
nepremičen v svoji velikosti. Krog se ne more ne
povečati ne pomanjšati. Križ pa – čeprav ima v
središču trk in navzkrižje – lahko večno razteza
svoje štiri roke, ne da bi spremenil obliko. Ker ima
v središču paradoks, more rasti ne da bi
spreminjal obliko … križ se odpira na vse štiri
strani neba: je kažipot svobodnih potnikov.«
 

Križ je darujoča ljubezen. Pred časom sem
prebral zgodbo Arthurja Hinkleya, ki je doma na
kmetiji z golimi rokami dvignil traktor. Fant ni bil
športnik, ki bi se ukvarjal z dviganjem uteži,
ampak je bil preprost fant, čigar prijatelj,
osemnajstletni Lloyd, je bil ujet pod traktorjem.
Arthur je slišal kričanje svojega prijatelja, pritekel
na pomoč in v naglici prijel traktor ter ga dvignil
tako visoko, da je lahko Lloyd zlezel izpod
traktorja. Ljubezen do najboljšega prijatelja je v
njem okrepila mišice do te stopnje, da je naredil
nekaj, česar v normalnih okoliščinah ne bi mogel
narediti.

Ali pa povejmo zgodbo Maksimilijana Kolbeja, ki
je stopil iz vrste ter prosil vojake, da v bunker
lakote namesto družinskega očeta zaprejo njega,
vedoč, da se od tam nihče ne vrne živ. Kot
duhovnik, poln Kristusove ljubezni, je vedel, da
mora dati življenje za druge.
Dragi mladi prijatelji, če bi čas razdelil v sveto
tridnevje, potem bi rekel, da smo danes v času
velike sobote, ko o Bogu ne smemo govoriti. Ker
Bog je mrtev. Kakor da bi čakali na Veliko noč.
Vendar naj vam povem, da Boga veličastva,
vzvišenosti, moči in oblasti raje pustimo pri miru,
saj s takšnim Bogom nimamo kaj početi. Dan
nam je čuteči Bog, ki se je razodel v Jezusu
Kristusu in njegovem križu. Ta Bog je popolno
nasprotje naših razumskih predstav, ker je Bog, ki
je dal vse, da bi po križu rešil vsakega izmed nas.



Molitev ob
križu - 1

Priprava
Molitev ob križu imate lahko v cerkvi ali katerem
drugem večjem prostoru. Prostor je zatemnjen,
osvetljen naj bo oltar in križ oz. prostor, kamor
boste križ postavili. Pred križem naj bo prostor,
kamor boste odlagali svečke.
Pri vhodu naj nekaj posameznikov sprejema
mlade, ki pridejo k molitvi. Pri tem jim lahko delijo
svečke.
Če boste imeli glasbeno zasedbo, naj bo na
prostoru, ki ne zakriva pogleda na križ ali oltar ter
obrnjena k ljudem. Dobro je, da ima možnost, da
se obrne k Najsvetejšemu (če ga boste med
molitvijo izpostavili v češčenje). Predlagamo, da
za besedila pesmi uporabite projekcijo. Pri tem
se za čim večjo berljivost uporabi belo besedilo
na črni podlagi, ki ne moti s preveliko
osvetljenostjo.

Uvod
Med zbiranjem mladih je lahko v ozadju umirjena
glasba.
V uvodu naj eden od organizatorjev mlade lepo
pozdravi in jih spodbudi k češčenju in molitveni
drži. To lahko stori tudi voditelj glasbene skupine,
če se tako prej dogovorite.

V uvodu se zaigra nekaj (od 3 do 5) bolj živahnih
pesmi: (Oče, Več kot zmagovalci, Ščit in meč,
Oče naš, ipd.).

Sprejem križa
Ta del se uporabi v primeru, da boste križ med
molitvijo prinesli v cerkev.
Križ se počasi prinese v cerkev. Nosi ga lahko
nekaj mladih. Pred njim gredo lahko ministranti s

svečami. Vmes lahko pojete pesem o križu (Ti si
šel na križ) ali pa se igra instrumentalna
spremljava. Mladi ga previdno postavijo v
podstavek.
Nadaljujete lahko s pesmijo Pred križem.

Molitev
(Bogdan Vidmar)
Gospod, hvala Ti za Sv. Križ,
hvala Ti za Tvoje rane,
hvala Ti za tri ure smrtne agonije.
Jezus, hvala Ti, ker si umrl za nas.
Tvoje telo je izmučeno, na Tvoji glavi je trnjeva
krona,
Tvoje roke in noge so prebodene,
Tvoje srce je prebodeno in s tem odprto, da iz
njega teče Tvoja Sveta Kri;
za mene, za nas, za vse ljudi.
Gospod, naj začutim moč Tvoje ljubezni!
Usmiljeni Gospod, Ljubezen razpeta na križu, reši
me!

Tudi zaradi mojih grehov zoper Tebe in svoje
bližnje, so Ti z žeblji prebili roke in noge.
Odpusti mi mojo krivdo!
Odpusti mi, ker tolikokrat pozabljam na ceno
svojega odrešenja.
Odpusti mi, ker Te ne ljubim dovolj.
Odpusti mi, ker tolikokrat pozabljam na sporočila,
ki mi jih daješ s Križa.
Odpusti mi, ker Te ne ljubim dovolj.

Pomagaj mi, da premagam svoj napuh, postajam
vedno bolj ponižen in resnično pokoren Tvoji
sveti volji.
Po Tvojem svetem Križu, po Tvojem zgledu in
Tvoji milosti naj svojo trdosrčnost, lenobo,
cinizem, nihilizem in »vsegliharstvo« premagujem
z velikodušnostjo.



Pomagaj mi premagati zasvojenosti in
zasužnjenosti s potrošništvom, slavo, uspehom in
raznoraznim uživaštvom.
Osvobodi me!
Odženi proč od mene zavist in jezo.
Podari mi razumnost, pravičnost, srčnost in
zmernost.
Naj se veselim čistega srca, telesa in duše.

Gospod, hvala Ti za Tvoje besede s križa.
Hvala Ti, da si nam dal Marijo za svojo Mater.
Hvala Ti, da nas na križu učiš odpuščanja.
Hvala za zgled poslušnosti Očetovi volji.

Gospod, pod križ Ti prinašamo vse naše trpljenje,
vse naše bolečine, vse naše rane, vse naše grehe,
trpljenje naših družin,
trpljenje preganjanih kristjanov,
trpljenje bolnih,
trpljenje umirajočih.

Prosimo Te: »Osvobodi nas!«
Marija, Mati Ljubezni, Ti stojiš pod križem.
Moli z nami in posreduj za nas, da bomo po Sv.
Križu rešeni zla in deležni miru, ljubezni, zaščite
pred zlom in ozdravljenja.
Izprosi nam, da bomo začutili moč Božje ljubezni
in bomo zanjo hvaležni!
Amen.

Berilo
Beseda o križu je namreč za tiste, ki so na poti
pogubljenja, norost; nam, ki smo na poti rešitve,
pa je Božja moč. Saj je pisano: Uničil bom
modrost modrih, razumnost razumnih bom
zavrgel. Kje je modrec, kje je pismouk, kje
razpravljavec sveta? Mar ni Bog modrosti tega
sveta obrnil v norost? Ker pač svet prek modrosti
ni spoznal Boga v njegovi modrosti, je Bog po
norosti oznanila sklenil rešiti tiste, ki verujejo.
Judje namreč zahtevajo znamenja, Grki iščejo
modrost, mi pa oznanjamo križanega Mesija, ki je
Judom v spotiko, poganom norost. Tistim pa, ki
so poklicani, Judom in Grkom, je Mesija, Božja
moč in Božja modrost. Kajti Božja norost je
modrejša od ljudi in Božja slabotnost močnejša
od ljudi. (1 Kor 1,18-25)

Nagovor
Za nagovor se lahko vzame nagovor iz prejšnjega
poglavja, ali pa duhovnik oz. laik sam pripravi
nagovor o moči in pomenu križa.

Med nagovorom in pričevanjem je lahko pesem
npr. Križ, Na križ si šel, Nad vsem.

Pričevanje
Nagovoru lahko sledi kratko pričevanje. To naj
ima poudarek na Božjem delovanju v življenju
pričevalca. Dobro je, da je pričevalec oseba, s
katero se mladi udeleženci molitve lahko
poistovetijo. Izkušnja, ki jo pričevalec podaja, naj
ne bo sveža.
(V primeru, da boste po pričevanju izpostavili
Najsvetejše, naj pričevalec spomni na Jezusovo
navzočnost v evharistiji in mlade povabi, da
Jezusa pričakajo z odprtim srcem, da nas
nagovori.)

Izpostavitev Najsvetejšega
Glasbeniki naj zaigrajo mirno pesem, ki ima v
središču Jezusa (npr. Jezus, Ti si, Bodi tu). Med
petjem naj duhovnik izpostavi Najsvetejše in ga
pokadi.

Tišina
Tišina je namenjena temu, da mladi premislijo o
Božji Besedi in nagovoru. Povabite jih, da naj
premislijo, kaj bi oni radi prinesli pred Jezusa?
Svoje težave, grehe, napake, stiske, križe? V
katerih situacijah bi radi, da je Jezus ob njih? Na
koncu tišine bodo povabljeni, da v znamenje
izročitve Jezusu pred Njega in Njegov križ
prinesejo svečke.

Izročitev Bogu
Med igranjem in petjem pesmi Moje imaš srce
(lahko se večkrat ponovi) ali druge primerne
pesmi mladi prinesejo svečke pred oltar.
Po prinašanju sveč se lahko zapoje še nekaj
mirnih adorativnih pesmi.



Očenaš

Molitev
Molimo. Gospod, naš Bog, tvoj Sin se je iz ljubezni
do nas izročil v smrt. Pomagaj nam, da bomo z
enako ljubeznijo zvesto hodili za njim, ki s teboj v
občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Amen.

V primeru, da Najsvetejše ni izpostavljeno, se na
tem mestu zapoje še nekaj pesmi.

Blagoslov z Najsvetejšim
Duhovnik pokadi Najsvetejše, vmes se poje
adorativno pesem. Nato zaključi z molitvijo,
blagoslovom in molitvijo v spravo za bogokletje.
Na koncu se zaigra še nekaj pesmi, ki so lahko
spet bolj živahne.

Vabilo na družabni del
Po molitvi voditelj povabi na druženje. Že v cerkvi
ali pa med druženjem predstavi, kaj je SDM in
mlade povabi nanj.

Molitev ob
križu - 2
Pesem: Jezus, k tebi hitim

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Vsi: Amen.

V: Glejte, les križa, na katerem je zveličanje sveta
viselo.
Vsi: Pridite, molimo.

Mladi:
Vsako znamenje križa pričuje o Kristusovi
velikonočni skrivnosti:
o prehodu iz smrti v življenje.
Kristus pričuje o ljubezni,
o globoki moči življenja iz ljubezni, ki premaga
smrt.
Pozdravljen, Kristusov križ,
kjerkoli si postavljen,
na moriščih,
v ječah,
ob poteh,
povsod, kjer ljudje trpijo in se borijo s smrtjo.
Povsod, kjer delajo, študirajo in ustvarjajo.
Povsod, na prsih vsakega moža in vsake žene,

vsakega fanta in vsakega dekleta,
in v srcu vsakega človeka.
Bodi pozdravljen, Kristusov križ. Amen.
(sv. Janez Pavel II.)

Pesem: Ti si šel na križ

Mladi:
Mladi si za življenje delamo načrte. Načrtujemo
svojo prihodnost. Želimo, da bi bilo naše življenje
razburljivo, polno in predvsem veselo. Da bi bilo
polno smeha in dobrih ljudi. Da bi videli svet, da
bi spoznavali ljudi, odkrivali skrivnosti. Želimo
spreminjati svet. Mislim, da lahko vsak pritrdi, da
si predvsem želimo tega, kar je pred tisočletjem
in pol izrekel razposajeni sv. Avguštin: »Ljubiti in
biti ljubljen«. Danes morda v moderni izvedbi
»videti in biti viden.« Kako lepo je plavati na
oblakih sanj, ko gre vse po načrtih.

Pesem: Suša



Mladi:
Kaj pa, ko ne gre po načrtih? Mladi mislimo, da
spadajo križi in težave v svet odraslih. Nas mladih
križi ne zadevajo. Kaj pa, ko pride izvid od
zdravnika in piše karcenom (rak). Ali pa, ko
mladenka po prijetni zabavi sede v avto in na
parkirišču do smrti povozi človeka. Ali pa, ko
punca po izostanku mesečnega perila iz šale
naredi test nosečnosti in test pokaže, da se je pri
15. letih pod srcem začel dogajati največji čudež
življenja? Kam takrat? Kaj narediti? Zanima me,
kam pogledati in na koga nasloniti glavo.

Mladi:
Gospod, rad bi Ti sezidal stolp v svojem srcu.
Stolp, v katerega se boš povzpenjal samo Ti.
Stolp, v katerega Ti bom poskušal dati le
najboljše, svoj trud, upe in uspehe.
Ti praviš, da tak stolp zahteva drugačne temelje,
da tak stolp še ne more stati,
da takšnega stolpa ne potrebujem.
Praviš mi: »Vzemi svoj križ in hodi za menoj,
daruj mi svoje strahove, neuspehe in padce.
Sprejmi svoj križ, to mi je bolj ljubo od
slonokoščenih stolpov in zlatih palač.«

Pesem: Križ

Mladi:
Morda je čas, da se ozrem na križ. Kdo je tam?
Tam je Jezus. Nikamor ne more. Pribit na križu z
razprostrtimi rokami čaka, da ga objamem in mu
povem … Sam/sama ne zmorem. Gospod, usmili
se mene, grešnika.

Mladi:
Križ nas uči ljubezni. Tiste ljubezni: »dati« in
ničesar zadržati. Ko mladi rečemo, da želimo
spremeniti svet, pomislimo, da moramo najprej
spremeniti sebe. Če pa že želimo spremeniti
svet, potem ne smemo biti od tega sveta. Tako
svetuje Jezus. Svetu lahko pomaga samo tisti, ki
ni direktno vpleten v krizo. Bolnega človeka
ozdravi zdravilo, ki je zunaj njega, orel leti samo
zato, ker nima istih lastnosti kot konj. Ne moremo
se sami potegniti iz velike mlake živega blata.
Tega je sposoben samo lažnivec. Jezus je prišel
svet prenovit in ga tudi je. Vendar ni začel najprej
pri svetu, ampak je najprej obnovil srca. 

Heroda je pustil na svojem dvoru, Pilata na
sodnem stolu, Kajfa je pustil s sinedrijem, rimske
kovance je pustil v obtoku, cesarjevih emblemov
ni dal umakniti, rimskega orla je pustil kričati nad
zavojevanimi narodi mogočnega imperija. Od
tega sveta je vzel dvanajst mož, očistil njihova
srca in v njihova srca poslal svojega Duha (vsi
tega preizkusa niso vzdržali – primer je Juda),
nato so bili poslani v svet narediti revolucijo. Z
drugimi besedami lahko rečemo, da za novo
revolucijo ne potrebujemo križarjev, ampak nekaj
svetnikov. Svetnikov ne potrebujemo mnogo.
Stalin je nekoč dejal: »Deset tisoč ljudi je
potrebnih, da zgradijo most. Da se poruši, sta
potrebna samo dva.« Tako je tudi tukaj. Samo
nekaj duš, ki so polne Kristusovega Duha, je
potrebnih in bodo naredile več kot tisoč
povprečnih, ki samo na zunaj čistijo posodo.
Nobena stvar na svetu se ne zgodi najprej v
svetu, ampak se zgodi najprej v srcu in nato v
svetu. Dokler ne bomo spremenili src, ne bomo
spremenili ničesar.

Voditelj:
Molimo, da bi razpoložili srca in se dali na
razpolago tej križani ljubezni.

Očenaš

Mladi:
Hočeš vedeti, kako se lahko zahvališ Gospodu za
to, kar je storil za nas? … Z ljubeznijo! Ni druge
poti. Ljubezen se vrača z ljubeznijo. Zagotovilo za
ljubezen pa je žrtev. Torej, pogum! Odreci se sam
sebi in vzemi njegov križ. Tedaj boš vedel, da mu
z ljubeznijo vračaš Ljubezen.
Sveti Frančišek je dejal: »Izlijte pred Bogom svoja
srca, ponižajte se, da vas bo on povišal. Nič od
svojega ne pridržite sebi, da vas popolnoma
sprejme On, ki se vam vsega daje.«

Pesem: Moj Jezus, Rešitelj

Voditelj:
Božja pomoč stani vedno pri nas.



Križev pot
1 Pilat obsodi Jezusa na smrt

Molimo Te, Kristus, in Te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil. 

Obsodili so te, Jezus – Bog, čeprav nisi bil kriv. Niso te razumeli, niso te sprejeli.

Poznaš mojega prijatelja, srednješolca. Zdi se mu, da je življenje lepše, če popije malo alkohola. Tedaj
namreč lažje prenaša očetovo nasilje in njegove žaljivke. V urah omame, ko se pijan klati naokrog,
bolečina zaradi nesprejetosti nekako izgine. Le beseda mimoidočega se zarije v njegovo srce …

A nekaj vem zagotovo: Jezus, ti ga imaš rad!

Usmili se nas, o Gospod! 
Usmili se nas!

2 Jezusu naložijo križ

Molimo Te, Kristus, in Te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil. 

Prebičan, opljuvan, izčrpan ... in sedaj, Jezus, Ti na ramena naložijo še križ. 

Pravijo, da »vsak nosi svoj križ«. A za nas, mlade, mislijo, da to ne drži. Za nas pravijo: »Vse imajo.«
Vendar ne vedo, kaj govorijo. Jezus, ti veš, da tudi jaz nosim svoj križ. Moj križ ni iz lesa. Je iz besed:
»Nimam časa zate! Daj mi mir … Preutrujen sem, da bi te poslušal …« 

A nekaj vem zagotovo: Jezus, Ti imaš čas zame, saj me imaš rad!

Usmili se nas, o Gospod! 
Usmili se nas!

3 Jezus pade prvič pod križem

Molimo Te, Kristus, in Te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil. 

Jezus, množica te žali in se norčuje iz tebe, ko omahneš na tla. Pretepen in ranjen ležiš v prahu. Prah
ceste in blato se lepijo nate.
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4 Jezus sreča svojo žalostno mater

Veš, tudi jaz sem na tleh. Koliko umazanije je že šlo skozi moje srce! S kolikimi ranami sem pokrit.
Nevoščljivost, ozkosrčnost, zlobnost, nepoštenost, maščevalnost, zavist, požrešnost, nečistovanje,
poniževanje, lenoba, nezmernost, zlaganost … Vse to so rane, na katere se lepi umazanija sveta. Eno vodi
k drugemu in me tlači, da ne morem vstati. Vedno globlje se pogrezam in sprejemam, da je tako prav in
dobro. Zazrt v blato nimam moči, da bi vstal.

Jezus, Vstali, daj mi moči, da vstanem iz svojih grehov in začnem novo življenje!

Usmili se nas, o Gospod! 
Usmili se nas!

5 Simon pomaga Jezusu nositi križ

Molimo Te, Kristus, in Te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil. 

Opotekaš se, Jezus. Vojaki se ustrašijo, da boš umrl že pred križanjem, zato prisilijo Simona iz Cirene,
da Ti pomaga nositi križ.

Nikoli ne bom pozabila dneva, ko je oče za zmeraj odšel iz naše družine. Stekla sem v bližnji gozd in
tam jokala do večera.
Mama se je kmalu ponovno poročila, prav tako oče. Imam polbrate in polsestre. Vsi so zadovoljni, le jaz
sem jim v breme.
Ti, Jezus, veš, kako bolijo besede »sam križ je s teboj«, ki jih poslušam od malega. Hvala, ker me imaš
vsaj Ti rad!

Usmili se nas, o Gospod! 
Usmili se nas!

Molimo Te, Kristus, in Te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil. 

Jezus, nenadoma v množici zagledaš žalostni obraz svoje matere. Njeno srce je strto od bolečine.

Tudi moja mama zelo trpi zaradi moje bolezni. Ko prihaja k meni, poskuša skriti svojo žalost, a njene oči
v obupu sprašujejo: »Zakaj umiraš, moja hči? Zakaj ravno ti?«
Dva meseca je, odkar se je zdravniku ob mojih izvidih obraz zresnil. Besna sem na zdravnike, ki za mojim
hrbtom šepetajo »brezupna hitra oblika krvnega raka«.
Sedaj v bolniški sobi sprejemam obiske. Nevoščljiva sem sošolcem, ki se pogovarjajo o šoli v naravi, o
prvih ljubeznih. Kako naj verjamem prijateljici, da je prav nič ne moti, ker mi je kemoterapija uničila lase?

Najtežje pa mi je zaradi mame. Prosim Te, Jezus, potolaži jo!

Usmili se nas, o Gospod! 
Usmili se nas!



6 Veronika obriše Jezusu obraz

Molimo Te, Kristus, in Te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil. 

Jezus, nenadoma stopi predte Veronika in ti s prtom obriše potni obraz – previdno, nežno.

Tudi jaz poznam eno Veroniko – sošolka je. Baje bo po srednji šoli šla med redovnice.

Moj Bog, kako si želim, da bi tudi jaz imela takšno srce, kot ga ima Veronika! Kar sram me je, ko pomislim
nanjo. Jaz pred svojimi sošolci skrivam, da hodim v nedeljo k maši, ona pa brez zadrege govori o Tebi,
Jezus. A ne ostaja le pri besedah, ampak je tudi v dejanjih takšna kot Ti: pomaga drugim, zna potolažiti,
si vzame čas za vsakogar.

Jezus, daj mi moč, da bom kot Veronika, ki pomaga drugim.

Usmili se nas, o Gospod! 
Usmili se nas!

7 Jezus pade drugič pod križem

Molimo Te, Kristus, in Te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil. 

Sonce vedno bolj pripeka, križ postaja vse težji … Ponovno si na tleh.

Tudi moj starejši brat je ponovno padel. Zašel je v svet drog. Vedno znova dela to, česar noče: laže
drugim in sebi, ko govori, da lahko preneha z drogami. Grozi staršem, če mu ne dajo denarja. Celo kradel
je že.

O Bog, daj mu moči, da kakor Ti tudi on ponovno vstane. Daj mu moči, da bo znal reči drogi »Ne«!

Usmili se nas, o Gospod! 
Usmili se nas!

8 Jezus nagovori jeruzalemske žene

Molimo Te, Kristus, in Te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil. 

Jezus, tudi na tej Tvoji zadnji poti so s teboj žene. Jokajo, ko gledajo tvoje trpljenje. Ti pa jim
prerokuješ, da bodo še bolj jokale zaradi svojih otrok.

Le kaj sem storila narobe, da je moj otrok, moja zlata punčka živahnih oči in okroglih ličk danes živ
okostnjak?
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9 Jezus pade tretjič pod križem

Bili smo srečna družina, dokler naju ni nekega dne zapustil njen »zlati oči« - kot ga je rada klicala. Odtlej
sem živela samo za svojo punčko: vse sem ji nudila, samo da bi bila srečna, pa čeprav brez očka.
A nekega dne mi je rekla, da ne bo več jedla, ker je predebela. Najprej sem mislila, da se šali; potem sem
upala, da jo bo premagala lakota; zatem sem jo prosila in rotila, naj začne jesti; nazadnje sem jokala …

Sedaj molim in se obračam nate, Jezus. Osvobodi mojega otroka te odvisnosti!

Usmili se nas, o Gospod! 
Usmili se nas!

10 Jezusa slečejo

Molimo Te, Kristus, in Te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil. 

Ponižali so Te čisto do konca. Še oblačila so Ti vzeli. A Tvoj duh je močnejši kot rabljeva roka, zato jim
mirno prepustiš svoje izmučeno telo …

Jezus, kako te občudujem! Jaz pa sem reva, poln strahov. »Čista zguba« – kot me kličejo sošolci.
Odkar vem, me je vsega strah. Tremo imam, jecljam. Nobene pametne misli nimam, a moji sošolci so
polni idej. Ničesar ne naredim dobro, učitelj me nikoli ne pohvali. Sram me je moje nesposobnosti,
sošolci se norčujejo, ko zardevam. Kadar takšen stojim tam pred razredom, se počutim razgaljenega …
Tudi mama me kliče »ti moja mala zguba«. In oče iz dneva v dan ponavlja, da iz mene nikoli nič ne bo.

Samo Ti, Jezus, veš, kako me bolijo te besede. Nihče razen tebe me ne ceni. Le Ti me imaš rad
takšnega, kot sem.

Usmili se nas, o Gospod! 
Usmili se nas!

Molimo Te, Kristus, in Te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil. 

Jezus, kako dolga je tvoja pot. Ponovno se zrušiš pod križem.

Tudi moja sestra, srednješolka, je ponovno na tleh. Ljudje pravijo: »Saj ji nič ne manjka! Kakšna depresija
neki – premlada je še za to.« Kako jo bolijo te besede!
Nihče je ne razume, nihče ne sliši nemih krikov, ko ji črne sence trgajo dušo. Skuša razložiti, toda mama
jo le prestrašeno gleda. Oče je v zadregi, sama sem premlada. Prijateljica se je izogiba. Zdravnik jo sicer
posluša, potem pa predpiše pomirjevalo. A tablete pomagajo le kratek čas, potem se spet začne
odpirati tista črna luknja s sencami, ki trgajo njeno dušo.

Nikogar ni ob njej, le Ti, Jezus ji v srcu tiho šepetaš: »Vstani! Svetloba je premagala temo …« Bo zmogla?

Usmili se nas, o Gospod! 
Usmili se nas!



11 Jezusa pribijejo na križ

Molimo Te, Kristus, in Te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil. 

Položijo Te na križ. Ne upiraš se. Ob vsakem udarcu kladiva stisneš zobe, telo se napne, a usta ostanejo
brez besed. Le Tvoj nemi krik gre v svet.

Tudi jaz sem razpeta, Jezus, in strašno boli, ko me očka in mama vlečeta vsak na svojo stran. Pribijata
me s pogledi in besedami.
Nekoč smo bili srečna družina. Koliko je bilo smeha, objemov in veselja. Le babica in mami sta se kregali.
Nekega dne je babica rekla, da ji je moja mamica ukradla sina. Potem sta se skregala še mami in očka
ter se nazadnje ločila. Takrat se je začela moja kalvarija, saj bi se morala odločiti, s kom bom živela.
Ampak jaz imam oba enako rada!

Sedaj živim malo pri enem, malo pri drugem. Počutim se, kot da sem razpeta na križ ljubezni do svojih
staršev. In tam si skupaj z menoj Ti, Jezus, ki si na križu razpet zaradi ljubezni do ljudi.

Usmili se nas, o Gospod! 
Usmili se nas!

12 Jezus umre na križu

Molimo Te, Kristus, in Te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil. 

Glava Ti omahne na prsi, Tvoje telo z vso težo visi na žebljih. Umrl si!

Nikoli prej nisem razmišljal o smrti, tudi o Tvoji smrti na križu ne, Jezus.

O moj Bog, ko bi lahko zavrtel čas nazaj! A čas se je zame ustavil tisto soboto ponoči, ko sem s prijatelji
odšel na zabavo. Peljal nas je sošolčev brat. Ko smo se vračali, je začelo močno deževati in na nekem
ovinku nas je zaneslo s ceste … Zbudil sem se v bolnišnici – sam, brez prijateljev. Zaželel sem si, da bi
tudi jaz umrl z njimi.

Pred dnevi sem bil na pokopališču. Ko sem gledal tiste križe, sem na njih nenadoma uzrl Tebe, Jezus. In
začel sem moliti …

Usmili se nas, o Gospod! 
Usmili se nas!

13 Jezusa snamejo s križa

Molimo Te, Kristus, in Te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil. 
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14 Jezusa položijo v grob

Jezus, Tvoje mrtvo telo položijo Mariji v naročje. Neskončno je njeno trpljenje, ko drži telo mrtvega sina.

Marija me razume. Tudi jaz sem videla mater, ki je v rokah držala svojega mrtvega otroka. Zdravniki so ji
govorili, da je z njim vse v redu, da je zdrav. Toda mati je v njegovih žalostnih očeh videla njegovo počasi
napredujočo bolezen. Počasi so mu tudi začele pešati moči. Zdravniki so takrat postavili diagnozo: rak.
Kljub vsemu zdravniškemu znanju mu ni bilo več pomoči.

Dragi Jezus, potolaži me in odvzemi to neizmerno žalost, ki jo pestujem iz dneva v dan.

Usmili se nas, o Gospod! 
Usmili se nas!

Molimo Te, Kristus, in Te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil. 

Tvoje mrtvo telo, Jezus, zavijejo v prt in ga položijo v grob. In tako je tudi prav: minljivo telo je v zemlji,
neminljiva duša pa v nebesih. Nam pa je ostal križ, po katerem bomo odrešeni, da bomo tudi mi nekoč
lahko odšli k nebeškemu Očetu …

Vem, Jezus, da mora prav vsak človek nekega dne umreti. pa vendar: zakaj je morala umreti moja
mama, ko sem jo najbolj potreboval? Zakaj?
Odkar sem tistega deževnega dne stal ob njenem odprtem grobu, sovražim pokopališča. Ne prenesem,
če kdo govori o smrti. Tako žalosten sem.

Jezus, pomagaj mi, da sprejmem to življenje in se postavim na lastne noge. Saj vem, da me imaš tako
rad!

Usmili se nas, o Gospod! 
Usmili se nas!

(prirejeno po besedilu Marjane Barbarič)



Bodi tu
Bodi tu in čuj zdaj z menoj.
Čuj zdaj in moli, čuj zdaj in moli.

Jezus, Ti si
Jezus, Ti si, Ti si, vse, kar manjka mi, 
vse, kar vedno sem si želel.
Jezus, Ti si, Ti si, srce ustvaril mi,
končaj, kar v meni si začel.
 
Si moje upanje, četudi ne vidim Te.
Si zame življenje dal
in tretji dan zame vstal.
Zdaj verujem, verujem,
verujem, verujem …

Jezus, k Tebi hitim
Jezus, k tebi hitim, Jezus, se ti izročim.
Sliši moj glas, Gospod, naj zate le živim,
Jezus, k tebi hitim.
 
Tvoja beseda, Bog, mi luč na poti je,
služabnik tvoj naj bom,
Gospod, razsvetli me. Odp.
 
Vse misli in skrbi, Gospod, izročam ti;
moj srčni si pastir, moliti te želim. Odp.
 
Ubog sem pred teboj, a ti si tu z menoj;
moja zaščita si, naproti pridi mi. Odp.

Kličem: »Svet si!«
Poklonim se, vse izročim
k Jezusovim nogam:
ljubezni moč, usmiljenje
k Jezusovim nogam.
 
Kličem: »Svet si, svet si, svet si!«
Kličem: »Svet si, svet si, svet si!«
Kličem: »Svet si, svet si, svet si
Ti, Gospod!«

Križ
Križ je vsak moj trenutek,
lahko ga sprejmem ali ne.
Ti si ga sprejel,
zdaj vem, kje najdem te.
 
Vstopam v tvoje veličastvo,
vstopam v tvoje srce, Gospod.
Sprejemam voljo tvojo,
moj križ postaja lahek,
čutim, da si z menoj.
 
Moč ni v tem, da bežim,
se sprašujem, zakaj sploh živim.
Odpreti moram vrata bolečin, 
ker tam me čakaš ti. Odp.
 
Želim sprejeti svoj križ,
za vsako ceno, Gospod.
Saj vem, da prej, ko ti rečem da,
prej se bova srečala. Odp.

Luč
Luč si za svet, kjer je tema si zarja.
Luč, ki odpira oči.
Luč in lepota, srce te proslavlja,
s Tabo se ne izgubim.
 
Tu sem, da Te hvalim, da se Ti poklonim,
da Ti rečem Bog in moj Gospod!
Zame si edini, neizmerno vreden,
Jezus, moj prijatelj, čudovit!
 
Kralj za vse čase, češčen in povzdignjen,
v slavi nebeški živiš.
Skromen prišel si na zemljo z ljubezni,
Bog, ki postal je ubog. Odp.
 
Moj Bog, kakšno ceno plačal si,
da na križ moj greh je bil pribit!? (2x) Odp.

Pesmi



Na križ si šel, Gospod
Na križ si šel, Gospod,
na križ si šel za nas;
umrl si, Gospod, umrl za vse nas.
 
Krvav, razbičan, opljuvan,
ponižan, kot nihče ni še bil,
trpiš, a vendar ne kloniš;
Tvoje rane so kali ljubezni. Odp.
 
Na križ si šel zaradi nas,
za dan vstajenja našega,
za radost, veselje in srečo,
srečo tistih, ki Te ljubijo. Odp.
 
Slavimo Te, Rešitelj naš,
svetloba večna, večni dar;
razsvetlil si temo življenja
in pokazal nam pot v nebo. Odp.

Moj Jezus, Rešitelj
Moj Jezus, Rešitelj,
kdo velik je kakor ti?
Vse svoje dni rad bi slavil
ljubezni tvoje čudeže.

Tolažba, zavetje,
k tebi hitim po pomoč;
naj vsak moj dih in vse kar sem,
tebi bo v slavo, čast.
 
Kliče Gospodu vsa zemlja, nebo,
tebe slavimo in hvalimo te.
Vse, kar ustvaril si, klanja se,
ko zasliši tvoje ime.

Pojem za vse, kar podaril si mi,
za vedno bom ljubil te, kot si želiš,
večje od tvoje obljube ni nič, Gospod.

Nad vsem
Nad vsako silo in oblastjo,
nad vso naravo in sleherno stvarjo,
nad vso modrostjo in vsem,
kar človek zna,
bil si in si še vladar vsega.

Nad vsako slavo in častjo,
nad vsakim čudom, ki vidi ga oko.
Nad vsem bogastvom, zakladi tega sveta
bil si in si še vladar sveta.
 
Križani, v smrt si šel za me,
v hladen grob, zavržen, zapuščen …
Kakor cvet v zemljo poteptan.
in še tedaj si ljubil me nadvse.

Povzdigujem Tvoje ime
Povzdigujem tvoje ime, 
in prepevam ti v zahvalo.
Samo to želi srce,
Jezus, da te vsi spoznajo!
 
Si šel z nebes na zemljo, pokazal pot,
šel iz zemlje na križ, moj plačal dolg
in iz križa v grob in iz groba v nebo, zdaj ti slavo
pojemo!

Pred križem
Ti moj Zveličar, si rešil me
čeprav grešil sem, vem, da me ljubiš.
 
Tvoja bližina objema me,
in v vsakem času vem, da me ljubiš,
vem, da me ljubiš.
 
Ko pred križem zdaj klečim,
v tvoj obraz se zastrmim,
vem, ljubezni večje ni.
Ti odpustil si moj greh,
dvigaš me, ko sem na tleh,
s križa smrt premagal si.
 
Ti greš pred mano, mi kažeš pot,
s teboj sem varen, vem, da me ljubiš,
vem, da me ljubiš. Odp.
 
Na križ razpet, objel si svet,
zdaj je vse dopolnjeno. (2x)
 
Ko svet utihne, in se zavem,
da si ob meni, vem, da me ljubiš,
vem, da me ljubiš. Odp. (2x)



Suša
Sprašujem se, kje si zdaj, moj Bog,
kje si moje veselje, moč.
Verujem, da si tu,
verujem vate, moj Gospod!
 
Dotakni se me s svojimi dlanmi,
naj vidim le za hip tvoje oči,
na krilih dvigni me k sebi v nebo,
tvoj sijaj naj zaslepi moje oko.
 
Čutim samoto, ki presega me,
čutim noč, srce pogreza se.
Verujem, da si tu,
verujem vate, moj Gospod! Odp.
 
Edini veš, kaj je življenje,
kaj je skrito hrepenenje.
Verujem, da si tu,
verujem vate, moj Gospod! Odp.

Ti si šel na križ
Ti si šel na križ, strt od naših psovk, jagnje
sredi volkov.
Ti si vstal v nebo, kralj, sodnik sveta, sladki
ženin srca.
 
Ti, srce krotko, Ti, ponižna pesem,
Ti pšenično zrno, ki umre, da polje spet vzcveti.
Ti, pot svobode, Ti, spanec pravičnih,
Ti, vodnik izgubljenih, brat ubogih, vrata
grešnikov. Odp.
 
Ti, kri življenja, Ti, kruh vstajenja,
Ti, polnost resnice, izvir luči, ki v večnost
žubori.
Ti, strah mogočnih, Ti, veselje majhnih,
Ti, sen svetnikov, zanos mučencev, moč novih
rodov. Odp.



Več o Svetovnem
dnevu mladih
Svetovni dan mladih (SDM) je srečanje mladih z
vsega sveta s papežem. Je tudi romanje,
praznovanje mladih, izraz vesoljne Cerkve in
priložnost za evangelizacijo v svetu mladih.
Čeprav je njegova katoliška identiteta jasna,
svetovni dan mladih odpira vrata vsem, ne glede
na to, kako blizu ali daleč od Cerkve so.  

Na škofijski ravni se praznuje na nedeljo Kristusa
Kralja, vsaki dve, tri ali štiri leta pa kot
mednarodno srečanje v mestu, ki ga izbere
papež, ki se dogodka tudi udeleži. Združuje na
milijone mladih, ki praznujejo svojo vero in
pripadnost Cerkvi.   

Svetovni dan mladih se je od svoje prve izvedbe
v Rimu leta 1986 izkazal kot kraj rojstva poklicev
za zakon in posvečeno življenje ter orodje za
evangelizacijo in preoblikovanje Cerkve.  

Njegov cilj je vsem udeležencem omogočiti
izkušnjo univerzalne Cerkve in spodbuditi osebno
srečanje z Jezusom Kristusom. Je nova
spodbuda za vero, upanje in dobrodelnost
celotne skupnosti države gostiteljice. Svetovni
dan mladih, ki ga ustvarjajo mladi, si prizadeva
tudi za spodbujanje miru, edinosti in bratstva
med ljudmi in narodi po vsem svetu.

Kako je nastal?
Po mnenju mnogih gre za najlepšo novost, ki jo je
vpeljal papež Janez Pavel II. Leta 1984 se je papež
odločil, da bo na cvetno nedeljo v Rimu
organiziral srečanje ob mladinskem jubileju
svetega leta odrešenja 1983-1984. Pričakovali so
60 tisoč romarjev, vendar se je dogodka
udeležilo 250 tisoč mladih iz različnih držav
sveta.

Izkušnja je bila tako pomembna za celotno
Cerkev, da se je sveti oče odločil, da praznovanje
naslednje leto ponovi. Na tem srečanju so 300
tisoč mladih romarjev razporedili po mestnih
cerkvah, kjer so bili zbrani v trenutkih molitve in
kateheze, sledilo pa je skupno srečanje na Trgu
svetega Petra, kjer so se udeležili praznovanja s
papežem. Istega leta (1985) je Janez Pavel II.
napisal apostolsko spodbudo mladim vsega
sveta in 20. decembra razglasil ustanovitev
Svetovnega dneva mladih.  

V nagovoru kolegiju kardinalov in rimski kuriji je
papež takole pojasnil ustanovitev svetovnega
dneva mladih: "Vsi mladi se morajo čutiti
spremljane s strani Cerkve: zato se celotna
Cerkev v povezavi s Petrovim naslednikom na
svetovni ravni čuti bolj zavezana današnji mladini,
njenim skrbem in zahtevam, njeni odprtosti in
upanju, da bi odgovorila na njena hrepenenja ter
z ustreznim potekom razvoja posredovala
gotovost, ki je Kristus, resnico, ki je Kristus,
ljubezen, ki je Kristus."

Kako poteka?
V enem tednu so mladi z vsega sveta sprejeti v
javne (telovadnice, šole, paviljoni ...) in župnijske
nastanitve ali k družinam. Poleg trenutkov
molitve, izmenjave in prostega časa se mladi,
vključeni v to praznovanje, udeležujejo različnih
pobud, ki jih organizira ekipa Svetovnega dneva
mladih na različnih lokacijah po mestu. Vrhunec
predstavljajo praznovanja, na katerih je prisoten
papež: pozdravna in otvoritvena slovesnost,
križev pot, bdenje in zaključna sveta maša v
zadnjem dnevu.
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Dnevi po škofijah
"Dnevi po škofijah" so srečanje, ki poteka pred
tednom svetovnega dneva mladih. V tem tednu
se mladi z vsega sveta vključijo v župnijske
skupnosti po različnih škofijah v državi in v
nekaterih primerih tudi v škofije sosednjih držav.
V teh dneh lahko udeleženci bolje spoznajo regijo
gostiteljico ter lokalno Cerkev in njene
značilnosti, pri čemer, podobno kot v tednu SDM,
bivajo v javnih in župnijskih nastanitvah ali pri
družinah.

Simboli SDM
Svetovni dan mladih spremljata in predstavljata
dva simbola: romarski križ in ikona Marije Salus
Populi Romani. V mesecih pred vsakim SDM se
simbola odpravita na romanje, da se preko njiju
posreduje evangeljsko sporočilo ter na poseben
način spremlja mlade in njihovo stvarnost.

Način, kako so bili ti simboli sprejeti in
dobrodošli, je po vsem svetu obrodil veliko
sadov. V Afriki so spodbudili mlade, naj
postanejo nenasilna generacija, prikazani so bili
na čelu več mirovnih pohodov, na tisoče vernikov
pa se jih je dotaknilo in jih pozdravilo v značilnih
oblačilih svojih držav. Pomagali so tudi pri
doseganju sprave v krajih z napetostmi, kot je
Vzhodni Timor. 

Romarski križ
3,8 metra visok romarski križ, izdelan za sveto
leto 1983, je Janez Pavel II. na cvetno nedeljo
naslednjega leta zaupal mladim, da ga ponesejo
po svetu. Od takrat je romanje lesenega
romarskega križa vodilo že na pet celin in v skoraj
90 držav.

Nosili so ga peš, z ladjami in celo z nenavadnimi
sredstvi, kot so sani, žerjavi in traktorji. Potoval je
skozi džunglo, obiskal cerkve, centre za
mladoletnike, zapore, šole, univerze, bolnišnice,
spomenike in nakupovalna središča. Na svoji poti
je naletel tudi na številne ovire: od letalskih
napadov do težav pri prevozu, zgodilo se je na
primer, da ni mogel potovati, ker se ni prilegel
nobenemu od razpoložljivih letal. 

Na posebej občutljivih lokacijah se je uveljavil kot
znamenje upanja. Leta 1985 je bil v Pragi, sedanji
Češki republiki, v času, ko je Evropo delila železna
zavesa, in je predstavljal občestvo s papežem.
Kmalu po 11. septembru je potoval na Ground
Zero v New Yorku, kjer so se zgodili teroristični
napadi, v katerih je umrlo skoraj 3.000 ljudi. Leta
2006 je potoval tudi v Ruando, potem ko je
državo zajela državljanska vojna. 

Ikona Matere Božje Salus
Populi Romani
Od leta 2000 romarski križ spremlja ikona Naše
Gospe Salus Populi Romani, ki prikazuje Devico
Marijo z otrokom v naročju. To ikono je uvedel
papež Janez Pavel II. kot simbol Marijine
navzočnosti med mladimi. Ikona Marije Salus
Populi Romani, ki je visoka 1,20 metra in široka 80
centimetrov, je povezana z eno najbolj
priljubljenih marijanskih pobožnosti v Italiji. Po
starem izročilu jo v procesiji nosijo po rimskih
ulicah, da bi odvrnili nevarnosti in nesreče ali
ustavili kugo. Izvirna ikona se nahaja v baziliki
Santa Maria Maggiore v Rimu in jo obiskuje papež
Frančišek, ki tja hodi molit in pusti šopek cvetja
pred vsakim apostolskim potovanjem in po
vrnitvi z njega.  



SDM 2023
v Lizboni

Na SDM so vabljeni mladi med 15. in 30. letom
starosti. Kdor na dan odhoda še ne bo dopolnil 18
let, si mora zagotoviti spremstvo osebe, starejše
od 20 let, ki ga bo spremljala ves čas romanja.
Več o samem SDM spremljajte na spletni strani:
https://katoliskamladina.si/home/projekti/svetov
ni-dan-mladih/.

Geslo in vsebina
"Marija je vstala in se odpravila v naglici" (Lk 1,39)
je svetopisemski citat, ki ga je papež Frančišek
izbral za geslo SDM, ki bo prvič potekal v
portugalski prestolnici Lizboni. Svetopisemski
stavek (citat iz evangelija po svetem Luku)
odpira pripoved o Marijinem obiskanju sorodnice
Elizabete, svetopisemskem odlomku, ki sledi
angelovem oznanjenju Mariji, da bo mati Božjega
Sina, ki je bilo tema zadnjega svetovnega dneva
mladih v Panami. 

Svetovni dan mladih v Lizboni bo
potekal od 1. do 6. avgusta 2023.
Dnevi po škofijah bodo potekali
od 26. do 31. julija 2023.

Med njunim pogovorom o oznanjenju angel Mariji
pove, da je njena starejša sorodnica, ki je veljala
za nerodovitno, noseča. Potem ko je angelu
zatrdila: "Glej dekla sem Gospodova, zgodi se mi
po tvoji besedi," (Lk 1,38) se Marija odpravi v Ain
Karim, vas blizu Jeruzalema, kjer je živela
Elizabeta in pričakovala rojstvo Janeza, ki bo
postal sveti Janez Krstnik. 

Marija iz Nazareta je eden izmed velikih zgledov
krščanske poti. Uči nas, kako reči Bogu "da". Bila
je osrednji lik zadnjega SDM in bo to ponovno
tudi v Lizboni. 

V svetopisemski zgodbi o obiskanju je Marija s
svojim dejanjem vstajenja predstavljena kot žena
ljubezni in misijonarka. Odhod v naglici
predstavlja držo, na katero papež Frančišek v
sporočilu za Svetovni dan mladih v Lizboni 2023
nakazuje: "Naj bo evangelizacija mladih dejavna in
misijonarska, saj bodo tako prepoznali in pričevali
o navzočnosti živega Kristusa."

V apostolski spodbudi Kristus živi je papež
nagovoril zlasti mlade in jih izzval, naj bodo
pogumni misijonarji: "Kam nas pošilja Jezus? Ni
meja, ni omejitev: pošilja nas povsod. Evangelij je
namenjen vsem, ne le nekaterim." (CV 177)

https://katoliskamladina.si/home/projekti/svetovni-dan-mladih


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 SDM 2023
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