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Enajst mož je takole 20. septembra 1932, 260 metrov nad newyorškimi tle-
mi, sedlo k počitku in se okrepčalo s kosilom. Možje, z različnimi koreninami 
in različnimi zgodbami, so bili ujeti na fotografijo, za vedno zamrznjeni v čas.
Zgražanje nad varnostnimi standardi tistega časa je na mestu, vendar fo-
tografija ne govori le tega. Enajst mož je združenih v bolj kot ne podobnih 
pogojih, a vsak izmed njih se s situacijo spopada po svoje. Zanimivo je, da 
nihče ne izgleda, kot da bi se kakor koli obremenjeval z višino in nevarnos-
tjo, ki jo sama situacija predstavlja. Kramljajo, jejo, si krajšajo čas, berejo, 
diskutirajo ali pa le zamišljeno zrejo v daljavo. So kakor svet v malem, »na-
ključneži« iz množice, ki so znašli na skupni točki. Ljudje – povezani tako ali 
drugače, hote ali nehote, v večjih ali manjših strukturah, nekateri v bolj, drugi 
v manj prijetnih okoliščinah.
Sedaj pa si na temle drogu predstavljajte sebe. Ostalih deset ljudi okoli 
vas so osebe, ki tako ali drugače vstopajo v vaše življenje. Ne da bi nas kdo 
vprašal, smo namreč povezani – z odnosi. In v odnosu se znajdemo. Včasih 
to načrtujemo, drugič ne in enkrat je izkušnja bolj prijetna, drugič manj. 
Kakorkoli obrnemo, odnosi so temeljni gradniki našega življenja, ne glede 
na to, kje smo – 260 metrov nad tlemi, v avtu, postelji, šoli ali pa v službi, 
danes ali 89 let nazaj. Odnosi začinjajo naše življenje in mi smo tisti, ki ga v 
polovični meri nadzorujemo.

Odlomek iz Svetega Pisma: 1 Pt 4,7-11

Zato torej ni nič vseeno. Vse ima smisel. Vsako naše dejanje, vsaka naša 
beseda – naj ne bo prazna. Življenje, napolnjeno z ljubeznijo je dar, ki nam 
daje tudi dolžnost, da vsakogar, kogar tekom dneva opazimo sedeti v svoji 
družbi, z veselim srcem sprejmemo v svojo sredo. Bog nam daje moč, da se 
srečujemo z vsem in vsakomer ter pri tem ne gledamo v globino, temveč 
pogled fokusiramo na soljudi, pletemo z njimi vezi, predvsem pa ga upiramo 
naprej; mirni, spravljeni in napolnjeni z milostjo, ki prihaja po Svetem Duhu.

telo duša duh odnosi skupnost kreativnost

https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Pt+4%2C7-11&amp;id13=1&amp;pos=0&amp;set=2&amp;l=sl 
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Če nas nekaj res razjezi, je dobro, da to damo iz sebe, a zavedati se moramo, da nenehno 
pritoževanje povzroča več škode kot koristi. Potrebno je razmisliti, kako svoje frustracije spros-
titi na za druge (in zase) neškodljiv način. Vsakdo lahko najde svoj način. Morda se za začetek 
pogovori sam/a s seboj. To lahko storiš npr. med pomirjujočim sprehodom v naravi. Poskrbi, da 
se boš danes zavestno omejil/a in se ne boš pritoževal/a, sploh pa ne nad nepomembnimi in 
majhnimi stvarmi.

Uporabna povezava: https://www.youtube.com/watch?v=5K0Q2v9Q6Ss

DAN BREZ 
PRITOŽEVANJA

URA S STVARNIKOM
Ti in Stvarnik, za eno uro. Skoči v morje in zaplavaj, odpravi se v hribe ali na sprehod, 
naredi kolesarski izlet oz. karkoli ti omogoča okoliška pokrajina. Opazuj okolje in v njem 
prepoznaj Stvarnika.

Poišči kakšno podrobnost, ki te navdihuje, jo fotografiraj in prilepi sliko spodaj.
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Jeza, napuh, lakomnost, nevoščljivost, lenoba, požrešnost, nečistost. Te 
glavne grehe smo znali našteti že pri birmi. Pa sploh veš, kaj pomenijo? Raz-
misli, kateri od njih je tvoja najšibkejša točka. Danes se zavestno potrudi, da 
ga ne počneš. Namesto tega raje naredi dobro delo.
 

Katero dobro delo boš naredil/a? 

ZAVEDANJE
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MASTERCHEF ZA EN DAN
Se znajdeš v kuhinji? Kaj najraje kuhaš? Katero tvojo jed ljudje ponavadi pohvalijo? Rad/a eks-
perimentiraš ali se ponavadi držiš receptov? Ta teden sprejmi kuharski izziv, povabi sorodnike 
ali prijatelje ter jim skuhaj »masterchef« obrok. Pobrskaj po kuharskih knjigah in po spletu ter 
skuhaj kakšno malce bolj kompleksno jed. Če se ti zdi, da kuhanje ni zate, pa poskusi s prepros-
tejšimi jedmi. Morda ti pri kuhi lahko kdo pomaga in tako združita prijetno s koristnim. Poskusi 
uporabiti čim več lokalnih in sezonskih sestavin in preseneti svoje najbližje. Ne pozabi na deko-
racijo in serviranje. Vsak dan je lahko praznik, ne čakaj na božič! 

Svojo mojstrovino fotografiraj in priloži recept, da ga boš lahko uporabil/a še kasneje. 
Pa dober tek!
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ŽUPNIJA
Vsak izmed nas je del lokalne krščanske skupnosti - župnije. 
Ta vodi ljudi h Kristusu, skrbi za njihovo versko in duhovno 
življenje, jim nudi spremljanje v ključnih trenutkih njihovih 
življenj ter gradi mostove med ljudmi različnih generacij.
Si aktiven del župnije v kraju, kjer živiš? Imaš občutek, da si 
premalo vključen/a? Sprejmi ta izziv kot novo poglavje ter 
poišči različne možnosti vključitve v župnijo v novem šol-
skem/študijskem letu.

Na prazne črte zapiši na kakšen način se boš letos vkl-
jučil/a v župnijo.

Prilepi sliko farne cerkve.

NAJLJUBŠI DAN
Kaj zares rad/a počneš? Na list si napiši seznam aktivnosti, s katerimi se najraje ukvarjaš. Nato si 
vzemi čas in en dan počni samo te stvari. Razporedi si jih tekom celega dne, pri tem pa upošte-
vaj tudi čas za obroke in spanje. Če bo vse prav, bi ti moral ta dan kar ustrezati.

Aktivnost: Začetek: Konec:
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NEDELJSKA REFLEKSIJA
Katere izzive si opravila/a?

Dan brez pritoževanja

Ura s stvarnikom

Zavedanje

Masterchef za en dan

Župnija

Najljubši dan

Zapiši si trenutek tega tedna, ko si se najbolj zavedal/a Božje bližine.

K čemu te Bog kliče v naslednjem tednu?

Kaj te je v tem tednu najbolj izzvalo in te nagovorilo?

V čem si napredoval/a?
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PRIPOROČAMO

VIDEO
Bible Project
https://www.youtube.com/channel/UCVfwlh9XpX2Y_tQfjeln9QA

Catholic Answers
https://www.youtube.com/channel/UCvwbLBTkuIwqNm9kHUqWRnw 

Franciscan University Presents: A Catholic Guide to Depression
https://www.youtube.com/watch?v=8SIWlQ0ZUqY&ab_channel=FranciscanUniversity-
ofSteubenville 

Hieronim Slovenski
https://www.youtube.com/user/HieronimSlovenski 

IZVIR - slovenski prevodi katoliških posnetkov
https://www.youtube.com/c/IZVIR

PODKAST
The Road to Emmaus with Scott Hahn
https://open.spotify.com/show/2yIYvvTs0MctfZasNYy4gK?si=5KpoMZSHS7OhSD1vb_
wKow&dl_branch=1&nd=1 

APLIKACIJA
Hozana.si
https://hozana.si/android.html 

BRANJE
Prostor za ženske in blog zapisi
https://talita.si/ 

GLASBA
Sounds Like Grace (LIVE) from River Valley Worship
https://www.youtube.com/watch?v=gUiUlnftPDA&ab_channel=RiverValleyWorship 

HAUSER - Benedictus (by Karl Jenkins)
https://www.youtube.com/watch?v=eGbHnJCDMyE&ab_channel=HAUSER 

Jireh | Elevation Worship & Maverick City
https://www.youtube.com/watch?v=mC-zw0zCCtg&list=PLeTAUI42-tXkbtcePBKn-
2R0lEJ41t_D4A&index=19&ab_channel=ElevationWorship 
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