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Da ima skupnost izjemno pomembno vlogo v človekovem življenju, se 
kaže skozi različne odnose, v katere smo skozi različna življenjska obd-
obja vpeti ljudje. Prvo okolje ali skupnost, kamor vstopimo kot dojenčki, 
je družina. Kasneje našo širšo skupnost začnejo predstavljati prijatelji, 
sošolci, kasneje sodelavci v službi in še bi lahko naštevali. Tako se sple-
ta mreža različnih povezav, ki so nam dane v življenju. Te nas obogatijo z 
novimi pogledi, osebno rastjo, lepimi spomini in veseljem, je pa do trdne 
skupnosti potrebno iti tudi skozi težke trenutke in premostiti mnoga 
nasprotja, ki se ob tem pojavijo. Prav tako nobena skupnost ni samou-
mevna in predstavlja dar, za katerega moramo biti hvaležni in ga negovati. 
»Resnično, povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v 
katerikoli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč 
dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.« (Mt 
18,19-20)

Jezus v času svojega delovanja ne hodi sam, ampak ga spremljajo učenci. 
Njih tudi po svojem vstajenju pošlje po vsem svetu, naj oznanjajo evan-
gelij. Prav tako jih je že vmes poklical in jih pošiljal po dva in dva v mesta 
in kraje, kamor je sam nameraval iti. V zgornjem odlomku Jezus nakaže 
dva pogoja za skupnost, kakršno pričakuje od nas. Prvi je usmerjenost 
v isti cilj, ki je bivanje z Njim. Drugi pa, da je Jezus prisoten v skupnos-
ti takrat, ko je ta zbrana v njegovem imenu. To pomeni, da v njej vladajo 
dobrota, čist namen, pripadnost, odgovornost, skrb za drugega ali vse 
združeno v eni besedi – ljubezen, ki nam jo je pokazal s svojo daritvijo na 
križu. Z Jezusom se najbolj konkretno skupaj z brati in sestrami srečamo 
pri sveti evharistiji, kjer prejmemo Jezusa v svoje telo in srce. To nam daje 
tudi zagon in vztrajnost pri življenju v skupnosti.

telo duša duh odnosi skupnost kreativnost

https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mt+18%2C19-20&amp;id13=1&amp;pos=0&amp;set=2&amp;l=sl
https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mt+18%2C19-20&amp;id13=1&amp;pos=0&amp;set=2&amp;l=sl
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ONLINE SKRB
ZA OKOLJE

Ali veš, da lahko okolju pomagaš tudi z nekaj kliki? In to s čiščenjem digitalnih odpadkov; 
nepotrebna e-pošta, datoteke in aplikacije, vse kar je “v oblak”u, vsak posamezni element nosi 
neko težo, ki pa na nas neposredno ne vpliva, zato se je velikokrat ne zavedamo. Vse informaci-
je se shranjujejo v dolge hodnike serverjev po celotnem svetu. Te zgradbe se morajo nepres-
tano širiti, saj je podatkov čedalje več, s tem pa se veča poraba energije in oddajanje toplote v 
okolje. 

Zato danes izbriši vsaj dvajset starih mailov in vsaj eno mobilno aplikacijo, ki je ne uporabljaš, 
pa ta vseeno porablja energijo, poleg tega pa še zaseda prostor na tvojem telefonu. Tudi tako 
lahko pripomoreš okolju ter skupnosti.

Čarobne besede so tiste, ki se jih učimo že od malih nog in z njimi prosimo, izkazu-
jemo zahvaljevanje, kdaj pa tudi izrazimo, da nam je žal. Te besede imajo resnično 
izjemno moč. Poskusi zavestno čim pogosteje uporabljati besede hvala, prosim in 
oprosti.

HVALA, PROSIM
IN OPROSTI

Povezava do zanimivega in 
informativnega videa:

https://www.youtube.
com/watch?v=GX-
8sOrz_-Fg&ab_chan-
nel=FRANCE24English 

https://www.youtube.com/watch?v=GX8sOrz_-Fg&ab_channel=FRANCE24English 
https://www.youtube.com/watch?v=GX8sOrz_-Fg&ab_channel=FRANCE24English 
https://www.youtube.com/watch?v=GX8sOrz_-Fg&ab_channel=FRANCE24English 
https://www.youtube.com/watch?v=GX8sOrz_-Fg&ab_channel=FRANCE24English 
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RAST SE ZAČNE ZUNAJ 
CONE UDOBJA

V tem izzivu ti predstavljamo tri kroge, ki jih bomo poimenovali cone. Takole so videti:

Cona udobja: Predstavlja vse, kar ti je udobno, varno domače, prijetno. Tu so vse tvoje raz-
vite sposobnosti, moči in talenti. Tu se dobro počutiš – tako dobro, da jo je včasih prav težko 
zapustiti. Vendar …
Cona rasti: Cona udobja ne prinaša rasti in učenja. To se začne šele, ko stopimo izven svojih 
meja že poznanega, udobnega in običajnega. Šele takrat se začnejo spremembe (na bolje), 
učenje in izkušnje, ki nam pomagajo rasti ...
Cona panike: Vendar preveč sprememb, obremenitev in novosti prinese kaos. Si predstavljaš, 
da bi se čez noč spremenili vsi cestno prometni predpisi? Tudi če bi bile vse novosti dobron-
amerne in zelo dobro premišljene, bi to na ceste prineslo kaos in paniko. Podobno se nam 
zgodi v osebnem življenju, v šoli ali našem telesu, če naenkrat pride do prevelikih sprememb, 
zahtev ali popolnega porušenja vsega, kar smo poznali do sedaj. Takrat lahko pride do izčrpa-
nosti, zmanjka nam motivacije, učenje pa se zaustavi. Ko prepoznaš, da si se znašel/a v tem 
(včasih začaranem) krogu, je to lahko opozorilni znak, da se ustaviš in poskrbiš zase.

Zakaj ti predstavljamo te cone? Ker te tokrat spodbujamo, da tudi sam/a pri sebi premisliš in 
zapišeš, kaj je tebi udobno, kje še lahko napreduješ in katere situacije ti (zaenkrat) predstavljajo 
(pre)velik stres. Prepričani smo, da je Sveti Duh tisti, ki te vabi, da si danes čim večkrat dovoliš 
izlet v cono rasti ter poskušaš premikati meje svojega udobja s tem, da na različnih področjih 
preizkusiš še kaj novega. Ob tem te lahko to, kar si zapisal/a v krog cone panike, spominja, da 
so postopne spremembe tiste, ki bodo širile tvoja obzorja, ne da bi ob tem občutil/a nevarnost 
prevelikih ali prehitrih sprememb in obremenitev.

Za popotnico pa naj ti bo tudi zgodba Jozueta. Jozue je bil Mojzesov naslednik. Vstopil je v zelo 
velike čevlje, zato ga je obhajal dvom in strah, kako bo vodil Izraelsko ljudstvo. Čeprav se je že 
leta učil in spremljal Mojzesa, ni bil prepričan glede svoje vloge voditelja. A Bog ga je opogum-
ljal, naj stopi iz svoje cone udobja.  “Ali ti nisem ukazal, krepak in odločen bodi? Ne boj se in 
se ne plaši; kjer koli boš hodil, bo s teboj Gospod, tvoj Bog.” (Joz 1,9). Naj te besede spremljajo 
danes tudi tebe. Srečno!

      https://www.youtube.com/watch?v=Id6wYKXsgLU
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https://www.youtube.com/watch?v=Id6wYKXsgLU
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Novoletne zaobljube glede zdrave prehrane po navadi ne 
delujejo prav dolgo, mogoče za kakšen teden. Glede na to, da 
je do novega leta še kar nekaj časa, je tale izziv čisto na mestu. 
Stisni zobe in zdrži en vikend brez sladkarij. Dva dni - ni veliko 
kajne? Med “cukr pavzo” pa še malo premisli o svoji prehrani. 
Vprašaj se, ali ješ zdravo oz. kaj bi lahko v svoji prehrani spre-
menil/a. 
Če pa si ljubitelj/ica izzivov, lahko svojo “cukr pavzo” podaljšaš 
na cel teden! (Na lastno odgovornost.)

CUKR PAVZA
sobota

nedelja

cel teden

Brez sladkarij sem bil/a:

POKAŽI SVOJO 
VERO

Kako izkazuješ vero v vsakdanjem življenju? Za lažji začetek 
ti predstavljamo nekaj idej:
• Se pokrižaš pred jedjo.
• Se pokrižaš, ko greš mimo kapelice.
• Se ne izogibaš pogovorov o veri.
• Nekoga, ki ni veren ali ni več povezan z župnijo, povabiš 

v cerkev.
• Na Stično mladih povabiš prijatelja, ki na tem dogodku 

še ni bil.

Na družbenih omrežjih deliš 
katoliške vsebine (za inspiracijo 
poglej npr. Instagram profila 
@sticnamladih in 
@katoliskamladina)
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https://www.instagram.com/sticnamladih/
https://www.instagram.com/katoliskamladina/
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USTVARJAJ 
PO SVOJE

Ta teden si vzemi čas in poljuben del dneva nameni ustvarjanju. Preden se ustrašiš te 
besede - ustvarjanje mislimo v širšem pomenu besede. Ni potrebno napisati soneta ali 
narisati akvarela. Ustvarjaj po lastnem navdihu, karkoli si zaželiš. Speci sladico, naberi in 
okrasi šopek rož, zabrenkaj na kitaro, izrezljaj križek iz lesa, fotografiraj sončni zahod ... 
karkoli. Samo eno pravilo je: pusti domišljiji prosto pot in uživaj v procesu. 

Kaj si ustvaril/a? Prilepi fotografijo spodaj. +
U
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NEDELJSKA REFLEKSIJA
Katere izzive si opravila/a?

Online skrb za okolje

Hvala, prosim in oprosti

Rast se začne zunaj cone 
udobja

Cukr pavza

Pokaži svojo vero

Ustvarjaj po svoje

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

APLIKACIJA
Lux
https://www.luxcatholicapp.com/home?r_done=1

VIDEO
Stična mladih
https://www.youtube.com/channel/UCiF6CLqxmRgocojxLtR7-gg

Bishop Robert Barron - The Intellectual Life
https://www.youtube.com/watch?v=NfMgKp2WQKQ&ab_channel=BishopRobertBarron

OSV Challenge 2021 Promo 
https://www.youtube.com/watch?v=MMYeReSXP9k&ab_channel=OSVInnovation 

Does Science Contradict Faith? 
https://www.youtube.com/watch?v=HPETuoPG0ZQ&ab_channel=TheThomisticInstitute 

Why You Need Jesus AND a Counselor 
https://www.youtube.com/watch?v=UPzftuJ2URs&ab_channel=AscensionPresents

GLASBA
Daša Žabenská - Šepkáš mi | Godzone Tour 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=G-jpZEsLJU8&ab_channel=Godzone 

Matt Maher - Run To The Father 
https://www.youtube.com/watch?v=OiNckhkjOLU&ab_channel=mattmaherVEVO 

Lincoln Brewster - While I Wait
https://www.youtube.com/watch?v=NswPPVgMaPE&ab_channel=musicmeetsheaven

The Blessing with Kari Jobe & Cody Carnes
https://www.youtube.com/watch?v=Zp6aygmvzM4&list=PLeTAUI42-tXkbtcePBKn2R0lE-
J41t_D4A&index=36&ab_channel=ElevationWorship 

Irish Blessing 
https://www.youtube.com/watch?v=qW-h1EKkKL0&list=PLeTAUI42-tXkbtcePBKn2R0lE-
J41t_D4A&index=50&ab_channel=WorldYouthChoir 

PODKAST
Catholic Stuff You Should Know 
https://open.spotify.com/show/7CHQAJxWgdTDLpazhSL1F4?si=M4jkZyY2R9CIZdMo-
Hck-PQ&dl_branch=1&nd=1 

Lust is Boring
https://open.spotify.com/show/0XejitVpC0ygxWgvGl40P5?si=MouhVlmxRYibznWzolt-
6NQ&dl_branch=1&nd=1 

Mladoskop - Radio Ognjišče
https://open.spotify.com/show/0wSQ7C9IHYiKp7Bmk2qeWx 
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