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YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Kaj je smisel romanj? 
 

Kdor gre na romanje, 'moli' z 

nogami in z vsemi čuti doživi, da je 

vse njegovo življenje ena sama 

dolga pot k Bogu.  
(KKC 1674) 
 

Že v starem Izraelu so romali v 

jeruzalemski tempelj. Kristjani so 

sprejeli to navado. Tako je predvsem 

v srednjem veku nastalo pravo 

romarsko gibanje k svetim krajem 

(predvsem v Jeruzalem in h 

grobovom apostolov v Rim in v 

Santiago de Compostela). Mnogokrat 

so romali, da bi delali pokoro; 

pogosto pa to početje ni bilo brez 

napačne misli, da se je treba pred 

Bogom opravičiti z mučenjem 

samega sebe. Danes doživlja romanje 

edinstveno renesanso. Ljudje iščejo 

mir in moč, ki izhajata iz milostnih 

krajev. Siti so solo akcij, hočejo uiti 

iz vsakdanjega vedno istega početja, 

se rešiti balasta in se premakniti k 

Bogu. 
 

 
 

Kaj je ljubezen? 
 

Ljubezen je Božja krepost (moč), v 

kateri se lahko mi, ki smo sami 

najprej ljubljeni od Boga, 

predajamo Bogu, smo z njim 

zedinjeni, da lahko tudi druge 

zaradi Božje volje brez pomislekov 

in prisrčno sprejemamo, in sicer 

tako, kot sprejemamo sami sebe.  
(KKC 1822–1829, 1844) 
 

Jezus postavlja ljubezen nad vse 

zakone, ne da bi ti zaradi tega 

izgubili veljavo. Zato s pravico pravi 

Avguštin: »Ljubi, in delaj, kar 

hočeš.« To pa vendarle ni tako 

preprosto, kot se sliši. Ljubezen je 

namreč največja, vse druge kreposti 

so poduhovljajoča in z Božjim 

življenjem napolnjujoča energija. 

O BOG, HVALA TI ZA VSE 
(jutranja molitev) 

 

O Bog, iz tvoje roke naj mi bo podarjen ta dan   

in vse, karkoli mi bo prinesel: ti si pot, resnica in življenje.  

Ti si pot: po njej bom hodil. 

Ti si resnica: njo bom gledal. 

Ti si življenje: tudi če me obdajajo trpljenje in hlad, sreča in vročina,  

vse je dobro, kakor pride. Daj, da mi bo v prid! 

V tvojem imenu začenjam. Amen. 
 

V TVOJE ROKE, DOBRI BOG 
(večerna molitev) 

 

V tvoje roke, dobri Bog, ti vračam ta dan. 

Ti si mi ga podaril, sedaj ti ga dam nazaj. 

Ohrani v meni, kar si mi podaril,  

naj vzklije seme, ki si ga danes zasejal,  

in ti zaključi, kar sem sam lahko le začel. Amen. 
 Po; Youcat – molitvenik 

 

»Zame je molitev stvar srca, preprost pogled k nebesom, vzklik hvaležnosti in 

ljubezni, pa naj bom vesela ali potrta. Skratka, molitev je nekaj velikega, nekaj 

nadnaravnega, nekaj, kar mi osreči dušo in me druži z Jezusom.«  
sv. Terezija iz Lisieuxa 

ODGOVORNOST ZBLIŽUJE  

 

Odgovornost se zdi nekaj napornega, dušečega in dolgočasnega, kajne? Nekaj, kar so 

iznašli odrasli in skušajo vsiliti mladim, nekaj, kar te ovira pri uživanju življenja, nekaj, 

čemur se je treba izogibati skozi vse šolsko leto, še posebej pa poleti. Odgovornost zase, 

za drugega in ne nazadnje za odnos. Odgovornost med fantom in dekletom, možem in 

ženo. 

Odnosi, ki jih imaš danes s svojimi starši, prijatelji, učitelji hočeš-nočeš nakazujejo, kako 

ravnaš (boš ravnal) v ljubezenskem odnosu. Če za svoje slabo razpoloženje kriviš svojo 

sestro ali profesorico kemije, pospravljanje sobe prepuščaš mami in večkrat po tihem 

pričakuješ, da te bo prijatelj poklical, zvečer pa jezen in razočaran odhajaš spat, boš tako 

(nehote) ravnal tudi v odnosu fant-punca, mož-žena. Vsi se strinjamo, da to ni niti dobro 

niti koristno, kajne? A se kljub temu dogaja in se za nameček zdi celo normalno. Zakaj?  

Ne samo mladi, tudi mnogi odrasli so se privadili živeti lagodno (strokovno bi rekli, da 

so to naši vzorci). In tako v vsakem, še posebej pa v intimnem odnosu: odgovornost za 

naše razpoloženje prelagamo na drugega, drugemu prepuščamo skrb za našo lastnino, od 

drugega naivno pričakujemo to in ono, ne da bi vprašali in preverili, ali je možno … 

Naštete reči so za vsak odnos, posebej pa za ljubezenski med dvema, izjemno rušilne. Od 

tega, da se, pa čeprav se tega velikokrat sploh ne zavedaš, preleviš v neodgovornega 

maminega sinčka ali očkovo punčko, seveda imaš neko korist. Živiš lagodno življenje, v 

katerem za lastno srečo in zadovoljstvo ni potrebno migniti niti z mezincem, saj so za vse 

krivi – torej odgovorni – drugi. Šele ko boš lagodnemu življenju rekel ne in se odločil, da 

prevzameš odgovornost, boš lahko zgradil zadovoljen, miren, trden in osrečujoč 

ljubezenski odnos. Odgovorno ravnanje te odpira za pravo bližino, po kateri hrepenimo 

vsi, zato je vredno zavihati rokave. 

Na odgovornost včasih gledamo tudi preveč na široko. Zdi se nam, da smo odgovorni za 

vse in vsakogar in nič čudnega ni, če se nam to zdi mnogo pretežko. Saj tudi je! S tem si 

nalagamo stvari, ki si jih v resnici sploh ne želimo, drugim urejamo njihova življenja in 

jim delimo pametne nasvete, pa čeprav nas niso prosili zanje. Tarejo nas skrbi – za druge, 

seveda, pretirano se obremenjujemo, kaj bodo rekli, mislili … Takšno breme je mnogo 

pretežko za enega samega človeka, se ti ne zdi? To je podobno, kot bi hotel pospraviti in 

urediti hiše vseh svojih prijateljev in sorodnikov. Dobra novica je ta, da to ni niti najmanj 

potrebno. V resnici si odgovoren predvsem zase. Za svoj vrtiček. Za svoje življenje. 

Potem lahko pride na vrsto dvojina … in nato tudi množina.  
Po: Rad te/se imam 

 


