
Teološki simpozij 2020: Mladi in Kristus 

Letošnji teološki simpozij z naslovom Mladi in Kristus, ki ga organizira Teološka fakulteta 
UL, bo daljna priprava na novo pastoralno leto, ki bo posvečeno mladim.  
 
Simpozij bo v Stični (v župnijski dvorani) 19. februarja 2020 (za metropolijo Ljubljana) in 
v Zavodu A. M. Slomška na Vrbanski v Mariboru 11. marca 2020 (za metropolijo 
Maribor). 
 
Dnevni red: 
 
9.00  Uvodna molitev 

9.10 Uvodni pozdrav nadškofa 

9.20 Mladi in odprtost do presežnosti (prof. dr. Branko Klun)  

10.00  Pogovor po predavanju 

10.15  Odmor 

10.45 Hrepenenja, potrebe in želje mladih (asist. dr. Drago Jerebic) 

11.25  Pogovor po predavanju 

11.40 Svetopisemski pogled na mlade (asist. dr. Matjaž Celarc) 

12.20 Pogovor po predavanju z vsemi predavatelji 

12.55 Sklepna molitev 

13.00 Možnost kosila 

 

Povzetki predavanj: 

 

1) Mladi in odprtost do presežnosti (prof. dr. Branko Klun) 

Mlad človek si »stara« vprašanja postavlja na nov in enkraten način. To zlasti velja za 
vprašanja, ki zadevajo življenje v celoti, za celovita vprašanja. Zato je mlad človek posebej 
odprt za presežnost, čeprav se njegovo iskanje dogaja v okvirih sveta, ki ga obdaja in pogojuje 
njegovo mišljenje. Kakšne so vstopne točke, ki mlade odpirajo k presežnosti, in kako se lahko 
sporočilo vere inkulturira v njihov svet? Kako v mladih prepoznati antropološke konstante 
hrepenenja in vere ter kako mlade sprejeti za pristne sogovornike? 

2) Hrepenenja, potrebe in želje mladih (asist. dr. Drago Jerebic) 

Danes so mladi pod velikim pritiskom. Družabna omrežja in mediji jim vsiljujejo kaj naj si 
želijo in potrebujejo. Stvari so jim ponujene hitro, intenzivno in površinsko. Zato pogosto 
nimajo časa in možnosti, da bi v globini odkrili, kaj si pravzaprav želijo in kaj so njihove 
potrebe. Vsekakor si na površini želijo biti “všečkani” ter ustrezati neki idealni podobi ter se 
imeti fajn. Kaj si resnično želijo in potrebujejo, bodo spoznali šele kasneje. 



Mi smo povabljeni, da vstopimo v ta svet, v katerem se oni nahajajo, da jim pomagamo, da 
pridejo onkraj površinskosti in hipnosti. Od zgodnjega otroštva so izpostavljeni močnim 
dražljajem. Posledica tega je, da težje sledijo manj intenzivnem podajanju katehetskih vsebin. 
So t.i. 3D generacija kot je tudi kateheza Dobrega pastirja na nek način 3D kateheza in žanje 
čudovite odzive otrok. Zato nam je ta kateheza lahko izhodišče in izziv za pripravo katehez za 
mladinske skupine. 

3) Svetopisemski pogled na mlade (asist. dr. Matjaž Celarc) 

»So mladi del Cerkve? So lahko slišani in ali najdejo svoje mesto tudi v svetopisemskem 
izročilu?« Avtorjev odgovor je nedvomno pritrdilen, vendar želi s predavanjem ta odgovor 
poglobiti. Ravno Sveto pismo, knjiga odnosa Boga s človekom in človeka s sočlovekom, nudi 
tovrsten odgovor, ki ga avtor predstavi v treh korakih oz. pristopih: (1) besediščni, (2) 
tipološki ter (3) tematski.  

(1) Na podlagi pojavnosti besedišča »mlad, mladost« avtor analizira in predstavi pomen, ki ga 
ima ta tema v Svetem pismu. Pri tem se ne izgubi izpred oči diapazona izrazov »otrok, deček, 
mladenič, mož, starec«, ki izoblikujejo človekovo življenje v celoto pred človekom in Bogom.   

(2) Ob prebiranja izbranih odlomkov (vezanih na lik mladega človeka), kjer sta David in 
Jezus posebej izpostavljena, avtor prikazuje svetopisemski pogled na lastnosti, poslanstvo in 
razvoj mladega človeka.  

(3) V zadnjem delu predavanja avtor povzame analitičnost prejšnjih dveh sklopov ter 
izpostavi nekatere tematske in teološke poudarke, ki jih Sveto pismo nudi k tematiki mladih.  

Avtor svoje razmišljanje zaključuje pozitivno, saj Sveto pismo pokaže, da so mladi vedno 
konstitutivni del skupnosti vernikov: mladi niso le sanjači, temveč pogumni prenovitelji, ki iz 
okostenelih struktur izoblikujejo novo življenje in prinašajo novo upanje. 

 

Lepo vabljeni! 

 

Ivan Platovnjak DJ, koordinator teološkega simpozija  

 

 


