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Na Poljskem je skoraj že vse 
pripravljeno na prihod skoraj dveh 
milijonov mladih iz vsega sveta, na 
srečanje s papežem, na SDM, 
svetovni dan mladih konec julija. V 
Dijaški oddaji smo gostili nekatere 
predstavnike, ki so vpeti v 
organizacijo svetovnega dogodka. 
 
O pomenu SDM-ja smo se v Krakovu 
pogovarjali tudi z duhovnikom 
Michelom Remeryem, med drugim 
avtorjem knjige »Tweeting with 
GOD« Tvitanje z Bogom. Vprašali 
smo ga o pomenu dogodka? 
 
"Najprej naj povem, da je svetovni dan 
mladih zelo pomemben. Naša želja je, 
da svetovni dan mladih postane 
pomemben ne le na tem dogodku in v 
tej razpravi, ampak tudi v vseh, ki jim 
bomo sledili prek medijev. Opazili smo, 
da se škofije in škofovske konference 

pripravljajo na to, da bi sporočili vse, kar morajo, v zvezi s svetovnim dnevom 
mladih. Postalo je jasno, da bi bi bil koristen seminar, na katerem bi vsak 
imel priložnost postaviti vsa vprašanja in bi videl, kakšne so možnosti za 
novinarje, kako naj tiskovni predstavniki različnih škofovskih konferenc 
obveščajo medije v svojih državah, jim pokažejo pravo smer … Tako lahko 
naredimo tisto, v čemer je Svet evropskih škofovskih konferenc dober: da 
znova združimo ljudi in jim pomagamo odkriti, kaj je res pomembno. To 
dejansko počnemo tukaj … Odkrivamo, na kakšen način lahko najbolje 
pomagamo različnim medijem poročati o svetovnem dnevu mladih in o 
čudovitih dogodkih, ki se bodo odvijali tu, v Krakovu." 

http://radio.ognjisce.si/


 
Kaj se bo dogajalo v Krakovu poleti? Zakaj so dogodki svetovnega 
dneva mladih tako pomembni za mlade ljudi? 
 
"Morda lahko začnem kar z lastno izkušnjo … Zahvaljujoč srečanju z 
vesoljno Cerkvijo sem duhovnik. Prihajam iz države, kjer je Cerkev prazna, 
ljudje so na splošno starejši, ni takšnega navdušenja, kakršnega sem začutil 
na svetovnem dnevu mladih. To je bilo tisto, kar sem potreboval, da sem 
našel vero in odkril, zakaj je pomembno, da verujem. To je le ena zgodba. V 
času, ko sem bil na župniji, sem podobne videval okoli sebe - v številnih 
mladih ljudeh, ki so se udeležili svetovnega dneva mladih in se jim je zgodilo 
isto. Spoznali so mlade ljudi iz ostalih držav in videli lepoto velike skupnosti, 
ki jo tvorimo kot Cerkev. Videli so vodjo, papeža. Skupaj smo molili, skupaj 
smo praznovali. Zabavno je verovati. Spoznati vse te ljudi je navdušujoče. 
Zelo navdihujoče je, ko skupaj moli takšna množica ljudi. Ko se vračaš 
domov, se zaveš, da je Cerkev živa. Nanjo gledaš z drugačnimi očmi. Zato 
verjamem, da so vsi svetovni dnevi mladih velik dar Cerkvi, dal nam ga je 
papež Janez Pavel II., ki je s tem začel leta 1980. Verjamem, da je svojo 
vlogo odigral tudi Sveti Duh. Mnoge ljudi je navdihnil, da so našli svoje 
poslanstvo, vero, da so postali dobri katoličani in resnično našli srečo v svojih 
življenjih. Vse to tudi zaradi vere, s katero so se srečali na svetovnem dnevu 
mladih." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Kdo je dober katoličan? 
 
"To je zelo dobro vprašanje. Mislim, da ga moramo postaviti Bogu. Ampak 
… Dober katoličan je nekdo, ki je osredotočen na Boga, a hkrati tudi na ljudi 
okoli sebe. Seveda … Nekaj je trenutek tihe molitve v cerkvi, nekaj so tudi 
trenutki umika iz vsakdanjega življenja, a kot katoličani moramo biti vpeti tudi 
v vsakdanje življenje in stegovati roke k ljudem, ki potrebujejo našo pomoč, 
ter tudi k ljudem, ki še niso odkrili lepote vere in moč, ki jo lahko najdejo v 
njej. Z njimi moramo deliti svojo vero. Eden od učinkov svetovnih dni mladih 
je, da imajo mladi željo deliti svojo vero z ostalimi, ko se vrnejo domov. Papež 
Frančišek v eni od svojih okrožnic omenja romarje, ki so tudi misijonarji, in 
radostni hodijo po ulicah. Prav to je mogoče videti po svetovnem dnevu 
mladih - ljudje se vrnejo domov in želijo deliti izkušnjo. Menim, da imamo 
lokalne Cerkve prav zato pomembno odgovornost - pomagati mladim 
ljudem, ko se vrnejo domov … Vse mora pripravljeno za to, da lahko podelijo, 
kar so doživeli. Slediti mora, torej, nadaljevalni program, prek katerega bodo 
lahko vključili to zelo lepo izkušnjo svetovnega dne mladih v svoja življenja, 
da ne bo ostal samo enkraten dogodek, ampak bo res postal del življenja, ki 
bo obrodil sadove tako za posameznika in njegovo vero kot tudi za ostale 
ljudi ter njihovo vero in tisto, kar potrebujejo v svojem življenju. Mladi ljudje 
se domov vrnejo kot kristjani in se želijo dotakniti ostalih." 
 
Kako najti srečo, resnično srečo? Mnogi jo iščejo, a ne v pravi smeri … 
 
"Da, to je zelo pomembno vprašanje. Kadarkoli srečam mlade ljudi in 
vzpostavimo iskreno vez zaupanja, je eno prvih vprašanj, kako najti resnično 
srečo. To je želja vseh ljudi - želimo biti srečni na resnično srečen način. In 
sreča ni samo lizati sladoled na sončen dan … Je veliko več. Gre za to, da 
se počutimo resnično srečni v svoji koži, da smo zadovoljni s svojim 
življenjem in lastno bitjo. Če najdemo takšno srečo, smo se sposobni soočati 
tudi s težavami. Močno verjamem, to sem videl že pri mnogih ljudeh, da 
sreča tiči v spoznanju, da nismo sami, da nas je ustvaril Bog, da je z nami in 
samo čaka, da sežemo k Njemu in mu dovolimo, da vstopi v naše življenje. 
Mislim, da brez Boga ne moremo biti srečni. Poznam ljudi, ki vse delajo brez 
Boga, spoštujem jih zaradi tega, kar so, a želim si, da bi spoznali Boga ter 
tako resnično in globoko srečo. Če veš, da je Bog s tabo, se lahko soočiš z 
vsem. Na žalost je naš svet takšen, da se bo v življenju vsakdo srečal s 
težavami in trpljenjem. Nekateri v večji meri kot drugi, a vsi se srečujemo s 
težavami. Če se z njimi soočimo skupaj z Bogom, težave in trpljenje še 
vedno ostanejo, a so drugačni, saj jih vidimo v luči Božje ljubezni in v luči 



večnosti. To predstavlja veliko razliko." 
 

 
Na SDM-ju bo vrsta zanimivih dogodkov za mlade 

 
Potujete po svetu … Kako živa je Cerkev? 
 
"Potujem predvsem po Evropi, saj delam za evropske škofovske konference. 
Ob obiskovanju različnih držav je mogoče opaziti velike razlike v statusu, ki 
ga ima Cerkev v vsaki. Hkrati srečujem iste ljudi. Kot smo omenili, je vse 
ustvaril Bog. Odkril sem, da je povsod mogoče najti navdušenje za vero. V 
nekaterih državah se drobcena manjšina trudi povezati in skupaj narediti 
nekaj pomembnega. V ostalih državah je večina kristjanov in znotraj te 
večine so številni, ki želijo tisto, kar je že narejeno, še nadgraditi. Je tudi del, 
ki se drži nekoliko nazaj in sprejema stvari, kot so. Razlike med evropskimi 
državami so velike. Obenem se moramo soočiti z veliko izzivi. Z njimi se 
moramo v vseh državah soočiti istočasno, a na različne načine. Eden od 
izzivov je sekularizacija, ko ljudje odpadajo od vere zaradi stanja v družbi in 
načina, kako gleda na določena vprašanja. Če je družba povsem 
sekularizirana, potem Bog v njej nima več prostora. Najti Boga v takšni družbi 
je precej težko, saj postaneš prežet z idejo, da ne potrebuješ Boga, da 
najdeš srečo. To pomeni, da na koncu sreča ostane na globoki ravni, nikoli 
ne boš našel resnične sreče, ki je onkraj življenja, ki ga živiš zdaj. Sreča, kot 
jo razumemo kristjani, niso samo občutki, to, kar lahko izkusimo, okusimo, 
kar lahko vidimo, v čemer lahko uživamo fizično v tem trenutku … Ne … Gre 



za nekaj večjega, globljega … Ko govorim z mladimi ljudmi, pogosto 
uporabim primerjavo s sladoledom. Lahko rečeš: Kupil bom sladoled, ker ga 
imam rad in me osrečuje. A lahko rečeš tudi drugače: Da, imam rad sladoled, 
a ga ne bom kupil, ker želim, na primer, privarčevati. Odrečeš se površinski 
sreči, da prideš do tistega, kar ti je res pomembno. Tako je tudi pri kristjanih. 
Rečemo: Ne, določenih stvari ne želim narediti, saj se veselim pravih stvari, 
resnične sreče. Srečati želim sebe, Boga in življenje pri koreninah. Zato 
rečem »ne« določenim stvarem, da najdem velik »da«, ki je velik »da« Bogu. 
In Bog ni oddaljen, Bog, ki nas je ustvaril, ampak je zelo blizu, v podobi 
Jezusa. Zaznal sem, da je v vseh evropskih državah to sporočilo zelo 
prisotno znotraj lokalnih Cerkva - na različne načine, a želja širiti ga ostalim 
je tam. Ob obiskovanju vseh držav sem spoznal, da so odgovori, ki jih lahko 
ponudimo kristjani, ključnega pomena za družbo. Zato moramo nadaljevati 
in tako prinašati življenje." 
 
Kaj ste opazili v Cerkvi na Poljskem? So kakšne posebnosti? 
 
"Kaj se dogaja na Poljskem? Država ima, jasno, večinsko Cerkev - Katoliško 
Cerkev. Leta je znana kot katoliška država. V preteklosti je imela precej 
težav, tako kot mnogo ostalih držav - tudi vaša se je soočala s takšnimi 
težavami. A Cerkev na Poljskem je hkrati močna. Izziv bo, tako menim, 
soočiti se s spremembami, ki prihajajo zelo hitro in jih že zaznavamo v 
zahodnih državah ter so povezane s sekularizacijo in odpadništvom od vere. 
Na to bo treba odgovoriti. Ljudem bo treba pomagati spoznati: Dobro, lahko 
živimo v sodobni družbi in smo hkrati verniki. Razširiti bo treba sporočilo, da 
je vera nekaj, kar se tiče današnjega časa, ne preteklosti. Sveto pismo je 
morda stara knjiga, a če jo beremo pravilno, je njeno sporočilo za danes - ne 
za včeraj, ampak za danes." 
 
Kaj lahko rečete o papežu Janezu Pavlu II.?  
 
"Da. Bil je papež, ki je navdihnil vso generacijo … Pravzaprav več generacij 
v času svojega dolgega pontifikata. Mislim, da ni brez razloga tako hitro 
postal svetnik ter da se je njegovega pogreba, prav tako pa tudi njegove 
beatifikacije in kanonizacije, udeležilo toliko ljudi. To kaže, kako je bilo 
njegovo delo nujno. Mislim, da je velik dar Cerkve na Poljskem vsemu svetu, 
da smo ga lahko imeli za papeža in da je zdaj kot svetnik naš priprošnjik v 
nebesih. Od vsega začetka, ko je nagovoril množico na Trgu svetega Petra 
v Vatikanu, je jasno poudarjal: Odprite svoja srca Jezusu, široko odprite vrata 
Jezusu. Druga njegova misel je: Ne bojte se! Mislim, da so besede Ne bojte 



se in Odprite se Jezusu, bistvene za to, kar moramo narediti kot kristjani, 
bistvene za to, kar moramo ta trenutek narediti v Evropi. Ne smemo se bati 
tega, kar se dogaja. Opažamo veliko stvari, ki so lahko težke za Cerkev, a ni 
razloga za strah. Nismo sami. Zato moramo odpreti svoja srca Jezusu, 
spustiti ga zraven in skupaj z Jezusom videti, kaj se bo zgodilo. To močno 
sporočilo Janeza Pavla II. je tako nujno danes, kot je bilo v času, ko je bil 
papež. Da je zdaj močan priprošnjik v nebesih, je velik zgled. To je tudi 
posledica njegove ustanovitve svetovnega dneva mladih, ki ima velik vpliv 
tako na današnjo Cerkev kot tudi na življenja toliko ljudi v tem trenutku." 
 

 
Mlad zakonski par, ki se je spoznal na SDM-ju. zato nagovarjata mlade po svetu, naj sledijo 

njuni poti. 

 
Oče Michel Remery, ste avtor knjige Tvitanje z Bogom. Pripravljate 
kakšno novo? 
 
"Veste, Tvitanje z Bogom je začelo nastajati v župniji, v zelo majhni skupini 
mladih ljudi. Delo se je zelo hitro razvilo, doživelo je veliko prevodov. 
Zanimivo je, da je v njem veliko življenjskih vprašanj, ki jih postavljajo ljudje. 
Ne temelji namreč na tem, da sem nekaj želel povedati, ampak na vprašanjih 
mladih ljudi, na tem, kar želijo vedeti. Vidimo, da se celo v Koreji, kjer zdaj 
prevajajo knjigo, in v veliko ostalih državah ponuja priložnost prav za to, da 
nadaljujemo, k čemur nas je povabil papež Janez Pavel II., ki je dejal, naj se 
ne bojimo in naj odpremo srca Jezusu. Projekt gre naprej, raste. Imamo 



ekipo. So načrti, da bi projektu dodali video. Danes namreč samo knjiga ni 
dovolj. Potrebujemo še ostale elemente. Imamo spletno stran, aplikacijo 
Tvitanje z Bogom, tam je mogoče najti tudi povezavo med knjigo in vsem 
mojim materialom, a nudi tudi priložnost za molitev v več jezikih in 
spremljanje svete maše v več jezikih. Vem, da bo to tudi v času svetovnega 
dneva mladih uporabilo več skupin. Prav tako vem, da to tudi v Sloveniji 
uporablja veliko mladinskih skupin in celo ljudje, ki niso več tako mladi, 
preprosto zato, ker se želijo učiti o veri in Bogu. Točno zato smo oblikovali 
projekt, točno zato smo želeli, naj ljudje začnejo razmišljati o Bogu - da se 
bodo lahko srečali s tistim, kar je tako pomembno za njihova življenja. 
Upamo, da bo to na koncu prineslo resnično srečo v življenja številnih ljudi." 
 

Najlepša hvala. 
 

Ni za kaj in Bog vas blagoslovi. 

 
Tvitanje z Bogom 

 
Original article: http://radio.ognjisce.si/sl/178/utrip/20736/#.Vz3LlnXGSAI.twitter 


