
 

 

 

 

 

 

Kako naj se uresničiš? 
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I. Življenjski cilji 

 

Janez Pavel II. takole nagovarja mlade fante in dekleta v svoji knjigi 
Največja pa je ljubezen: »Obračam se zlasti na vas, fantje in dekleta, 
mladi in manj mladi, ki se bližate odločilnemu trenutku svoje izbire. Rad 
bi se dobil z vsakim izmed vas osebno, vas poklical po imenu, govoril z 
vami iz srca v srce o nadvse pomembnih stvareh, pa ne le za vas, 
temveč za vse človeštvo. Vsakega izmed vas bi rad vprašal: Kako misliš 
naložiti svoje življenje? Kakšne načrte imaš?« 

Pred teboj so različna področja tvojega življenja in vprašanja o tvojih 
ciljih. Skušaj razmišljati o ciljih, ki si si jih zastavil v preteklosti in tistih, 
ki jih sedaj med delom oblikuješ. Pomisli, česa se lahko veseliš in kaj 
želiš še uresničiti. Ko veš, za čim težiš, je cilje lažje uresničiti. 
 

1. Šola in izobraževanje 

Kaj te vodi pri študiju? 
Kaj želiš na svojem študijskem področju doseči? 
Kako bi opisal cilj tvojih študentskih let? 
Tvoji cilji so naslednji: 
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2. Družina 

Študentska leta so tudi leta osamosvajanja iz družine. Kako to razumeš 
in kako to uresničuješ? 
Kako bi opisal svoj odnos do staršev?  
Kaj želiš v tem odnosu doseči in kako se za to prizadevaš? 
Tvoji cilji so naslednji: 

 

 

 

 

3. Prijateljstvo in ljubezen 

Kakšnih prijateljstev si v tem obdobju želiš? 
Kako si zanje prizadevaš? 
Kako gradiš boljše, globlje in bolj iskrene odnose?  
Tvoji cilji so naslednji: 

 

 

 

4. Prosti čas 

Kaj pomeni zate »prosti čas«? 
Si želiš več prostega časa? Kako ga želiš preživljati? 
Si želiš narediti več za svoje zdravje?  
Tvoji cilji so naslednji: 
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5. Razvoj tvoje osebnosti 

Kako bi opisal zrelega človeka? 
Kaj si posebej želiš, ko pomisliš na oblikovanje svoje osebnosti? 
Na katerem od treh področij: čustvenem, telesnem in duhovnem te 
čaka največ dela? 
Tvoji cilji so naslednji: 

 

 

 

6. Poklic 

Kako si se odločal za študij in poklic?  
Kaj ti je pri izbiri poklica najpomembnejše?  
Ali si želiš več spodbud in usmeritev pri izbiri poklica? 
Tvoji cilji so naslednji: 

 

 

 

7. Dolgoročni cilji 

Kako bi opisal svoj najbolj dolgoročen cilj? 
Želiš končati ali začeti s kakšno dejavnostjo?  
Si želiš razjasniti kakšna pomembna vprašanja? 
Tvoji cilji so naslednji: 
 

 

 

Kateri cilji so zate v prihodnje tako pomembni in težko dosegljivi, da se 
boš za dosego le-teh bolj načrtno prizadeval? 
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II. Biti moški oz. biti ženska 

Jason Evert papeževe besede povzema: »Bog je ljubezen (1 Jn 4,8) in 
človeško naravo moškega in ženske je ustvaril po svoji podobi. Moški in 
ženske so torej ustvarjeni po podobi Ljubezni. Že zasnova moškega in 
ženskega telesa kaže na to, da sta ustvarjena drug za drugega. Nobeno 
od njunih teles samo na sebi nima popolnega smisla, brez drugega. 
Telo ženske je narejeno za telo moškega  - da sprejme vase dar 
življenja, telo moškega je ustvarjeno za telo ženske, da postane zanjo 
dar, ki poraja življenje. Vendar je našo poklicanost k ljubezni izkrivil 
izvirni greh. Namesto, da bi dajali, se moški velikokrat poslužujejo 
jemanja. Namesto, da bi sprejele dar življenja od moškega, se veliko 
žensk boji lastne plodnosti.« 

Bog, ki je ljubezen sama, nas je torej ustvaril, da bi bili kot 
moški/ženske njegovi sinovi/hčere drug drugemu dar.  

Kako lahko izpolnimo to njegovo poklicanost? 

 

Uresničena ženska: 

  

1. Drugačna kot moški – drugačnost od moškega ni 
pomanjkljivost, ampak bogastvo 

     Pot do uresničitve: 
-      bodi vedno ženska 
-      sprejemanje ženskosti (svojega telesa, nihanja razpoloženja, 

čustev, si da ceno …) 
-      opora moškemu (z moškim ne tekmuje) 
-      da je na prvem mestu družina in ne kariera 

            Stranpot: 
-      'možača' (prevzemanje moških del, dokazovanje) 
-      zavzemanje za enakopravnost in emancipacijo 
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2. Ustvarjena kot zavetje – že po svoji telesni zgradbi je tista, ki 
sprejema, tolaži in daje življenje 

      Pot do uresničitve: 
-      odklanja splav, se bori za življenje 
-      vidi bližnjega in ga zaščiti 
-      umirjena v sebi – ob njej se lahko odpočiješ 
-      tista, ki tolaži in se ne smili sama sebi 
     Stranpot: 
-      podpira splav 
-      odklanja svojo materinsko vlogo 
  
3. Posoda Božje ljubezni – njeno telo je mehkoba in nežnost, 
      Kraljica – ki obvladuje svoje strasti, 
      Čistost – spolnosti daje mesto popolne, nesebične ljubezni, 
      Lepota – njena lepota izvira iz Božje prisotnosti v njej – če 
ženska ceni svojo lepoto in razume, kako jo ceni Bog, hoče, da jo 
tako gledajo tudi moški 
     Pot do uresničitve: 
-      rahločutnost 
-      darovanje (ni podrejena moškemu ampak se mu daruje) 
-      ne izbira nadomestkov 
-      sprejema in spoštuje samo sebe, svoje telo 
-      postavlja meje, zahteva svojo ceno 
-      ovrednoti spolnost 
-      obvladuje svoje strasti 
-      lepota, kot podoba Boga 
     Stranpot: 
-      poveličevanje oz. preziranje svojega telesa 
-      razgaljanje, neprimerna obleka, neokusno lepotičenje 
-      izživljanje 
-      izkoriščanje svojih 'atributov' 
-      temeljenje na strasteh 
-      razuzdanost, neokusnost 
-      prostitucija 
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4. Tista, ki premišljuje in molči – kot Marija je poklicana, da v 

svojem srcu bolj premišljuje, kot razglaša, ne kritizira in deli 
nasvetov, ne obsoja ampak bolj sprašuje, 

     Pot do uresničitve: 
-      zna biti tiho in zna povedati 
-      ne 'pametuje' 
-      zna se ustaviti in umiriti v sebi 
-      ne obrekuje, opravlja, kritizira 
-      drugega vzame resno, zna nositi bolečino 
-      išče, izroča, je potrpežljiva, vztrajna 
-      je ponižna 
     Stranpot: 
-      kompliciranje, paničarjenje 
-      opravljanje  
-      vrtenje drugega okoli prsta 
-      brezglavo hitenje, nepremišljenost 
-      'kokoška', 'afna' 
  
5. Krhka – ta lastnost jo pogosto zavede v odločitve, ki jo 

podjarmljajo in iz nje naredijo sužnjo, 
     Pot do uresničitve: 
-      ranljiva (prizna, da ne zmore) 
-      majhna, ponižna 
-      se pusti voditi (npr. pri plesu  ) 
-      zaupanje, prepuščanje, predanost 
-      se ne prilagaja za vsako ceno 
     Stranpot: 
-      podrejanje 
-      smiljenje sama sebi 
-      čustveno izsiljevanje 
-      nezaupanje 
-      'možača' 
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6. Žejna ljubezni – poklicana je da prva ljubi in je samo na ta način 
lahko tudi ljubljena, 

     Pot do uresničitve: 
-      darovanje 
-      ni užaljena, se ne vrti okoli sebe – poskrbi za druge 
     Stranpot: 
-      žejna užitka 
-      priklepanje nase 
-      izsiljevanje ljubezni 
  
7. Mati – njena odgovornost je v tem, da se uveljavi kot mati, kot 

tista, ki vsakemu da svoje mesto in se zna med svojimi otroki 
narediti majhna. Pripravljena je, da z žrtvovanjem same sebe in 
pozabljanjem nase, podarja življenje (dobesedno in duhovno), 

     Pot do uresničitve: 
-      ponižnost, skrbnost  
-      vidi druge in jim da svoje mesto 
-      ustvarja dom 
-      stvari, malenkosti dela z ljubeznijo in ne z odporom 
     Stranpot: 
-      možača, sprevrženost, plastična mama 
-      otroka izrablja kot sredstvo za lastno vrednost 
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Uresničeni moški 

  

1. Tisti, ki se iz ženske rodi – če se ji bo približal z globoko 
ljubeznijo, bo ljubljen in bo sebe spoznal v celoti, ob njej se bo 
lahko odpočil, 

     Pot do uresničitve: 
-      dovoli si biti šibek, ranljiv, pristen 
-      tvega spregovoriti o sebi 
-      čistost, ljubezen 
     Stranpot: 
-      ogroženost 
-      'mačo', zagledanost vase 
  
2. Moč in dejavnost – moški je poklican, da se žrtvuje za dobro 

drugih, ne pa da druge žrtvuje za lastno korist. Poklican je, da iz 
sebe naredi dar za druge, 

     Pot do uresničitve: 
-      videti drugega 
-      podaritev, angažiranost 
     Stranpot: 
-      preračunljivost 
-      egoizem 
-      hinavščina 
  
3. Opora – podpre prizadevanja svoje žene, svojih bližnjih, 
     Pot do uresničitve: 
-      zdravo presojanje, treznost, realnost 
-      volja, trud 
-      sodelovanje 
     Stranpot: 
-      ruši prizadevanje žene in podpira neumnosti 
-      ljubosumje 
-      lenoba 
-      tekmovalnost 
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4. Odločnost – moški je nenadomestljiv v tem, da odločno 

postavlja jasne meje, razmejitve, zahteve, 
     Pot do uresničitve: 
-      uporablja razum 
-      pogum 
-      upa postavljati zahteve, meje 
     Stranpot: 
-      boji se sam sebe 
-      ne da se mu vztrajati 
-      -permisivnost 
  
5. Služabnik – moč da obvladuje, postane pristna, ko se nauči 

služiti, 
     Pot do uresničitve: 
-      majhnost, ponižnost 
-      umiranje sebi (ubijanje ega) 
     Stranpot: 
-      povzdigovanje nad drugega 
-      egoizem 
  
6. Vojak – notranji red, disciplina in jasen cilj naredijo moškega za 

vojaka, ki ve, kaj hoče, 
     Pot do uresničitve: 
-      red (notranji in zunanji) 
-      disciplina 
-      jasni cilji in vrednote 
-      odločnost 
-      tveganje 
Stranpot: 
-      'šlamparija', površnost 
-      popustljivost 
-      lenoba 

  



11 

 

7. Očetovstvo – moški je poklican, da postane oče – da daje 
drugim življenje, to poklicanost mora prežemati moč za žrtev,  

     Pot do uresničitve: 
-      skrb za vsakdanje stvari (vrtec, drva, avto, šola, igra…) 
-      čistost, darovanjska ljubezen 
-      vera v drugega 
-      učenje, vzgoja 
     Stranpot: 
-      moški ponos 
-      užitek, delam kar mi paše 
-      priklepanje otrok nase 
-      otročjost 
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III. Biti kristjan 

 
Papež Janez Pavel II. je na svetovnem dnevu mladih v Rimu mlade 
nagovoril: »Rekli mi boste, da je danes nemogoče biti svetnik. Če bi se 
morali zanesti le na človeške moči, bi to resnično bilo nemogoče. Včasih 
smo okuženi z malodušjem in celo razmišljamo, da je nemogoče karkoli 
spremeniti, tako v svetu, kot v naših življenjih. 
Čeprav je pot težka, lahko storimo vse v Njem, ki je naš Odrešenik. 
Obrnite se torej samo Nanj. Ne iščite drugod tega, kar vam lahko da 
samo On, ker »V nikomer drugem ni odrešenja; zakaj pod nebom ljudem 
ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili« (Apd 4, Mladi 
z vseh kontinentov, ne bojte se biti svetniki novega časa. Bodite 
kontemplativni, ljubite molitev, nepretrgoma vztrajajte in bodite 
velikodušni v služenju svojim bratom in sestram, bodite aktivni člani 
Cerkve in graditelji miru. Da bi lahko uspeli v tej zahtevni nalogi življenja, 
sledite Njegovi Besedi, črpajte moč v zakramentih, posebej v evharistiji 
in spovedi. Gospod hoče, da ste neustrašni apostoli njegovega 
Evangelija in graditelji nove človečnosti.« (Janez Pavel II., iz Vatikana, 
29. junija 1999 in iz svetovnega dneva mladih 15. avgusta 2000) 
 
 

KDO SI SREDI SVETA? 

Pred teboj je pet različnih sličic, ki predstavljajo kristjana sredi sveta. 
Po prebranem opisu različnih tipov vernika: intimist, spiritualist, 
svodobomislec, nestalnež, dobronamernež, skušaj odgovoriti na 
naslednja vprašanja: 
 
 

A. Izberi sličico, ki najbolje izraža tvoje trenutno stanje. 
B. V šesti okvirček nariši, kako si predstavljaš združitev vere in 

življenja. 
C. Kdaj ti uspe uresničiti ta ideala oz. kako ga skušaš dosegati? 
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1. Intimist - JAZ SEM KRISTJAN, KAJ TO TEBE BRIGA 
Ta živi dvojno življenje. Zanj je krščanstvo ločeno od ostalega življenja. 
Vera je zanj stvar njegovih osebnih prepričanj in drugi naj se v to ne 
vtika. V cerkev hodi, ko v sebi tako čuti. 
 
2. Spiritualist - RAČUNAM NA BOGA IN OPRAVIČUJEM SVOJO LENOBO 
Prepričan je, da je svet, ki ga obkroža slab in da ga zapeljuje v slabo. Ko 
je potrebno nekaj narediti gre k maši in moli. Prepričan je, da od njega 
ni nič odvisno in  da bo Bog vedno pomagal. Če se nič ne spremeni 
meni, da je že tako prav, da je že Bog tako hotel. Boga ni v njegovem 
vsakdanjem življenju, Bog živi nekje na visoki gori. 
 
3. Svobodomislec - ADIJO BOG, SEDAJ SEM SAM SVOJ MOJSTER 
Je podoba mladega človeka, ki hoče v življenju vse sam (pre)izkusiti. 
Danes razmišlja s svojo glavo. Sam ve, kaj potrebuje: poklic, zdravje, 
kariero, prijateljstva, avanture. Sam presoja, kaj je dobro in resnično. 
Zakoni, ki jih drugi postavljajo, mu jemljejo svobodo. Institucij in Boga 
ne potrebuje. Včasih bere horoskope, prisluhne žgečklivim skrivnostim 
in sprejema vabe tega sveta. 
 
4. Nestalnež - POL LETA BOM MOLIL, POL LETA UŽIVAL 
Priznava, da so v njegovem življenju obdobja za vero in obdobja za ta 
svet, obdobja smisla in obdobja praznine, obdobja iskanja in obdobja 
uživanja, obdobja sanjarjenja in obdobja trde realnosti.  
Živi podobno kot kamela, ki skladišči vodo, da pride živa skozi puščavo.  
(Na duhovnih vajah je bilo super, doma je pa spet vse po starem - v 
njegovem življenju se nič ne spremeni). 
 
5. Dobronamernež - O BOG, SAJ SI ŽELIM, A KAJ KO SE NE DA NIČ 
SPREMENITI 
Zanj je pomembno, da ima dober namen in dobro voljo. Glede Boga in 
tega kaj mora narediti že vse ve. Priznava svoje napake, a jih hkrati 
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opravičuje. Navidezno se trudi a kadar je nekaj pretežko najde izgovor: 
»Saj vem, saj se trudim, a mi ne uspe.«  
Največkrat ostaja predvsem pri dobrih namenih. Želi pomagati 
sočloveku, a za to ničesar ne naredi. Ne strinja se s krivicami, a mirno 
čaka da se godijo. Tolaži se: »Saj tega ne morem spremeniti …« 
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