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»Bog želi, da bi vsak od nas
živel srečno!«

ožič je praznik, ob katerem se
marsikdo po dolgem času le
odpravi k maši. Tja bo danes
zvečer ali jutri najbrž šel tudi tisti,
ki morda čez leto ne zahaja v cerkev, saj
gre konec koncev za nekakšno tradicijo.
Podlaga vsakega bogoslužja pa je vera,
področje, ki ga mladi zaradi takšnih ali
drugačnih razlogov pogosto prezirajo.
Nekateri se imajo za ateiste, drugim se
zdi Cerkev konservativna in zastarela institucija s strogimi pravili, tretjim pa se
zdi duhovna plat življenja nepomembna
in zato povsem zanemarljiva. Ob tej priložnosti smo se za tokratno božično številko pogovorili z mladim duhovnikom
Davidejem Chersiclo, župnikom v cerkvi
sv. Vincencija Pavelskega v Trstu. Davide,
41-letni Barkovljan, ki se pridno uči slovenščino in tudi vodi maše v slovenščini, je med drugim predsednik tržaške mladinske pastorale, pri čemer si
je za cilj zadal predajanje vere mladim
kristjanom na način, ki bi odgovarjal
njihovim mladostniškim potrebam.
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Pisci komentarjev @Direkta so občasno na dopustu.
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Kako se je začela vaša mladinska pastoralna pot?
Od mladih let sem bil aktiven v barkovljanski verski skupnosti, kjer me je od
samega začetka vodil in mi nudil duhovno
podporo pokojni Don Elio Stefanuto. Pri
tridesetih pa sem le storil odločilni korak
in vstopil v semenišče. Pred tem sem doštudiral na univerzi, tako da sem okusil
tudi običajno življenje mladostnika. Zanimalo me je več stvari, med drugim naravoslovje, glasba ter vera, ki je naposled
prevladala. Po šestih letih študija sem
prejel mašniško posvečenje.
Škof vas je postavil na čelo tržaške mladinske pastorale, pri čemer vam je zaupal duhovno vodenje mladih Tržačanov.
Kakšen je vaš pristop do mladih, ko jim
podajate božjo besedo?
Ko sem začel delati z mladimi, sem moral
najprej sprejeti dejstvo, da imam pred seboj ljudi, ki imajo morda drugačna mnenja
od mene. Resnica o veri je le ena, a sem
se odločil, da jo moram mladim vsekakor
podajati na način, ki jim bo blizu. Mladi
lahko tako vsak dan zahajajo v oratorij, se
učijo ter se ukvarjajo s športom, pri čemer
jih vodi skoraj 50 animatorjev. Poleg tega
za mlajše vodim verouk in zakramentalno
pripravo, s starejšimi pa imamo bolj resne
debate o veri in drugih tematikah, kot sta
homoseksualnost in osebna svoboda. Poleti prirejamo župnijske poletne tabore,
med katerimi mladi skozi igro, gledališče
in zabavo spoznavajo božjo besedo, večkrat pa gremo tudi na večdnevne izlete v
hribe, kjer sta vera in molitev nedvomno
prisotni, vendar na nevsiljiv način, ki ga
mladi kristjani sprejmejo. Pri vsem tem
plodno sodelujem tudi s Slovensko zamejsko skavtsko organizacijo in skavtskim
vodnikom Matejem Kosom.
Kje najdete navdih za svoje delo z mladimi?
Pri svojem delu v živo in po spletu se
zgledujem po Donu Eliu, ki se je znal s
prijazno besedo in kdaj tudi šalo približati
mladim in starim, navdušujem pa se tudi
nad Papežem Frančiškom.
Papežem?
Frančišek je pred tremi leti sklical škofovsko sinodo za mlade, pri čemer je bilo
govora o Cerkvi mladih z mladimi. Sveti
oče se dobro zaveda, da mladi Cerkev

Vsi kristjani
er smo tik pred božičem, smo se odločili, drage bralke in bralci, da na
profilu na Instagramu izvedemo anketo in ugotovimo, kako dobro
poznate katoliško vero. No, brez skrbi – izkazalo se je, da bodo imele
tudi v bodoče zamejske katoliške vrste celo vrsto pristašev!
Najprej smo vas vprašali, kateri nadangel je Mariji naznanil nosečnost. Vprašanje
je bilo seveda zelo lahko in kar 87 % vprašanih je odgovorilo, da je bil to
nadangel Gabrijel. Sledilo je vprašanje o kraju, v katerem naj bi se rodil Jezus.
To je bilo seveda v Betlehemu, ta odgovor je izbralo 83 % anketirancev, isti
delež vprašanih je pravilno odgovoril na vprašanje, kaj je bil po poklicu sv.
Jožef. Bil je mizar, preostali pa ste izbrali še kiparja, mesarja in čevljarja.
Nadaljnja vprašanja so bila seveda težja. Vprašali smo vas po imenih treh svetih
kraljev; 72 % vas je izbralo pravilni odgovor. To so bili Gašper, Miha in Boltežar,
približno 13 % odstotkov so prejela nekatera druga imena. Najslabši rezultat
ste anketiranci dosegli pri predzadnjem vprašanju, v katerem smo vas spraševali
po imenu kralja, ki se je želel znebiti Jezusa. Za pravilno ime, Herod, se je
odločilo »le« 58 % vprašanih, med preostalimi je največ ljudi izbralo Trajana,
sledita pa Avgust in Julij Cezar (za slednjega se je odločil tudi vnuk znanega katoliškega političnega delavca!).
Zadnje vprašanje pa je bilo smešno lahko – vprašali smo vas, kaj so Jezusu
prinesli sveti trije kralji. To so bili seveda kadilo, mira in zlato. Nekaj (verjetno
bolj za šalo kot zares) pa vas je izbralo maske, razkužilo in cepivo za koronavirus,
plenice, dude in mleko v prahu ter nov DPCM za omejevanje širjenja okužb.
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večkrat prezirajo, ker jo vidijo kot nekaj
starokopitnega, zato se je odločil, da celotno strukturo začne počasi pomikati v
smeri približevanja vere mlajši populaciji.
Zaveda se vseh težav, ki danes vse pogosteje pestijo mlade, zato se je odločil, da
jim prisluhne. Nastal je dokument, imenovan Cristus Vivit, po katerem se zgledujemo tudi pri nas v Trstu. Z leti sem
ugotovil, da se skriva ključ podajanja
božje besede mladim v komunikaciji, ki
jo je treba prilagoditi njihovim potrebam.
Danes imamo celo duhovnike, kot je Don
Andrea Ravagnani, ki božjo besedo širijo
preko YouTuba in družbenih omrežij.
Kako pa se kot duhovnik z mladimi pogovarjate o resnejših temah, kot sta
splav in homoseksualnost?
Ko je govora o takih zadevah, večkrat po-

kličemo na pomoč kakega znanstvenika
ali strokovnjaka na tem področju. Ko smo
govorili o homoseksualnosti, je prišla na
primer predavati antropologinja, ki nam
je razložila osnovne koncepte in z znanstvenega vidika opredelila moškost, ženskost ter istospolno usmerjenost. Poleg
tega se pri debatah držim načela, da se
človeka ne sme obsojati, kvečjemu se
lahko obsodi greh. Prav gotovo pa ne
sme vera postati izgovor za nabiranje volilnih glasov, napadanje in žaljenje nekoga,
ki že tako velikokrat trpi, ker ga družba
ne sprejema. Cerkev sicer še išče način,
kako bi v mejah evangelija na spoštljiv
način pristopila k istospolno usmerjenim,
prav gotovo pa se vere ne sme zlorabljati
za napad nanje. Konec koncev Bog sam
želi, da bi vsak od nas živel srečno.

