ŽUPNIJA TOLMIN
priznanje občine Tolmin

Priznanje občine Tolmin prejme Župnija Tolmin za dolgoletno prostovoljno delo z otroki in
mladimi.
Janez Bosko, velik vzgojitelj otrok in mladih, pravi: »Ni dovolj, da imamo otroke radi, oni
morajo ljubezen čutiti. Potem bodo v ljubezni storili vse, kar od njih pričakujejo vzgojitelji. Ta
ljubezen je nesebična, brezpogojna, zastonjska; je ključ, ki odpira srca mladih. Le zavest, da je
sprejet, varen in ljubljen, mu odpira možnosti za zdravo rast in razvoj na vseh področjih.«
In to je poslanstvo vseh, ki v tolminski župniji že vrsto let delajo z otroki in mladimi:
katehetov, animatorjev, skavtskih voditeljev, zborovodij ... Vsi ti poskrbijo, da najmlajši
začenjajo spoznavati krščanske vrednote skozi igro, ples, delavnice; da osnovnošolci od 1. do
9. razreda spoznavajo in širijo svoja obzorja s spoznavanjem krščanskega nauka. In nazadnje
so tu mladi in študentje – delo z njimi predstavlja odgovornost; polni so negotovosti, strahu
in vprašanj, uporništva, sreče ter veselja do življenja. Pomembno je biti z njimi in ob njih.
Otroci in mladi v okviru dejavnosti, ki jih zanje pripravlja Župnija Tolmin, sprejemajo
krščanske vrednote in se učijo živeti z naravo in preživeti v njej. Učijo se vrednot in drž za
življenje: lepega vedenja, strpnosti, poslušanja, solidarnosti, iskanja življenjskega poklica,
veselja do pripadnosti skupini, odkrivanja talentov. Veliko otrok sodeluje tudi v pevskem
zboru, primernem njihovi starosti. S svojim petjem polepšajo praznike in jih naredijo bolj
slovesne.
V župniji že vrsto let organizirajo številne dogodke in srečanja, ki potekajo čez celo leto. Tako
je lani v Tolminu potekal škofijski dan mladih, organizirali so počitnice na morju, obiskali
Međugorje in Stično, pripravili miklavževanje za najmlajše in skupaj silvestrovali. Organizirali
so dobrodelno akcijo – zbirali so igrače in šolske potrebščine za otoke na Madagaskarju. Tako
koristno preživljajo prosti čas med počitnicami, učijo se skupinskega dela, predvsem pa se
naučijo veliko dobrega za življenje in krepijo medsebojne odnose. Vsi, ki omenjene
dejavnosti vodijo in delajo z otroki ter mladimi, delajo to iz čistega veselja. Plačilo za njihov
trud so sijoče otroške oči in njihovo veselje ter spoznanje, da mlade usmerjajo na pravo
življenjsko pot.

