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CELJE 1 (KNEŽJI STEG) 
 
Korenina: Cerkev – Občestvo 
 
Iz SSKJ: 
cerkev -kve ž, mn. stil. cerkve (e)  
 
1. stavba, namenjena za krščansko bogoslužje: ljudje gredo iz cerkve; stati pred cerkvijo; božjepotna, 
farna, stolna cerkev; baročna, gotska cerkev; cerkev sv. Petra; hlad cerkve; vidi se stolp domače 
cerkve; tiho kakor v cerkvi / ekspr. cela cerkev je pela: vsi ljudje v cerkvi  
• pog. hoditi v cerkev k verskim obredom; javno izpovedovati svojo vero; počutim se kot pes v cerkvi  
odveč, nezaželen  
 
2. skupnost pripadnikov posameznih krščanskih veroizpovedi: cerkev to priporoča; izstopiti iz  
cerkve; anglikanska, katoliška, pravoslavna cerkev; avtoriteta cerkve; ločitev cerkve od države  
/ Cerkev katoliška, pravoslavna cerkev * rel. armenska, episkopalna, grška cerkev; vzhodna cerkev 
pravoslavna ali katoliška cerkev vzhodnega obreda; 
um. dvoranska cerkev cerkev z več ladjami, ki so vse enako visoke in ločene s stebri. 
 
Kot vidimo iz SSKJ, Cerkev, pisana z veliko začetnico, ponazarja skupnost ljudi v katoliškem 
prostoru. Ta Cerkev je bila tudi središče našega zanimanja in raziskovanja. 
 
To korenino smo si izbrali zato, ker se je v stegu izkazala kot najbolj problematična. Naj naštejemo 
samo nekaj primerov:  
 

- težave voditeljev v preteklosti s pojmovanjem katoliškosti v skavtstvu; 
- spraševanje voditeljev SKVO o tem, kje so MEJE (k čemu smo kot KATOLIŠKI skavstki 

voditelji zavezani na področju spolnosti, vere, odnosa do Cerkve in ali smemo dopuščati 
izjeme?) 

- kaj sploh pomeni pridevnik slovenski KATOLIŠKI skavti in skavtinje? Ali izpolnjujemo vse 
zahteve (eksplicitno zapisane v 9 vrednotah slovenskega katoliškega skavtstva (glej v Dvigni 
peruti) in Zavezi združenja; 

- voditelji smo premalo časa posvetili svoji duhovni in osebni rasti, kar se je začelo odražati pri 
slabšem delu v vejah in skupnosti SKVO; 

- odnosi duhovniki-skavti (in skavtski voditelji): kaj nam je skupnost bratov sploh dolžna dati? 
Koliko se zavedamo pomoči, ki nam jo dajejo, kaj lahko naredimo v zameno in kje so meje? 

 
S to temo smo se začeli ukvarjati že v začetku skavtskega leta (še preden smo karkoli vedeli o taboru 
voditeljev Glej daleč), saj smo v analizi stanja hitro ugotovili, da steg kot celota šepa na področju 
duhovnosti, pojmovanja katoliškosti in izpolnjevanja njenih zapovedi (npr. vsi voditelji ne hodijo redno 
k maši, nekateri živijo »na koruzi«, spet drugi imajo težave pri izpolnjevanju drugih, za skavtskega 
voditelja v ZSKSS, pričakovanih vrednot). Zato smo drugo srečanje SKVO posvetili seznanajnju z 
Zavezo združenja. S pomočjo DA-ja smo odprli debato in ugotovili, da je dandanes težko biti 100% 
ustrezen skavtski voditelj. Z obljubo, da se bomo trudili poboljšati na šepajočih področjih Jaza, smo 
popisali Zavezo združenja in v naš letni načrt zapisali kar nekaj ciljev v zvezi s stegovim duhovnim 
prebujenjem.  
Z razpisom tem za tabor voditeljev so se naša številna vprašanja še razširila. Zanimalo nas je, ali 
imajo podobne težave tudi drugi voditelji širom Slovenije. Na zimovanju SKVO smo v okviru izbrane 
korenine navrgli kost voditeljem iz Ptuja 1 in Maribora 1. Po zanimivi in obširni razpravi smo ugotovili, 
da se ne soočamo samo mi s takšnimi težavami. Skupaj smo iskali odgovore in rešitve, ki bi nam 
pomagale postati bolj pristno katoliški skavtski voditelji in voditeljice. 
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Preostali del SKVO-jev smo namenili pogovoru o vlogi Cerkve in njenem vplivu na celotno skavtsko 
organizacijo.  
 
Spraševali smo se o zunanjih in notranjih pričujočih dokazih o obstoju Cerkve/cerkve. Ugotovitve, ki 
smo jih zapisali voditelji na enem izmed majskih SKVO-jev, so podane v tabeli 1. 
 
Prav tako smo se spraševali o tem, kaj od tega, kar nam daje Cerkev je takega, kar nam omogoča 
lepše oz. težje življenje v sodobni družbi (upoštevajoč dejstvo, da niso vsi ljudje verni). Glej tabelo 2. 
 
 
 
Tabela 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iz tabele je razvidno, da smo našli nekaj več notranjih dokazov o obstoju Cerkve, kar je vzpodbudno 
. Notranji vidiki so precej karitativno usmerjeni in so po našem mnenju tisti, ki nas mnogo bolj 
pritegnejo kot zunanji (ki so neizpodbitni, čeprav mnogokrat negativni). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZUNANJE 

- zgradba (cerkve, kapele,...) 
- umetnost (slikarstvo,...) 
- toga hierarhija (laiki, ...) 
- skupnost (združevanje ljudi) ob nedeljah 
- denar, bogastvo + zapuščina 
- »imperij« 
- simboli (križ,...) 
- molitev 
- obredi (krst, obhajilo, birma,...) 
- prostovoljstvo, odprtost vsem ljudem 
- konzervativnost (nasprotovanje novemu) 
- politično udejstvovana 
- estetski materializem / estetska nadutost 
- Sveto pismo 
- trdno izdelan nauk (držati se ga) 
- bolj ali manj svetla zgodovina 
- oblikovalka krščanske kulture 
- krščanska etika 
- Vatikan 
- duhovniški celibat 
- redovniki, redovnice 
- verouk 
- poln parkirni prostor 
- žalost (križanje, mučeniki, ...) 

 
NOTRANJE 

- vera 
- skupnost (miselna enotnost) 
- filozofija 
- zatočišče, prostor za srečevanje z Bogom 
- ljudje, ki hočejo postati boljši 
- roka, ki te sprejme, ne glede na vse 
  (varen pristan) duhovniki 
- darovanje 
- glasba (ljubezen) 
- delo na sebi (dojemanje sveta in sebe v   
  njem) 
- alternativa življenja, vabilo za boljše življenje 
- združuje 
- uči 
- pomoč v stiski 
- pelje vero naprej (jo ohranja) 
- upanje 
- čudeži 
- evharistija 
- vpliv Božjega (ljudje skupaj častijo Boga) 
- vpliv misijonarjev 
- posreduje odrešenje 
- skrb za dobro vseh ljudi 
- učiteljica molitve 
- lestev v nebesa 
- »varna ladja v viharnem morju« 
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Tabela 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudi tu smo voditelji skozi razmišljanje našli več lepšega kot težjega . Ugotovili smo, da nam 
Cerkev neglede na mnoge težke stvari, ki jih dostikrat ne zmoremo razumeti- v mislih imamo 
nekatera cerkvena pravila- daje veliko veliko lepega in nam zagotovo pomaga iz sebe narediti boljše 
ljudi.  
 
 
V nadaljevanju smo za »domačo nalogo« prebrali: 1PT, 2.poglavje od 1-5. 
 
»Znebite se torej vsakršne hudobije in zvijačnosti, hinavščine in nevoščljivosti in vsakršnega 
obrekovanja! Ker ste torej pravkar rojeni otroci, zakoprnite po pristnem duhovnem mleku, da boste z 
njegovo pomočjo rasli v zveličanje, saj ste vendar okusili, da je Gospod dober. K njemu stopite, k 
živemu kamnu, ki so ga sicer ljudje zavrgli, a je pri Bogu izbran in dragocen. Saj ste vendar živi 
kamni. Tudi vi se vgrajujte v duhovno stavbo, tako da boste sveto duhovništvo in boste darovali 
duhovne daritve, ki bodo po Jezusu Kristusu prijetne Bogu.«  
 
 
Če povzamemo naše delo, bi lahko rekli, da smo ugotovili, da ima naše Združenje 2 »listini«, v 
katerih so zapisane temeljne usmeritve naše katoliškosti in so nedvoumne: 9 vrednot katoliškega 
skavtstva in Zaveza združenja. Ni dvoma, kaj je treba zagovarjati, moramo pa biti previdni pri tem, da 
je vsak primer edinstven, in da je včasih potrebno narediti tudi kakšno izjemo. Merilo za to so naši 
skavti, ki so nam zaupani- v kolikor bi voditelj, ki krši določene predpise, škodil njim, smo dolžni 
ukrepati.  
 
Žal se je ponovila zgodba o tem, da smo celo leto premalo ozaveščali letni načrt stega in znova 
preveč odtavali navzven, v akcijo. Premalo pa smo se ustavljali pri sebi, pri svoji duhovnosti. Zelo 
dobra poteza je bilo tristegovsko zimovanje, vendar smo se ga udeležili v premajhnem številu (le 3 
SKVO-jevci). Tudi delo na korenini ni bilo dovolj intenzivno in je po zimovanju nekoliko zamrlo. Kljub 
vsemu pa smo se nekaj naučili. Ostaja spoznanje, da Cerkev, nam skavtom, daje veliko priložnost. 
Res je, da si nismo vsi SKVO-jevci enotni v zagovarjanju nekaterih njenih pravil, zahtev, itd, smo pa 

LEPŠE 
- družba (vrednote, ki jih sama cenim) 
- preživljanje prostega časa 
- upanje v dobro (ljudi, sveta ) 
- vedenje, da je vedno nekdo z mano, ne   
  glede  na vse 
- razvijanje svojih talentov 
- drug pogled na stvarnost 
- ljubezen do vseh 
- vedenje, da nismo nastali po naključju in   
  da nas ima rad ter da je dal življenje za nas 
- bratje in sestre 
- zagotovilo, da bo dobro zmagalo 
- vera daje pogum za soočanje z življenjem 
- omogoča rast 
- tudi slabe ceste so pot do Jezusa 
- smrt kot sestra 
- manj obremenjevanja z materialnimi       
   vrednotami 
- ljubezen = nagrada 
 

TEŽJE 
- pritisk družbe (tistih, ki niso verni) 
- redna molitev 
- soočanje s temnimi platmi cerkve in njenih  
   predpisov (ali so smiselni ali ne? Kje sem jaz      
   v odnosu do tega in kako naj to sprejmem?) 
- obveznosti 
- pravila, ki jih je težko upoštevati 
- pravo pot je težko živeti 
- priznavanje grehov samemu sebi in Bogu   
  (srečevanje z Njim) 
- pokorščina, poslušnost 
- neprestan napor 
- soočanje z lastno krhkostjo 
- odpovedovanju marsičemu 
- lenoba 
- trud za nekaj, kar družba vse manj spoštuje 
- dileme (kako se odločiti, da bi bilo prav) 
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enotni v prepričanju, da lahko v okviru Cerkve in njenih nam najbližjih predstavnikov, DA-jev, skavtski 
voditelji postajamo boljši ljudje in živimo kvalitetnejše življenje. Zakaj samo ljudje smo. Tako mi, kot 
duhovniki. Vsi z svojimi napakami. Vsi stremimo k boljšemu, nihče pa ne dosega ideala. 
Posploševanje in obsojanje, češ kakšni so cerkveni predstavniki, nas ne bo pripeljalo nič bližje Bogu, 
kvečjemu nasprotno.  
 
 
Voditelji smo ugotovili še, da je »katoliškost« enakovredna korenina »skavtstvu« in »slovenskosti«, le 
da se jo je najtežje držati, jo raziskovati, predvsem pa jo je težko ŽIVETI.  
Živimo namreč v svetu, kjer nam primanjkuje samozavesti in lastnega jaz-a, da bi na glas oznanjali, 
da je On eden in edini in da zaradi Njega lahko dihamo zrak na Zemlji. Da komaj čakamo, da nas 
pokliče k sebi in nam pove, da smo na tem svetu naredil dovolj dobrega (ali pa slabega) in da je prišel 
čas za plačilo. Še težje pa je to verjeti. Težko je vsak dan (predvsem, kadar nam je lepo) pomisliti 
Nanj in Mu posvetiti delček dneva.  
 
Menimo, da nas je ta korenina v skavtstvu in v privatnem življenju oplazila in v nas pustila sledi, 
predvsem zaradi zanimivih debat, v katerih smo dobili odgovore na nekatera vprašanja, druga pa še 
vedno (zaradi nedorečenosti) ostajajo odprta.  
 
 
 
 
SKVO Celje 1 
 
Julij, 2006 
 
 


