
POPOTA 2016 – KLAN LPU PČASE 

 

ČEZ – ČEZ – ČEZ MEJNI TABOR 

POSPRAVA 

Število udeležencev: 5 klanovcev (Klara Kravos, Petra Debelis(se nam je pridružila v petek zvečer), 

Nejc Kravos, Kevin Bržan, Aleksa Gherbassi), 3 novinci (Maja Devetak, Martin Coffoli, Kristina 

Visintin), voditelj (Matej Kos) ;skupno 8 udeležencev 

Datum tabora: od 2.8. do 9.8. 2016 

Cena tabora: 60€ na osebo (prevozi in hrana, zadnji večer smo si privoščili večerjo v Kranjski Gori) 

; vsak udeleženec tabora je plačal 100€ na začetku tabora , kakor je bilo zmenjeno ostane denar v 

kasi klana, s katerim si bo kupil opremo ki potrebuje (npr.nov šotor). 

Kaj je bilo dobro na taboru:  

 na letošnjem taboru je skupina prehodila zelo lepo pot, ki nas je peljala preko meja in skozi 

različne pokrajine 

 duhovnost na poti je bila dobro izpeljana (pregledali in razmišljali smo o molitvi RP) in 

klanovci so nad tem bili tudi navdušeni 

 čut pripadnosti skupine se je na taboru okrepil in omogočil tudi globlja razmišljanja 

(večinoma o lastnih izkušnjah), kar se je tudi zrcalilo v odprtosti članov med sabo 

 priprava poti ni bila težka, saj so razne etape bile že pripravljene (spremenili smo jih le za 

malenkost) 

Kaj ni bilo dobro: 

 na letošnjem taboru ni bilo vključeno služenje 

 potrebna bi bila boljša priprava na hojo (več pohodov med letom, bolje pripraviti 

nahrbtnike) 

Naslednjič bi nujno moral poskrbeti za služenje članov med taborom. Poleg tega so klanovci čutili, 

da bi morali bolje pripraviti tabor, t.j. da bi organizacijo prevzeli oni, kar je bilo mišljeno že za 

letošnji tabor, a podvig ni ravno uspel in sem zato več pomagal kakor je bilo prvotno mišljeno. Še 

ena težava je bila na taboru, in sicer čas med zbujanjem in odhodom je bil izredno dolg. Ne vem še 

kako bi lahko to težavo rešil. 

 



Zaključki: skupina je še mlada, vendar pa že pripravljena za pogovor in soočanje s težavami družbe. 

Lepo je videti njihovo pripravljenost za sodelovanje in počasi se v njih volja do podvigov, ki si jih 

sami začrtajo. Tudi glede duhovne komponente RP niso od muh, radi povejo lastno mnenje, skušajo 

čimbolje razumeti nauk in jim ni odveč dolgo večerno razmišljanje. 

Pot ni zelo zahtevna, če je skupina dobro pripravljena se lahko po poti tudi povzpe na bližnje 

vrhove. Tudi ni treba imeti s seboj veliko količino hrane, saj se gre ves čas skozi naselja, v katerih 

se nahajajo trgovine ali velablagovnice. Treba je pa vedeti, da je v Avstriji prosto kampiranje 

prepovedano! Zato si mora pohodnik pomagati s raznimi kočami in zavetišči ki so na razpolago ob 

poti ali pa enostavno stopiti do kmetije ali župnjišča in prositi za prostor, kjer se bi lahko postavilo 

šotor (verjetno bo pohodnik povabljen da si spočije v seniku ali celo v hiši - župnjišču). 

 

Opis poti: za letošnji PoPoTa smo si izbrali del znane Alpe Adria Trail (AAT), ki se vleče od 

Velikega kleka (Grossglockner) v Avstriji vse do Milj. Prehodili smo krožno pot čez tri države.  

Z vlakom in avtobusom smo dospeli do Kranjse Gore. Od tam smo brez težav sledili znakom AAT 

in se povzpeli do koče Zacchi. Proti večeru smo si našli lep prostorček kjer smo si postavili šotore 

(pogled na Mangart je prekrasen). Škoda da se nismo isti večer malo bolj potrudili in šli do koče 

Ponca, kjer bi lahko spali na podstrešju, ki nudi zavetišče pohodnikom. Naslednji dan nas je pot 

peljala mimo te koče, od tam smo pa brez nahrbtnikov šli še do prelaza Vratca. Po povratku do koče 

smo se spustili do belopeških jezer in od tam krenili do Žabnic. Malo pred žabnicami je 

veleblagovnica, kjer smo si kupili nekaj hrane. V žabnicah smo spali v vrtu pri koči sv.Jožefa. 

Naslednji dan smo pustili postavljene šotore in v nih opremo. S sabo smo imeli le nahrbtnik v kateri 

smo imeli vodo in kroje za mašo na sv.Višarjah. Namen je bil, da bi se še povzpeli na Kamnitega 

lovca in se vrniti v Žabnice preko Ovčje vasi vendar se mi ni zdelo primerno, saj nismo bili prepolni 

energij in nas je naslednji dan čakal naporen vzpon na Zahomsko planino in spust v Ziljsko dolino. 

Načrtovan je bil tudi vzpon na Ojsternig, ampak nam je slabo vreme to onemogočilo. Zvečer smo 

spali v vasi Foerk. Od tam smo ob Zilji prehodili pot do Bekštajna, točneje Štebna (St.Stephan), 

kjer so si klanovci morali najti prenočišča. Naslednji dan smo bili prisotni pri dvojezični masi v 

Štebnu nakar smo se šli osvežit v odtok baškega jezera v vasi Bače (Faak am See). Popoldne smo si 

spet naložili nahrbtnike in se povzpeli na vrh karavank in spali v koči Mitzl-Moitzl. Od tam nas je 

čakal samo še spust v Kranjsko Goro, ki nam pa je bil otežen zaradi pomanjkljive markacije 

kopanje v jezeru Jasna je bilo še kako dobrodošlo. Še eno noč smo prespali pod zvezdami, nasledni 

dan smo se pa poslovili od tega planinskega raja in se z javnimi prevozi zopet vrnili domov.  



GOSPOD, 

UČI ME… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

milostljivi kakor Oče 

popota 2016 – knjižica za duhovnost 

Alpe-Adria krožna pot čez tri meje 



 

  



GOSPOD, UČI ME VELIKODUŠNOSTI, 

Kaj ti pomeni beseda, izraz, gospod? Kdaj jo uporabljaš? Ali jo večkrat rabiš pri molitvi? Kako 

nagovoriš ti Boga v svojih molitvah? 

Kaj pomeni velikodušnost? Poznaš konkretne primere velikodušnosti? Se imaš za velikodušno 

osebo? 

 

 
Mz 15,10  

Velikodušno mu dajaj in tvoje srce naj ne bo nevoljno, ko mu daješ; zaradi tega te bo namreč 

GOSPOD, tvoj Bog, blagoslovil pri vsem tvojem delu in pri vsem, česar se loti tvoja roka.  

 

Mdr 15,1 

Ti pa, naš Bog, si dober in resničen, velikodušen si in vse stvari urejaš z usmiljenjem.  

   

Evangelij: 

(Mt 14,22-36) 

22 Takoj nato je učencem velel, naj stopijo v čoln in se pred njim peljejo na drugo stran; medtem bi 

on odpustil množice. 23 Ko je množice odpustil, je šel na goro, da bi na samem molil; in ko se je 

zvečerilo, je bil sam ondi. 24 Čoln pa so sredi morja premetavali valovi, kajti veter je bil nasproten. 
25 Ob četrti nočni straži je Jezus šel k njim, stopajoč po morju. 26 Ko so ga učenci videli hoditi po 

morju, so se prestrašili in rekli: »Prikazen je!« In od strahu so zavpili. 27 On pa jih je takoj ogovoril: 

»Bodite brez skrbi! Jaz sem; ne bojte se!« 28 Oglasil pa se mu je Peter in rekel: »Gospod, če si ti, 

vêli mi, naj grem po vodi k tebi.« 29 »Pridi!« mu je rekel. In Peter je stopil iz čolna in šel po vodi, da 

bi dospel do Jezusa. 30 Ko pa je videl silni veter, se je zbal; začel se je potapljati in je zavpil: 

»Gospod, reši me!« 31 Takoj je Jezus stegnil roko, ga prijel in mu rekel: »Malovernež, zakaj si 

dvomil?« 32 In stopila sta v čoln in veter je nehal. 33 Ti pa, ki so bili v čolnu, so pristopili, padli 

predenj in rekli: »Zares, ti si božji Sin!« 34 Ko so se prepeljali, so prišli v genezareško pokrajino. 
35 Kakor hitro pa so ga možje tega kraja spoznali, so sporočili po vsej tisti okolici; in prinesli so mu 

vse bolnike 36 in ga prosili, da bi se le roba njegove obleke dotaknili; in kateri koli so se ga dotaknili, 

so ozdraveli. 

 

 

 

Jezus zavrne farizeje in pismouke glede dlakocepskega izpolnjevanja obrednih izročil in izpostavi 

pomen Božje zapovedi. Človeka ne omadežuje, kar pride od zunaj, ampak iz notranjosti. 

Prečiščeval bom svojo notranjost z Božjo besedo in se izogibal formalizma. Gospod, hvala, ker me 

vodiš in vzgajaš s svojo besedo. Daj, da bom z zvestim življenjem dajal čast Bogu.

http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%35%20%4D%7A%20%31%35&hl=%35%20%4D%7A%20%31%35%2C%31%30
http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%4D%64%72%20%31%35&hl=%4D%64%72%20%31%35%2C%31


DA TI BOM SLUŽIL, KAKOR ZASLUŽIŠ, 

Ali služiš? Komu pa? Poznaš popoln pomen besede služiti? Kako lahko služimo Bogu? Kako naj 

služimo Bogu? 

Jn 12,26 

Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj 

služabnik. Če kdo meni služi, ga bo počastil Oče. 

 Mt 6,24 

Nihče ne more služiti dvema gospodarjema: ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali 

pa se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu.  

 

Evangelij: 

(Mt 15,21-28) 

21 In Jezus je šel od tam in se umaknil v tirske in sidonske kraje. 22 In glej, prišla je žena Kananejka 

iz tistih krajev in je zavpila: »Gospod, Davidov sin, usmili se me! Mojo hčer zelo muči hudi duh.« 
23 Toda ni ji odgovoril besede. In pristopili so njegovi učenci ter ga prosili: »Odpravi jo, ker vpije za 

nami!« 24 On je odgovoril: »Le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše sem poslan.« 25 Ona pa je prišla 

in padla predenj, govoreč: »Gospod, pomagaj mi!« 26 Odgovoril je: »Ni prav, da bi se kruh vzel 

otrokom in se vrgel psom.« 27 Ona pa je rekla: »Res je, Gospod, a tudi psički jedo od drobtinic, ki 

padajo z mize njihovih gospodarjev.« 28 Tedaj ji je Jezus rekel: »Žena, velika je tvoja vera; zgôdi se 

ti, kakor želiš!« In njena hči je bila zdrava od tiste ure.  

 

 

 

 

 

 

 

Žena iz poganskih krajev Tira in Sidona prosi Jezusa, da bi ozdravil njeno hčer. Ker je tujka, Jezus 

odlaša. Žena se tega zaveda, vendar vztraja, da bi dobila vsaj malo njegove moči. Jezus pohvali 

njeno vero in osvobodi hčerko. Posnemal bom vero te žene, ki kljub težavam ne obupa in povsem 

zaupa Jezusu. Gospod, prosim te za preprosto, vztrajno in pogumno vero.  

http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%4A%6E%20%31%32&hl=%4A%6E%20%31%32%2C%32%36


DA BOM DAJAL, NE DA BI ŠTEL, 

Ali smo primorani dajati? Komu naj bi dajali? Ali rad sprejemaš pomoč ali darove bližnjega? Ali 

daješ ne da bi štel z lahkoto? Kako ti je pri temu ko drugemu kaj daš? 

Mt 7,11 

Če torej vi, ki ste hudobni, znate svojim otrokom dajati dobre darove, koliko bolj bo vaš Oče, ki je v 

nebesih, dajal dobro tem, ki ga prosijo. 

Apd 20,35 

Vsem sem vam dal zgled, kako moramo s trdim delom pomagati slabotnim in se spominjati besed 

Gospoda Jezusa, ki je rekel: Večja sreča je dajati kakor prejemati. 

Evangelij: 

(Mt 9,35-38; 10,1) 

35 In Jezus je hodil po vseh mestih in vaseh: učil je v njih shodnicah, oznanjal blagovest kraljestva in 

ozdravljal vse bolezni in vse slabosti. 36 Ko pa je videl množice, so se mu zasmilile, ker so bile 

izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja . 37 Tedaj je svojim učencem rekel: »Žetev je 

velika, delavcev pa malo. 38 Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev.« 1 In 

poklical je svojih dvanajst učencev ter jim dal oblast izganjati nečiste duhove in ozdravljati vsaktere 

bolezni in vsaktere slabosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter prizna Jezusa za Mesija. Jezus ga pohvali in mu pove, da bo njegova vera, ko se bo prečistila, 

postala trdna skala za vso Cerkev. Kdo je zame Jezus? Ali se moj pogled nanj sklada z Očetovim 

razodetjem? Gospod, naj te nikoli ne sprejemam po lastnih shemah, ampak tako, kot se mi ti 

razodevaš. Daj, da ne bom bežal od križa, ki je najbolj očiten kraj tvojega razodetja.  



DA SE BOM BOJEVAL, NE DA BI MISLIL NA RANE, 

Kdaj naj se bojujem? Za koga naj se bojujem? Kateri boj je mišljen v molitvi? Katere so lahko 

rane? Kdaj se soočimo z boji? 

Raz 13,4 

 
Ljudje so molili zmaja, ker je dal oblast zvéri, molili so tudi zver in govorili: »Kdo je podoben 

zvéri in kdo se more bojevati z njo? 
 

Kol 1,29 

V ta namen se tudi trudim in bojujem, z njegovo močjo, ki v meni silovito deluje. 

1 Kor 9,26 

Zato jaz ne tečem kar na slepo, ne bojujem se, kakor bi mahal po zraku. 

Evangelij: 

(Mt 16,24-28) 

24 Takrat je Jezus rekel svojim učencem: »Če hoče kdo priti za menoj, naj se sam sebi odpove in 

vzame svoj križ ter hodi za menoj! 25 Zakaj, kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. Kdor pa 

svoje življenje zavoljo mene izgubi, ga bo našel. 26 Kaj namreč človeku pomaga, če si ves svet 

pridobi, svojo dušo pa pogubi? Ali kaj bo človek dal v zameno za svojo dušo? 27 Prišel bo namreč 

Sin človekov v veličastvu svojega Očeta s svojimi angeli in takrat bo vsakemu povrnil po njegovih 

delih. 28 Resnično, povem vam: So nekateri izmed tukaj stoječih, ki ne bodo okusili smrti, dokler ne 

bodo videli Sina človekovega priti v njegovem kraljestvu.«  

 

 

 

 

 

 

 

Jezus vabi učence, da ne bi v središče postavljali sebe, ampak bi razumeli svoje življenje kot hojo 

za njim. Nič ne sme biti bolj pomembno kakor skupnost z Jezusom. Trudil se bom na vse gledati 

skozi svoj odnos do Jezusa. Gospod, ti ne podcenjuješ ničesar na svetu. Pomagaj mi premagati 

vsako samozadostnost in v tvoji resnici ter ljubezni vse začenjati s tabo in v smeri tvojega križa.  



DA BOM DELAL, NE DA BI ISKAL POČITKA, 

Kaj je delo? Kaj poimuješ pod tem izrazom? Kako je to mišljeno »ne da bi iskal počitka«? Katera 

dela naj delamo? 

Ps 37,3 

Zaupaj v GOSPODA in delaj dobro, prebivaj v deželi in se pasi v zaupanju. 

Jn 8,28 

Jezus jim je tedaj rekel: »Ko boste povzdignili Sina človekovega, boste spoznali, da jaz sem in da 

ničesar ne delam sam od sebe, ampak govorim to, kar me je naučil Oče. 

Evangelij: 

(Lk 9,28-36) 

28 Nekako osem dni po tem govoru je vzel s seboj Petra, Jakoba in Janeza in šel na goro molit. 29 In 

ko je molil, se je podoba njegovega obličja spremenila in njegovo oblačilo je postalo belo in se je 

svetilo. 30 In glej, dva moža sta govorila z njim; bila sta Mojzes in Elija; 31 prikazala sta se v 

veličastvu in govorila o njegovi smrti, ki ga je čakala v Jeruzalemu. 32 Petra in njegova tovariša pa je 

bil premagal spanec; ko so se predramili, so videli njegovo veličastvo in onadva moža, ki sta stala 

pri njem. 33 Ko pa sta odhajala od njega, je Peter rekel Jezusu: »Učenik, dobro je, da smo tukaj; 

naredímo tri šotore: enega tebi, enega Mojzesu in enega Eliju!« In ni vedel, kaj govori. 34 Ko je to 

govoril, se je naredil oblak, ki jih je obsenčil; in zbali so se, ko sta onadva stopila v oblak. 35 Prišel 

pa je iz oblaka glas, ki je govoril: »Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslušajte!« 36 In ko je ta 

glas nastal, je bil Jezus sam. In oni so molčali in niso v tistem času povedali nikomur nič tega, kar 

so bili videli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DA SE BOM ŽRTVOVAL,  

Kakšne občutke v tebi vzbuja beseda žrtvovati? Kako se lahko žrtvujemo? Za koga naj se 

žrtvujemo? Kdo se žrtvuje? Ali se sam žrtvuješ? Za koga ali za kaj?  

Heb 7,27 

tak, ki mu ni treba kakor vélikim duhovnikom dan za dnem žrtvovati najprej za svoje grehe in nato 

za grehe ljudstva. To je namreč storil enkrat za vselej, ko je daroval sam sebe. 

 

Evangelij: 

(Lk 12,32-48 ali 12,35-40) 

32 Ne boj se, mala čreda, zakaj vaš Oče vam je sklenil dati kraljestvo. 33 Prodajte, kar imate, in dajte 

vbogajme. Napravite si mošnje, ki ne ostarijo, zaklad v nebesih, ki ne poíde in kateremu se tat ne 

približa in ga molj ne razjé. 34 Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce. 35 Vaša ledja naj 

bodo opasana in svetilke prižgane 36 in vi bodite podobni ljudem, ki čakajo, kdaj se njihov gospod 

vrne s svatbe, da mu takoj odpró, ko pride in potrka. 37 Blagor služabnikom, ki jih gospod ob svojem 

prihodu najde čuječe! Resnično, povem vam, da se bo opasal in jih posadil za mizo in bo pristopil 

ter jim stregel. 38 In če pride ob drugi straži in če pride ob tretji straži in jih tako najde, blagor tem 

služabnikom! 39 To pa vedite, da bi hišni gospodar, ko bi vedel, ob kateri uri pride tat, čul in bi svoje 

hiše ne pustil podkopati. 40 Tudi vi bodite pripravljeni; zakaj ob uri, ko ne mislite, bo prišel Sin 

človekov.« 41 Peter pa ga je vprašal: »Gospod, ali pripoveduješ to priliko za nas ali tudi za vse?« 42 In 

Gospod je rekel: »Kdo neki je zvesti in razumni oskrbnik, ki ga bo gospod postavil nad svoje posle, 

da jim ob svojem času odmeri živež? 43 Blagor služabniku, ki ga bo gospod ob svojem prihodu 

našel, da tako dela! 44 Resnično, povem vam: Čez vse svoje imetje ga bo postavil. 45 Ako bo pa ta 

služabnik mislil: ‚Mojega gospoda še dolgo ne bo‘ in bo začel pretepati hlapce in dekle, pojedati in 

popivati in se upijanjati, 46 bo gospod tega služabnika prišel ob dnevu, ko se ga ne nadeja, in ob uri, 

za katero ne ve, in ga bo presekal in mu dal delež z neverniki. 47 Tisti služabnik pa, ki je spoznal 

voljo svojega gospoda, pa se ni pripravil ali ni storil po njegovi volji, bo zelo tepen; 48 tisti pa, ki je 

ni spoznal, a je storil kaj kazni vrednega, bo malo tepen. Od vsakogar, komur je bilo mnogo dano, 

se bo mnogo zahtevalo; in komur so zaupali mnogo, bodo od njega terjali še več. 

 

  



NE DA BI PRIČAKOVAL DRUGE ZAHVALE KAKOR ZAVEST, 

DA VRŠIM TVOJO SVETO VOLJO. 

Ali rad prejemaš zahvale? Katere so zahvale ki si pričakuješ po dokončanem delu? Kako lahko 

razumemo izjavo: »zavest, da vršim Tvojo sveto Voljo«? Kako lahko začutimo to zavest? Ali to 

sploh začutimo? Ali se zavedaš prošnje, ki polagaš pred Boga?  

2 Kor 9,11 

Obogateli boste dovolj za vsakršno radodarnost, ki bo po nas dajala Bogu zahvalo.  

 

Evangelij:  

(Mt 5,13-16) 

13 Vi ste sol zemlje; če pa se sol spridi, s čim se bo solila? Za nič drugega ni več, kakor da se proč 

vrže in jo ljudje pohodijo. 14 Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. 15 Svetilke tudi 

ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, marveč na svetilnik in sveti vsem, ki so v hiši. 16 Tako naj 

vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter se pogaja s pobiralci glede davka za tempelj. Jezus pove, da so on in učenci sicer prosti 

davkov, vendar zaradi pohujšanja poskrbi, da ga plačajo. Upošteval bom ljudi in navade, da ne bi 

bila moja svoboda za koga priložnost za pohujšanje. Gospod, hvala, ker me učiš občutljivost i in 

spoštljivosti do vsakega človeka. 



Ali sedaj laže razumeš molitev? Kako jo sedaj moliš? Z večjo vnemo ali ti je pri tem težko?  

Sedaj, ko smo si vzeli molitev pod drobnogled, si lahko sestavili lastno molitev klana ali pa le 

obrazec molitve, ki ga lahko prikrojili raznim prilikam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelij:  

(Jn 4,19-24) 

19 Žena mu reče: »Gospod, vidim, da si prerok. 20 Naši očetje so Boga molili na tej gori, a vi 

govoritie, da je kraj, kjer ga je treba moliti, v Jeruzalemu.« 21 Jezus ji pravi: »Veruj mi, žena, da 

pride ura, ko ne boste Očeta molili ne na tej gori ne v Jeruzalemu. 22 Vi molite, česar ne poznate; mi 

molimo, kar poznamo, kajti zveličanje prihaja od Judov. 23 Pride pa ura in je že zdaj, ko bodo pravi 

molivci molili Očeta v duhu in resnici. Zakaj tudi Oče hoče takih molivcev. 24 Bog je duh in, kateri 

ga molijo, ga morajo moliti v duhu in resnici.« 


