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Je čas za prijateljstva in je čas za ljubezen

Pierre-Hervé Grosjean, duhovnik versajske škofije, se že vrsto 
let srečuje z mladimi, jih posluša in jih zato dobro pozna. Iz 
lastne izkušnje kot duhovni spremljevalec in predavatelj je  
v knjigi zbral dragocene misli, ki mladim pomagajo odrasti in 
jih spodbujajo, da se pripravijo na pravo ljubezen. Knjižica 
ni ne moralka ne priročnik lepega vedenja, ampak posreduje 
prepričanja, ki mladim med 15. in 22. letom pomagajo odrasti 
in jih spodbujajo, da se pripravijo na pravo ljubezen. 

Francoski duhovnik Pierre-Hervé Grosjean je knjigo napisal 
na podlagi mnogih izkušenj pri delu z mladimi. Zato 
knjiga odseva njihovo resnično življenje, njihove izkušnje, 
probleme, boje, padce in zmage. Iskreno in odprto spregovori  
o zaljubljenosti, ljubezni in spolnosti z željo, da bi pokazal, 
kako je to nekaj lepega, za kar se je vredno potruditi; da je 
vredno zastaviti vse za svojo lepo, bogato, izpolnjujočo in 
rodovitno ljubezensko prihodnost. Prav zato zanj čistost »ni 
stvar zadrgnjencev in zavrtežev, ampak v resnici krepost 
pogumnih in resnično svobodnih!« Tako čistost ne pomeni 
zatiranja naših želja, ampak pot obvladovanja in vzgajanja – 
vse z enim samim namenom: da bi zares pristno živeli in 
ljubili v svobodi in lepoti.

(Knjigi na pot – pater dr. Andraž Arko)
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O avtorju

Pierre-Hervé Grosjean je duhovnik versajske škofije. Posvečen je bil 
leta 2004 in je danes župnik župnije Saint-Cyr-l‘École. Je gimnazijski 
kaplan in se že vrsto let srečuje z mladimi, jih posluša in jih zato 
dobro pozna. Veliko mladih spremlja tudi pri skavtih in na poletnih 
univerzah z naslovom »Akterji prihodnosti«, ki jih je sam ustanovil. 
Z dvema sobratoma župnikoma ureja blog Padreblog.fr. 

Odlomki iz knjige

In ta izraz: »moj fant«, »moja punca« … Zakaj »tvoj«? Ti mar pripada? Si se v čemer koli obvezal? Pred 
pol leta si bil z drugo, čez leto dni boš spet z drugo! Saj je simpatično gledati parčke, kako se ob izhodu iz 
gimnazije nežno objamejo, čez pol ure pa si že pošiljajo sporočilca in se zvečer pred spanjem še slabo urico 
pogovarjajo po telefonu. Luštno, a majhno in borno.

V tem v prvi vrsti dejansko ne vidim greha, saj je lahko zelo čisto – čeprav izkušnje kažejo, da je pri tem 
težko ostati več let … a o tem pozneje! Vendar gre za »zgodbice« ali »epizodice«, kot rečemo … Vi pa niste 
ustvarjeni za majhne zgodbe, ampak ste ustvarjeni za veliko Ljubezen. Niste ustvarjeni za »parčkanje« in 
bežna prijateljstva. Ustvarjeni ste, da bi živeli veliko prijateljstvo. Obdobje srednje šole ni čas za parčke, 
ampak je čas za globoko prijateljstvo. Za tisto, kar je v prijateljstvu najlepšega, najbolj konstruktivnega in 
kar najbolj osvobaja. To je obdobje za možata prijateljstva med fanti in globoka prijateljstva med dekleti, 
za lepa in navdihujoča prijateljstva, ki se porajajo znotraj prijateljskih skupin in vas izpolnjujejo ter vam 
prihranijo grenak okus razočaranja po bežnih ljubezenskih razmerjih.

(Str. 40)


