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POSLUŠATI 
 

CILJNA SKUPINA: 

 

mladi 
 

 
 

NAMEN IN CILJI  
 

Namen: poslušati drug drugega in odpreti srce za bližnjega. 

 

Cilji: 
● Učiti se prisluhniti različnih skupinam v župniji in izven nje. 

● Presegati predsodke in stereotipe o določenih skupinah ljudi s tem, da jim znamo 

prisluhniti. 

● Iskati konkretne načine, kako lahko prisluhnemo drugemu. 

 

MATERIAL 
 

● molitev Za sinodalno Cerkev 

● svetopisemski odlomek: Jak 1,19-27 (za vsakega udeleženca) 

● izrezana ušesa in zidove (za vsakega udeleženca, nekaj rezerve) 

● pisala za vse udeležence 

● plakat A0 (več plakatov, če je večja skupina) 

● flomastri in lepilo 

● Pesmi (izberite tiste, ki jih skupina pozna, v pomoč so vam naslednje povezave): 

- https://www.cecilija.net/wp-content/uploads/2011/12/Asiska-pesmarica-2011.pdf 

- https://www.pastir.si/ipages/flipbook/1 

Predlogi: Čisto tvoji, Vsi, ki ste žejni 

 

 

https://www.cecilija.net/wp-content/uploads/2011/12/Asiska-pesmarica-2011.pdf
https://www.pastir.si/ipages/flipbook/1
http://www.prepihmedia.com/slavljenje/%C4%8Cisto%20tvoji%20(Sveti%20Duh)%20-%20E.pdf
http://www.prepihmedia.com/slavljenje/vsi%20ki%20ste%20zejni-ak-web.pdf


Stran 2 od 1 

Potek srečanja (srečanje traja 90 minut) 

Predlog za izvedbo v mladinski skupini: 

● udeleženci se med seboj poznajo (predstavitev ni potrebna), 

● srečanje traja 90 minut, 

● morda je prisoten duhovni voditelj skupine (zaželeno, ni pa nujno). 

 

Uvod  

● Najprej skupaj zmolimo molitev Za sinodalno Cerkev. 

● Uvodna aktivnost v temo (20 minut). Ob prebrani Božji besedi, ki jo prebere eden od 

udeležencev, si v nekaj minutah tišine vsak izbere izrezano uho in izrezan zid, ki jih 

razporedimo v sredi kroga:  

o na UHO napišem, kaj mi najbolj pomaga, da drugemu prisluhnem in ga 

poslušam (moja pozitivna izkušnja poslušanja – lahko konkreten primer), in 

o na ZID zapišem, kaj me najbolj ovira pri poslušanju drugih ljudi (konkreten 

primer). 

● Zapisane listke razporedimo v prostoru in jih v tišini vsak udeleženec prebere zase. 

 

Jedrni del 

● Voditelj skupine nato povabi vse udeležence k razmisleku, kako naprej: Kaj lahko mi, 

vsak izmed nas, konkretno naredimo v naši Cerkvi? Pomislimo na svojo skupino, 

župnijo, skupnost ... Kakšna je moja vloga kristjana, člana te Cerkve: Kaj konkretno 

lahko jaz (sam ali skupaj z drugimi) naredim za to, da bomo v naši Cerkvi bolje 

poslušali drug drugega; kaj lahko naredim za premagovanje predsodkov in 

stereotipov, ki nas pri poslušanju ovirajo?  
Predlagamo, da si vaše razmišljanje podelite v krogu, nato pa zbrane povabimo k 

izdelavi plakata, na katerega nalepimo zidove z zapisanimi ovirami in ušesa s 

pozitivnimi izkušnjami, mednje pa narišemo mostove ali lestve in zapišemo naše 

konkretne predloge za premagovanje ovir (časa za delo v majhni skupini je 30 minut). 

● V primeru, da ste se odločili za delo v več manjših skupinah, naj nato sledi poročanje 

skupin (vsaka predstavi svojo tabelo in zapise – 5 minut na skupino). 

● Po končanih predstavitvah posameznih skupin izluščimo tisto, kar najbolj velja za 

našo župnijo: Kaj konkretno lahko naredimo, da bi bile posamezne skupine bolj 

slišane (zapišimo vsaj 3 konkretne predloge)? 

 

Zaključek 

● Sklepno molitev (5 minut) lahko oblikujemo s svojimi besedami ali pa z molitvijo Oče 

naš. 
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Viri: 

• Svetopisemski odlomek: Jak 1,19-27 

Poslušanje in izpolnjevanje besede 

 

Zavedajte se, moji ljubi bratje, da mora biti vsak človek hiter za poslušanje, počasen za 

govorjenje, počasen za jezo, kajti človekova jeza ne uresničuje Božje pravičnosti. Zato 

odpravite vso umazanost in odvečno zlo ter s krotkostjo sprejmite besedo, ki je v vas vrojena  

in ima moč, da reši vaše duše. 

Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci, ki sami sebe varajo. Če je namreč kdo 

poslušalec besede, ne pa njen uresničevalec, je podoben človeku, ki ogleduje svoj rojstni 

obraz v zrcalu; pogleda se, a odide in takoj pozabi, kakšen je bil. Človek pa, ki pozorno motri 

popolno postavo svobode in vztraja in ne postane pozabljiv poslušalec, temveč njen dejaven 

uresničevalec, bo blažen v svojem delovanju.  

Če kdo misli, da je pobožen, a ne brzda svojega jezika, temveč vara svoje srce, je njegova 

pobožnost prazna. Čista in neomadeževana pobožnost pred Bogom in Očetom je to: skrbeti za 

sirote in vdove v njihovi stiski ter se ohraniti neomadeževan od sveta.  

 

• Molitev 

Pred Teboj smo, Sveti Duh,  

ko smo zbrani v Tvojem imenu.  

 

Samo ti nas vodi,  

bodi doma v naših srcih;  

pokaži nam pot, po kateri naj gremo,  

in kako naj hodimo po njej.  

 

Šibki smo in grešni;  

ne dopusti, da bi širili nered.  

Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti  

ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja.  

 

Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,  

da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti  

in se ne bomo oddaljili od poti resnice  

in od pravičnosti.  

 

Vse to Te prosimo,  

ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času,  

v občestvu z Očetom in Sinom  

na vekov veke.  

Amen. 

• 
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NALOGE VODITELJA: 

● priprava in izvedba srečanja (razdelitev nalog in posameznih delov srečanja) 

● organizira zapisovanje spoznanj udeležencev 

● priprava prostora in materialov 

● zapisnik o srečanju in temeljnih spoznanjih, ki jih posreduje na mail Tajništva sinode 

(do maja 2022 – najbolje pa čim prej po srečanju (OBRAZEC Povzetek srečanja v 

skupini)) 

● poskrbi za vsaj 5 fotografij srečanja, ki jih pošlje na Tajništvo sinode, in vsaj 5 

stavkov o srečanju (kje, kdo, kdaj, kako, spoznanje) v roku enega tedna od srečanja 
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Priloga 1: Uho in zid 

 


