
Jasno spregovoriti 
 

CILJNA SKUPINA: 

 

mladi 
 

 
 

NAMEN IN CILJI 
 
Mlade želimo spodbuditi, da spregovorijo o razlogih in ovirah za jasno in pogumno izražanje 
prepričanj v Cerkvi in družbi. 
 

MATERIAL 
 

 Sveto pismo 

 pisala 

 vprašanja za pogovor – za vsako skupino 1× 

 silhuete oseb (priloga) 

 

 



Stran 1 od 2 

Potek srečanja 

Uvod 

Na tablo ali papir damo štiri silhuete oseb (npr. starš, prijatelj, babica, duhovnik …) (glej prilogo), vsak 

od udeležencev dobi svoje pisalo. Voditelj bo prebral deset tem za pogovor (vreme, šport, ocene, 

zaljubljenost …). Vsak udeleženec nariše piko v silhueto tistega človeka, s katerim bi si upal 

spregovoriti o prebrani temi.  

Na koncu dinamike voditelj vzame list in poudari, da so v življenju ljudje, s katerimi lahko odkriteje 

spregovorimo kot z drugimi. 

 

Jedrni del 

V nadaljevanju srečanja bi se radi pogovorili, kako odkrito se upamo pogovarjati v Cerkvi/mladinski 

skupini … 

 

Razbijemo jih v manjše skupine, v katerih se pogovorijo med seboj o vprašanjih. 

 

1. Naštejte nekaj tem (vsaj 3), o katerih si ne bi upali spregovoriti v mladinski skupini (oz. bi vam bilo 

o njih spregovoriti neprijetno). Poiščite, kje so glavni razlogi za to. 

2. Naštejte nekaj tem (vsaj 3), o katerih si ne bi upali spregovoriti z duhovnikom (oz. bi ti bilo o tem 

govoriti neprijetno). Poiščite, kje so glavni razlogi za to. 

3. Naštejte nekaj tem (vsaj 3), o katerih si ne bi upali spregovoriti v vrstniki v šoli (oz. bi vam bilo o 

tem spregovoriti neprijetno). Kje so razlogi za to? 

(Pogovor naj traja približno 15 minut.) 

 

Skupine si podelijo zapisano, voditelj skupina pa naj si zapisuje teme in razloge, ki jih mladi povedo. 

Predlagamo odmor za pesem. 

Po pesmi skupini zastavimo vprašanje: Naj vsak pove, kaj mu najbolj ostaja od pogovora. Voditelj 

srečanja naj si malce zabeleži glavna spoznanja in vse skupaj posreduje župnijskemu koordinatorju 

sinode. 

 

Zaključek 

Preberemo dva svetopisemska odlomka: Mr 14,66-72 (Peter zataji Jezusa) 

Apd 2,14. 22-24. 36-37 (Petrov binkoštni govor) 

Po prebranih odlomkih voditelj opozori, da gre v odlomkih za isto osebo. V čem je razlika in zakaj? 



Stran 2 od 2 

Za voditelja: Razlika je v tem, da Peter najprej ne upa spregovoriti resnice (taji), v drugem odlomku pa 

jo jasno in neustrašno oznanja. To je mogoče, ker je poln Svetega Duha. Zato mlade na koncu 

povabimo, da bi tudi mi skupaj molili in prosili Svetega Duha, naj pride nad nas, napolni naša srca, da 

bomo v Cerkvi in družbi mogli pogumno in ljubeče spregovoriti resnico. 

 

Molitev za sinodo. 

 

Viri: 
 

• Svetopisemski odlomek (Mr in Apd) 

• Molitev za sinodo 

• Pesmi – po izboru ljudstva 


