
Praznovati 
 

CILJNA SKUPINA: 

 

mladi 
 

 
 

NAMEN IN CILJI 
 
Mlade želimo spodbuditi k razmišljanju o evharistiji kot praznovanju in vplivu, ki ga ima na 
vsakdanje življenju. 
 

MATERIAL 
 

 Sveto pismo 

 definicija besede obhajati  

 listi, pisala za delo v skupini 

 plakat s tabelo (priprava-praznovanje-posledice …) 

 

 



Stran 1 od 2 

Potek srečanja 

Uvod 

Udeležence na začetku spodbudimo, da razmislijo, kakšen pomen ima beseda OBHAJATI.  

Naredijo npr. slovarsko definicijo besede, kot vidimo spodaj. Prosimo jih, da ne uporabijo spleta (npr. 

fran.si).  

 

 

Ko pridejo skupaj, preberejo definicijo, voditelj pa pokaže definicijo iz SSKJ: 

 

Katera od teh definicij se najbolj nanaša na sveto mašo? (Fraza, ki jo uporabljamo v katoliškem svetu, 

je obhajati sv. mašo.) 

Za voditelja: obhajati sv. mašo pomeni praznovati. V angleškem jeziku rečejo 'celebrate the 

eucharist’. 

Jedrni del 

Razdelimo jih v skupine, vsaka skupina se pogovori o tem, kako pripraviti neko praznovanje – npr. 

babičinih 60. Pozorni so na tri vidike:  

- kako se pripravljamo 

- kako praznujemo  

- kakšne so posledice praznovanja 

Nato skupine predstavijo dognanja, ki jih zapišemo na plakat: 

 babičinih 60 let (pustimo prazno, kasneje zapišemo 
sv. maša) 

priprava   

praznovanje   

posledice   
 



Stran 2 od 2 

Mladi gredo spet v skupine, kjer se pogovorijo o vprašanjih: 

 

A: Da bi maša bila res praznik – kako bi morala izgledati? Kako bi se morali pripravljati, kako bi morala 

izgledati, kakšne bi morale biti posledice …? 

 

B: Imate izkušnjo sv. maše, ki je bila pravo praznovanje? Kaj je bilo tam takšnega, da te je navdušilo? 

 

Na koncu si skupine povedo svoje odgovore.  

Dodatno vprašanje za pogovor: 

- Kako lahko mi kot mladi pomagamo nedeljsko sv. mašo narediti bolj praznično? (Kje lahko 

sodelujemo?) 

Voditelj naj si zapisuje njihove misli, saj je prav ta del tisti, ki se najbolj tiče sinodalnega vidika 

praznovati.  

 

 

Zaključek 

Preberemo svetopisemski odlomek: 1 Kor 11,17-26 (Zlorabe pri Gospodovi večerji in postavitev 

Gospodove večerje) 

Povabimo k pozornemu poslušanju, na koncu odlomka vsak pove stavek, ki ga je nagovoril (brez 

obširnih razlag). 

 

Zaključna opomba glede izvedba: Če se vam zdi srečanje predolgo, se uvodni del lahko izpusti (kaj 

pomeni beseda obhajati). Definicijo glagola obhajati lahko preberete, preden se lotite drugega 

stolpca v tabeli pri jedrnem delu srečanja. 

Če imate kakšno glasbeno željo, si jo zagodite, kadar se vam zdi vzdušje primerno.  

 

Viri: 
 

• Svetopisemski odlomek (1 Kor) 

• Pesmi – po izboru ljudstva 


