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1. TOVARIŠI NA POTI 

2. POSLUŠATI 
 

CILJNA SKUPINA: 

 

starejša generacija 
 

 
 

NAMEN IN CILJI 
 
NAMEN: hoditi skupaj po poti vere z izkušnjami in se učiti medsebojnega poslušanja. 
 
CILJ:  
Cilj srečanja je, da bi se ljudje čutili sprejete, nagovorjene, povabljene, da so slišani, da so njihove 
izkušnje dragocene in da so vredni zaupanja pri širjenju sinodalnega procesa. 
 
 
 

MATERIAL 
 

● Listki s sinodalno molitvijo 
● Kopiran svetopisemski odlomek Pot v Emavs (Lk 24,13-35) 
● Ambientacija: v učilnici: miza sveča, križ, Sveto pismo, rožni venec; v cerkvi: izpostavljeno 

Najsvetejše 
● Pesem: S skupno pesmijo prosimo 
● Koordinator poskrbi za sodelavca/e, da se vodeni pogovor zapiše (glavne točke in 

spoznanja). Verjetno je tudi smiselno pripraviti PowerPoint ali drugo projekcijo z 
osnovnimi alinejami. 
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Potek srečanja 

Uvod 

1.a) Srečanje bi pričeli v cerkvi ali kapeli, kjer se izpostavi Najsvetejše. Pred izpostavitvijo se vse 

prisotne pozdravi, nato zmolimo sinodalno molitev. Nato se jih povabi k tihi molitvi za uspešnost 

njihovega srečanja in sinodalnega procesa. 

1.b) V primeru, kjer zgornji predlog ni izvedljiv: naj bo prostor prijeten, domač (mizica, križ, Sveto 

pismo, svečka). Tudi tukaj je najprej uvodni pozdrav, sinodalna molitev in npr. desetka rožnega venca 

(marsikje je glede na starost zbranih to njim najbližji način molitve). 

Vsaka župnija naj po svoji presoji poskrbi za prijetnost, domačnost (čaj, kava, pecivo), ki ga ponudi v 

primeru 1.a po molitvi (ko se prestavijo iz cerkve v drug prostor), v primeru 1.b pa pri zbiranju na 

začetku. 

Kratka predstavitev sinode in sinodalnega procesa. 

 

Jedrni del 

Glede na ciljno skupino predlagamo, da skupaj preberemo svetopisemski odlomek Pot v Emavs 

(Lk 24,13-35). Koordinatorju so lahko v pomoč naslednje točke: 

Učenca na začetku poti ne spoznata Jezusa. Sta žalostna, zapuščata kraj Jezusove smrti, vmes tudi 

dvomita o Jezusovem vstajenju. Ali tudi mi na poti svojega življenja odhajamo od Jezusa, ga ne 

spoznamo kot Božjega Sina v svojih bratih in sestrah po krstu? Ali sem pripravljen hoditi skupaj z 

nekom, »ki ga ne poznam«, ki je oddaljen? 

Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala. Ali vidimo, kdo smo Cerkev? Ali se osredotočamo 

samo na določene posameznike? Ali znamo gledati širše? Ali smo pripravljeni kot Cerkev hoditi skupaj 

z vsemi? 

Učenca sta tujca, popotnika sprejela na svoji poti; kljub temu da ga nista poznala, sta ga poslušala. 

Kako pa se med seboj poslušamo v Cerkvi mi? Koliko smo mi pripravljeni prisluhniti mladim, drugače 

mislečim? Koliko časa si vzamemo za ranljive skupine ljudi (vdove, samske, ločene)? Kako vidimo 

dušne pastirje na svojih župnijah? Jih sprejemamo? 

Ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil. In vstopil je, da bi ostal pri njiju. Njuna 

odprtost za bližnjega je bila povod, da sta Jezusa prepoznala. Ali smo odprti do naših bližnjih? Ali v 

vsakem človeku skušam videti dobro in v njem prepoznati Jezusov obraz? Koliko smo pripravljeni 

deliti svoj kruh za isto mizo (nepovabljeni, tujci, tisti, ki mi ne odgovarjajo)? 

O vprašanjih se pogovorimo in voditelj zapiše temeljna spoznanja srečanja, ki jih posreduje 

župnijskemu koordinatorju. 

Zaključek 

Srečanje se zaključi z molitvijo ali pesmijo in povabilom (okvirni ali fiksni datum) za naslednje 

srečanje. 
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Viri: 
 

• Svetopisemski odlomek: Pot v Emavs

In glej, prav tisti dan sta dva izmed njih potovala 

v vas, ki se imenuje Emavs in je šestdeset 

stadijev oddaljena od Jeruzalema. Pogovarjala 

sta se o vsem tem, kar se je zgodilo. In medtem 

ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je 

približal sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa 

so bile zastrte, da ga nista spoznala. Rekel jima 

je: »O kakšnih rečeh se pogovarjata med 

potjo?« Žalostna sta obstala in eden izmed njiju, 

ki mu je bilo ime Kleopa, mu je odgovoril: »Si ti 

edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam 

zgodilo te dni?« »Kaj neki?« je rekel. Dejala sta: 

»Kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, ki je 

bil prerok, mogočen v dejanju in besedi pred 

Bogom in vsem ljudstvom; kako so ga naši véliki 

duhovniki in poglavarji izročili v smrtno obsodbo 

in ga križali. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo 

odkupil Izrael. Vrh vsega pa je danes že tretji 

dan, odkar se je to zgodilo. Vsi iz sebe smo tudi 

zaradi nekaterih žena iz naših vrst. Ko so bile 

zgodaj zjutraj pri grobu in niso našle njegovega 

telesa, so se vrnile in pripovedovale, da so imele 

celó videnje angelov, ki so dejali, da živi. 

Nekateri izmed naših so šli h grobu in so našli 

vse takó, kakor so pripovedovale žene, njega pa 

niso videli.« In on jima je rekel: »O nespametna 

in počasna v srcu za verovanje vsega, kar so 

povedali preroki! Mar ni bilo potrebno, da je 

Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo?« Tedaj je 

začel z Mojzesom in vsemi preroki ter jima 

razlagal, kar je napisano o njem v vseh Pismih. 

Medtem so se približali vasi, kamor so bili 

namenjeni. On pa se je delal, kakor da gre dalje. 

Silila sta ga in govorila: »Ostani z nama, kajti 

proti večeru gre in dan se je že nagnil.« In 

vstopil je, da bi ostal pri njiju. Ko je sédel z njima 

za mizo, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil in 

jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga 

spoznala. On pa je izginil izpred njiju. In rekla sta 

drug drugemu: »Ali ni najino srce gorelo v naju, 

ko nama je po poti govoril in odpiral Pisma? «Še 

tisto uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem ter 

našla zbrane enajstere in tiste, ki so bili z njimi. 

Govorili so, da je bil Gospod resnično obujen in 

se prikazal Simonu. Tudi ona dva sta 

pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako 

sta ga prepoznala po lomljenju kruha.

 

• 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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• Pesem S skupno pesmijo 

S skupno pesmijo  prosimo in zaupno vsi molimo: Pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi, Sveti Duh!  

2. Daj nam prvi dar modrosti, pot naj kaže nam kreposti. Pridi, pridi … 

 3. Z umnostjo razum obsevaj in za dobro nas ogrevaj. Pridi, pridi … 

4. Daj nam dar nebeški sveta, v stiski nam pomoč obeta. Pridi, pridi … 

5. Daj moči kreposti prave, da premagamo skušnjave. Pridi, pridi … 

6. Uči nas Boga spoznati, njega voljo spolnjevati. Pridi, pridi … 

7. Daj pobožno nam živeti, po svetosti hrepeneti. Pridi, pridi … 

8. Daj nam v strahu ti služiti in otroško te ljubiti. Pridi, pridi …

 

 


