
1. Tovariši na poti 
 

CILJNA SKUPINA: 

 

mladi 
 

 
 

NAMEN IN CILJI 
 
Z mladimi skušamo odkrivati, kako aktivno so del življenja Cerkve, kako vidijo svojo vlogo v Cerkvi 
in zakaj so oddaljeni. 
 
 

MATERIAL 
 

● Sveto pismo 
● stvari za uvodno dinamiko 
● kocke Lego ali papirnatne opeke (glej dinamiko) 
● listi in pisala za delo v skupinah 

 
 



Potek srečanja 

Uvod 

Ledolomilec na začetku srečanja v smeri neke team building igre, pri kateri vsi začutijo, da morajo 

skupaj nekaj narediti in sodelovati ter da je vsak pri tem pomemben. 

Npr. Vsak ima eno ‘poškodovano roko’, ki jo privežemo k telesu ali preprosto damo v žep. V mali 

skupini, npr. po tri, pa morajo nekaj narediti skupaj (npr. pomiti posodo, igrati kitaro, olupiti 

pomarančo, zavezati čevelj, pospraviti spalno vrečo … pač nekaj, pri čemer navadno uporabljamo dve 

roki). 

Jedrni del 

Svetopisemski odlomek (1 Kor 12,12-27) - Eno telo in veliko telesnih delov 

12 Kakor je namreč telo eno in ima veliko delov, vsi telesni deli pa so eno telo, čeprav jih je veliko, 

tako je tudi Kristus. 13 V enem Duhu smo bili namreč mi vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali 

Grki, sužnji ali svobodni, in vsi smo pili enega Duha. 14 Tudi telo namreč ni sestavljeno iz enega 

telesnega dela, ampak iz več delov. 15 Če bi noga rekla: »Ker nisem roka, ne spadam k telesu,« 

vendarle spada k telesu. 16 Če bi uho reklo: »Ker nisem oko, ne spadam k telesu,« vendarle spada k 

telesu. 17 Kje bi bil sluh, ko bi bilo vse telo oko? Kje bi bil vonj, ko bi bilo vse telo sluh? 18 Tako pa je 

Bog vse posamezne telesne dele razpostavil po telesu, kakor je hotel. 19 Ko bi bilo vse skupaj en sam 

telesni del, kje bi bilo telo? 20 Tako pa je veliko delov, telo pa je eno. 21 Ne more oko reči roki: »Ne 

potrebujem te,« tudi ne glava nogam: »Ne potrebujem vas.« 22 Še več, telesni deli, ki se zdijo 

slabotnejši, so še bolj potrebni, 23 in tistim, ki se nam zdijo manj vredni časti, izkazujemo še večje 

spoštovanje in z manj uglednimi še lepše ravnamo, 24 medtem ko ugledni tega ne potrebujejo. Da, 

Bog je sestavil telo in skromnemu namenil več časti, 25 da v telesu ne bi bilo razprtije, marveč bi 

telesni deli enako skrbeli drug za drugega. 26 Če en del trpi, trpijo z njim vsi deli, če je en del v časti, 

se z njim veselijo vsi. 27 Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase del telesa. 

 

Pogovor o odlomku: 

Vsak lahko pove vrstico, ki ga je nagovorila, in razloži, zakaj se mu zdi zanimiva. 

Pogovor pa želimo speljati v smer, da smo tudi mladi del telesa, ki mu rečemo Cerkev. So prav tako 

pomembni kot npr. ostareli in bolni. Vsak del ima svojo vlogo, ki jo mora opraviti, da telo funkcionira. 

Dinamika (po želji), da prav to še malo podčrtamo: Vsak udeleženec dobi legokocko. Na vsako kocko 

napišemo eno skupino ali ljudi, ki sestavljajo župnijo (žpnik, pevci, solistka Ana, ključar Tonček, skavt 

Peter, molitvena skupina …).  

S to dinamiko spodbudimo razmišljanje o skupinah v naši župniji. Dinamiko lahko naredimo v 3D 

(Lego) ali 2D-listki v obliki opek. 

 

  



Delo po skupinah 

Mlade razdelimo v manjše skupine. Skupine pa naredijo mini SWOT analizo o mladih v Cerkvi: 

- Kaj so naše močne točke – kaj mladi prinašamo v življenje župnije, v čem smo res močni? 

- Kaj so naše šibke točke – kaj mladim ne gre, v čem nismo dobri, nad čim se pritožujejo 

starejši? 

- Kje so priložnosti, da bi se še bolj vključili v življenje župnije? Kako bi lahko med nas povabili 

še druge? 

- Kateri dejavniki, stvari, ljudje … so lahko ovira, da bi lahko bili aktivnejši? 

Pri priložnostih in grožnjah ne mislimo toliko na našo skupino, ampak na dejavnike zunaj skupine. 

 

Sledi predstavitev in pogovor o delu v skupini. 

Voditelj si skrbno zapiše spoznanja mladih in jih posreduje župnijskemu koordinatorju sinode. 

 

Zaključek 

Molitev, pesem po izboru ljudstva.  

 

Viri: 
 

• Svetopisemski odlomek (1 Kor) 

• Pesmi – po izboru ljudstva 


