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TOVARIŠI NA POTI 
 

CILJNA SKUPINA: 

 

srednja generacija 
 

 
 

NAMEN IN CILJI  
 

Namen: obnoviti pomen skupne hoje v majhnih občestvih. 

 

Cilji: 

● Zavedati se, da hodimo po skupni evangeljski poti kot tovariši in prijatelji. 

● Prepoznati naše tovariše/prijatelje v župniji in izven nje. 

● Ozavestiti pomen približevanja obrobnim in oddaljenim v svoji župniji. 

 

MATERIAL 
 

● molitev Za sinodalno Cerkev 

● svetopisemski odlomek: Apd 10 (Peter in Kornelij) 

● listi z vprašanji: 

o Kaj lahko jaz osebno, čisto konkretno, naredim za večjo povezanost v naši 

Cerkvi/župniji? 

o Kako bi lahko bolje vključili in povabili k sodelovanju tudi tiste bolj 

obrobne in oddaljene? 

o Kaj in kako se jim lahko približamo (s čim)? 

● bel plakat A0 (velik) z osrednjim zapisom KORAKI S PRIJATELJI NA SKUPNI 

POTI 

● pisala za vse udeležence 

● nekaj barvnih flomastrov za plakat 

● pesmi (izberite tiste, ki jih skupina pozna, v pomoč so vam naslednje povezave; 

predlogi: Sta šla učenca, Školjke, Ti si moja gospa, Zahvaljujte se Gospodu vsi) 
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Potek srečanja (srečanje traja 120 minut) 

Predlog za izvedbo v zakonski skupini, pri bralcih beril, svetopisemski skupini, 

molitveni skupini itd.): 

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

● srečanje traja 120 minut, 

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

 

Skupina na zadnjem srečanju dobi v branje in razmišljanje svetopisemski odlomek o srečanju 

Petra in Kornelija v celoti (Apd 10) in naloga do naslednjega srečanja je, da večkrat v tem 

času (po navadi enem mesecu) preberejo odlomek in si izpišejo največ tri stavke (besede), ki 

so jih posebej nagovorile: 

● Osebno: Kaj meni govori ta svetopisemski odlomek o srečanjih z drugimi ljudmi? Kdo 

so moji bližnji? Komu pustim v svoj krog? Za zakonce: Kdo so najini bližnji, kako kot 

zakonska oseba sprejemava bližnje? 

● Kako sem videl obe glavni osebi – Petra in Kornelija? Katere predsodke sta imela v 

začetku? Kakšni osebi sta bila? Kako sta bila povezana s svojimi bližnjimi? 

● Katero je najmočnejše spoznanje ob branju tega odlomka zame osebno tudi v zvezi z 

današnjo našo krajevno Cerkvijo/z našo župnijo (lahko vidim kakšne povezave, 

podobnosti, različnosti)? 

 

Uvod  

● Uvodna molitev Za sinodalno Cerkev (2 minuti) 

● Predvidevamo, da o sinodi že nekaj vedo, če ne na kratko predstavimo glavne 

poudarke sinode in jih povabimo, da tudi v tej luči še enkrat prisluhnejo odlomku (10 

minut). 

● Skupaj še enkrat preberemo svetopisemski odlomek (5 minut). 

● Nato vsak udeleženec kratko predstavi osebni vidik prebrane Božje besede in kako je 

videl obe glavni osebi (30 minut – predvidevamo, da je do 10 članov skupine, ustrezno 

povemo, kako dolgo naj govori posameznik). 

● Voditelj si zapisuje glavna spoznanja. 

 

Jedrni del 

● Voditelj kratko povzame: tudi SINODA pomeni hoditi skupaj. Na tej poti srečamo 

mnoge, različne ljudi, Tudi v naši župniji (morda celo skupini, kjer imamo srečanje) se 

srečujemo različni ljudje, novi ljudje prihajajo med nas, nekatere vidimo prvič, drugi 

so le občasno z nami … 

● V nekaj minutah osebnega dela (15 minut) bo sedaj vsak poskušal odgovoriti na dve 

temeljni vprašanji (za zakonsko skupino predlagamo, da gresta oba zakonca skupaj 

zase na samoten kraj in se pogovorita ob vprašanjih): 

o Kdo smo tisti, ki v naši župniji (skupini) hodimo skupaj? 

o Ali vse te ljudi razumemo kot našo župnijo/našo Cerkev? 

o Kdo so ljudje, ki se vključujejo v naše aktivnosti (skupine, dogodke, srečanja, 

prireditve)? 
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o Kdo ostaja na obrobju naše župnije (naštejemo lahko konkretne osebe, skupine 

…)? Po osebnem delu se skupina spet dobi skupaj in vsak član podeli svoje 

izkustvo (30 minut). 

● Ob koncu podelitve se voditelj zahvali za vsa izrečena mnenja in nato povabi 

udeležence, da vzamejo pripravljene liste, na katerih je zapisano vprašanje: Kaj lahko 

jaz osebno, čisto konkretno, naredim za večjo povezanost v naši Cerkvi/župniji? Kako 

bi lahko bolje vključili in povabili k sodelovanju tudi tiste bolj obrobne in oddaljene? 

Kaj in kako se jim lahko približamo (s čim)? (3 minute) 

● Vsak udeleženec predstavi svoj zapis in dobro poslušamo drug drugega. 

● Nato pa povabimo še enkrat vse udeležence, da na skupen plakat, ki ga postavimo na 

sredino prostora, zapišejo tisto idejo drugih (ali svojo), ki jih je najbolj navdušila, kaj 

bi lahko naredili, da bi bili BOLJ SKUPAJ NA POTI? (15 minut) 

 

Zaključek 

Za sklep voditelj povabi vse udeležence, da skupaj oblikujejo zaključno molitev, v kateri 

svoja najmočnejša spoznanja (zapisi na plakatu) izročijo Bogu, ki naj tudi po Svetem Duhu 

vodi naša skupna prizadevanja za skupno hojo. (5 minut) 

Viri: 

• Svetopisemski odlomek: Apd 10 

 

V Cezareji je živel mož z imenom Kornelij, stotnik čete, ki se je imenovala itálska. Bil je 

pobožen in bogaboječ z vso svojo družino. Ljudem je delil obilno miloščino in vedno molil k 

Bogu. Podnevi – približno ob deveti uri – je v prikazni razločno videl, kako prihaja k njemu 

Božji angel, ki ga je ogovoril: »Kornelij!« Kornelij se je zastrmel vanj in preplašen vprašal: 

»Kaj je, gospod?« Angel mu je rekel: »Tvoje molitve in tvoje miloščine so prišle k Bogu in 

spomnil se je nate. In zdaj pošlji nekaj mož v Jopo, da ti pripeljejo Simona, ki se imenuje 

Peter! Ta je gost pri strojarju Simonu, ki ima hišo ob morju.« Ko je angel, ki mu je to govoril, 

odšel, je Kornelij poklical dva izmed svojih služabnikov in vojaka, pobožnega moža iz 

svojega zvestega spremstva. Povedal jim je vse in jih poslal v Jopo.  

Naslednjega dne, ko so bili ti na poti in so se že bližali mestu, se je Peter vzpel na teraso, da bi 

molil; bilo je okrog poldne. Postal je lačen in zaželel si je jesti. Pripravljali so mu jed, njega 

pa je obšlo zamaknjenje. Videl je odprto nebo, iz katerega se je spuščala posoda, podobna 

velikemu platnenemu prtu; s štirimi vogali se je spuščala na zemljo. V njej so bile vsakovrstne 

štirinožne živali in laznina zemlje in ptice neba. In do njega je prišel glas: »Vstani, Peter, 

zakolji in jej!« Peter je odgovoril: »Ne, Gospod! Še nikoli nisem jedel nič omadeževanega in 

nečistega.« Glas pa mu je drugič rekel: »Kar je Bog očistil, ne imenuj nečisto!« To se je 

ponovilo še tretjič in posoda se je v hipu dvignila v nebo.  

Peter je v sebi ugibal, kaj naj bi pomenila prikazen, ki jo je videl. In glej, možje, ki jih je bil 

poslal Kornelij, so poizvedovali, kje je Simonova hiša, in že so stali pri vratih. Zaklicali so in 

vprašali, ali se tu kot gost mudi Simon, ki se imenuje Peter. Peter je še vedno premišljal o 

prikazni, ko mu je Duh rekel: »Glej, trije možje te iščejo. Vstani in stopi dol! Brez odlašanja 

odpotuj z njimi, kajti jaz sem jih poslal!« Peter je stopil k njim in rekel: »Glejte, jaz sem tisti, 

ki ga iščete! Kaj vas je pripeljalo sem?« Odgovorili so: »Stotnik Kornelij, pravičen in 

bogaboječ mož, za katerega pričuje vse judovsko ljudstvo, je dobil od svetega angela naročilo, 

naj te povabi na svoj dom in posluša tvoje besede.« Povabil jih je v hišo in pogostil.  

Drugi dan je vstal in odpotoval z njimi; spremljalo ga je nekaj bratov iz Jope. Naslednjega dne 

je prispel v Cezarejo; tam ga je že čakal Kornelij, ki je povabil k sebi svoje sorodnike in 
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bližnje prijatelje. Peter je hotel vstopiti, tedaj pa mu je Kornelij prišel naproti in padel pred 

njim na kolena. Peter mu je vêlel vstati z besedami: »Vstani! Tudi jaz sem samo človek.« 

Medtem ko se je z njim pogovarjal, je stopil v hišo; tam je našel zbranih veliko ljudi. Rekel 

jim je: »Dobro veste, da je zoper postavo, če se človek judovskega rodu druži ali shaja s 

človekom tujega rodu. Meni pa je Bog pokazal, da ne smem nobenega človeka imenovati 

omadeževanega ali nečistega. Zato sem brez ugovora prišel, ko ste me poklicali. Toda rad bi 

vas vprašal, zakaj ste poslali pome.« Kornelij mu je odgovoril: »Bilo je pred štirimi dnevi, 

prav ob istem času. Molil sem ob deveti uri v svoji hiši in glej, predme je stopil mož v belem 

oblačilu in mi rekel: ›Kornelij! Bog je uslišal tvojo molitev in se spomnil tvoje miloščine. 

Pošlji v Jopo in pokliči Simona, ki se imenuje Peter; kot gost se mudi pri strojarju Simonu, ki 

ima hišo ob morju.‹ Takoj sem poslal pote. Lepo si storil, da si prišel. In tako smo zdaj vsi 

zbrani vpričo Boga, da slišimo vse, kar ti je naročil Gospod.«  

Tedaj je Peter spregovoril: »Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo, temveč mu je 

v vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično ravna. Izraelovim sinovom je poslal 

besedo in jim sporočil evangelij miru po Jezusu Kristusu, ki je Gospod vsega. Veste, kaj se je 

dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji, po krstu, ki ga je oznanjal Janez: Veste o Jezusu iz 

Nazareta, ki ga je Bog mazilil s Svetim Duhom in z močjo; hodil je iz kraja v kraj ter delal 

dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo, zakaj Bog je bil z njim. Mi smo 

priče vsemu, kar je storil v judovski deželi in v Jeruzalemu. Razpeli so ga na križ in usmrtili. 

Bog pa ga je obudil tretji dan in mu dal, da se je očitno prikazoval, ne vsemu ljudstvu, temveč 

pričam, ki jih je Bog vnaprej izbral, nam, ki smo z njim jedli in pili, potem ko je vstal od 

mrtvih. Nam je tudi naročil, naj oznanjamo ljudstvu in pričamo, da je on tisti, ki ga je Bog 

določil za sodnika živih in mrtvih. O njem pričujejo vsi preroki: Vsakomur, ki veruje vanj, so 

v njegovem imenu odpuščeni grehi.«  

Ko je Peter še govoril te besede, je prišel Sveti Duh nad vse, ki so poslušali besedo. Verniki iz 

obreze, ki so prišli s Petrom, so se čudili, kako da se dar Svetega Duha razliva tudi na pogane; 

slišali so jih namreč, kako govorijo z darom jezikov in poveličujejo Boga. Tedaj je Peter 

spregovoril: »Ti ljudje so prejeli Svetega Duha tako kakor mi. Ali more kdo braniti, da ne bi 

bili tudi krščeni z vodo?« In naročil je, naj jih krstijo v imenu Jezusa Kristusa. Nato so ga 

prosili, naj ostane še nekaj dni med njimi.  

 

• 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.  
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Vse to Te prosimo,  

ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času,  

v občestvu z Očetom in Sinom  

na vekov veke.  

Amen. 

• Pesmi: Sta šla učenca: 

1. Sta šla učenca po cesti v Emavs otožna, žalostna.  

Pristopi Jezus, začne pogovor in že ga prosita:  

bodi pri nas, ker se že mrači, bodi pri nas, Gospod.  

bodi pri nas, dan nagiba se v noč. Bodi pri nas, Gospod.  

 

2. Kamnita cesta v življenju našem speljana je v nebo.  

Da ne omaga korak na poti, prosimo Jezusa: bodi pri nas ... 

3. Je z nami Jezus v podobi kruha, ponižen, tih, ubog.  

Je hrana dušam in moč slabotnim, zato prosimo ga: bodi pri nas ... 

 

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 
 

 


