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POSLUŠATI 
 

CILJNA SKUPINA: 

 

srednja generacija 
 

 
 

NAMEN IN CILJI  
 

Namen: poslušati drug drugega in odpreti srce za bližnjega. 

 

Cilji: 

 Učiti se prisluhniti različnih skupinam v župniji in izven nje. 

 Presegati predsodke in stereotipe o določenih skupinah ljudi s tem, da jim znamo 
prisluhniti. 

 Iskati konkretne načine, kako lahko prisluhnemo drugemu. 
 

MATERIAL 
 

 molitev Za sinodalno Cerkev 

 svetopisemski odlomek: Jak 1,19-27 (za vsakega udeleženca) 

 izrezana stopala (za vsakega udeleženca 2 stopali, nekaj rezerve) 

 pisala za vse udeležence 

 3 plakati A0 (za skupinsko delo), na njih so že pripravljene in nalepljene tabele 

 flomastri za plakat 

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

predlogi: Pridi, Sveti Duh, luč srca, Mnogo poti (Daj mi roko, moj brat), Vlij mi olja 
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Potek srečanja (srečanje traja 90 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 90 minut, 

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

 

Uvod  

 Najprej skupaj zmolimo molitev Za sinodalno Cerkev. 

 Uvodna aktivnost v temo (20 minut). Ob prebrani Božji besedi, ki jo prebere eden od 

udeležencev, si v nekaj minutah tišine vsak izbere dva odtisa stopal (dve nogi), ki jih 

razporedimo v sredi kroga in  

o na ENO stopalo napišemo, kaj mi najbolj pomaga, da drugemu prisluhnem in 

ga poslušam (moja pozitivna izkušnja poslušanja – lahko konkreten primer), in 

o na ENO stopalo zapišemo, kaj me najbolj ovira pri poslušanju drugih ljudi 

(konkreten primer). 

 Zapisane listke razporedimo v prostoru in jih v tišini vsak udeleženec prebere zase. 

 

Jedrni del 

 Voditelj skupine nato povabi vse udeležence, da sodelujejo pri izpolnjevanju 

predpripravljene tabele (priloga 1 na koncu skupnega dokumenta) – razdelijo se v tri 

skupine (3–5 članov) in izpolnijo tabelo – spodbudimo, da bi bili čim konkretnejši 

(časa za delo v majhni skupini je 30 minut). 

 Nato sledi poročanje skupin (vsaka predstavi svojo tabelo in zapise – 5 minut 

maksimalno naj traja poročanje na eno skupino). 

 Nato ob zapisih posameznih skupin izluščimo tisto, kar najbolj velja za našo župnijo: 

Kaj konkretno lahko naredimo, da bi bile posamezne skupine bolj slišane (zapišimo 

vsaj 8 konkretnih predlogov)? 

 Nato (10 minut) vsak udeleženec prebere vse te predloge in k tistima dvema, s 

katerima se najlažje poistoveti, doda narisano srce. 

 Srce in stopalo (naša notranjost in naše noge – konkretne stvari, ki jih lahko naredimo) 

nas bodo lahko vodile k uresničevanju cilja, da bi se znali bolje poslušati. 

 

Zaključek 

 Sklepno molitev (5 minut) s svojimi besedami, ki povzame delo članov, lahko oblikuje 

duhovni voditelj ali kdo drug od voditeljev. 
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Viri: 

• Svetopisemski odlomek: Jak 1,19-27 

Poslušanje in izpolnjevanje besede 

 

Zavedajte se, moji ljubi bratje, da mora biti vsak človek hiter za poslušanje, počasen za 

govorjenje, počasen za jezo, kajti človekova jeza ne uresničuje Božje pravičnosti. Zato 

odpravite vso umazanost in odvečno zlo ter s krotkostjo sprejmite besedo, ki je v vas vrojena  

in ima moč, da reši vaše duše. 

Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci, ki sami sebe varajo. Če je namreč kdo 

poslušalec besede, ne pa njen uresničevalec, je podoben človeku, ki ogleduje svoj rojstni 

obraz v zrcalu; pogleda se, a odide in takoj pozabi, kakšen je bil. Človek pa, ki pozorno motri 

popolno postavo svobode in vztraja in ne postane pozabljiv poslušalec, temveč njen dejaven 

uresničevalec, bo blažen v svojem delovanju.  

Če kdo misli, da je pobožen, a ne brzda svojega jezika, temveč vara svoje srce, je njegova 

pobožnost prazna. Čista in neomadeževana pobožnost pred Bogom in Očetom je to: skrbeti za 

sirote in vdove v njihovi stiski ter se ohraniti neomadeževan od sveta.  

 

• 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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Pesmi: PRIDI, SVETI DUH, LUČ SRCA 

Pridi Sveti Duh, pridi luč srca,  

v Sinovi ljubezni  

vžgi duha.  

Ti nas osvobajaš vseh strahov.  

Podeli Cerkvi  

svojih darov.  

Preko gorskih vod razlivaš moč,  

na večer v škrlat krasiš nebo.  

Toda v meni ena želja tli,  

da v mojem srcu spet zaživiš.  

 

Vsako misel, vse, kar govorim,  

in vse, kar storim, napolni ti.  

Kajti v meni ena želja tli,  

da v mojem srcu spet zaživiš.  

 

Bodi kralj vseh sanj, kralj vseh skrbi,  

vsega, kar bilo je in še ni.  

Kajti v meni ena želja tli,  

da v mojem srcu spet zaživiš.  

 

Tebi pravim: »Jezus je Gospod.«  

v tebi znova božji sem otrok.  

V meni ena sama želja tli,  

da v mojem srcu vedno živiš. 

 

 

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 
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Priloga 1: Skupinsko delo pri temi Poslušati (pripravimo plakate A0) 

 

Kako odpiramo svoje srce in razum različnim skupinam ljudi in družbi, v kateri živimo – kakšno je naše POSLUŠANJE? 

  MLADI ŽENSKE STAREJŠI REVNI SOCIALNO 
IZKLJUČENI 

DRUGAČE 
MISLEČI 

OBROBNI 
(OBČASNI) 
KRISTJANI 

MEDIJI 

Koliko jih poslušamo? 
Kdaj jim prisluhnemo? 

                

Kako jih poskušamo 
vključiti? Konkretni 
primeri. 

                

Kakšno težo dajemo 
njihovim besedam, 
idejam, pobudam? 

                

Imamo do teh skupin 
kakšne predsodke, 
stereotipe? Katere? 
Naštejmo jih. 
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Priloga 2: Stopalo 

 


