
JASNO SPREGOVORITI 
 

CILJNA SKUPINA: 

 

srednja generacija 
 

 
 

NAMEN IN CILJI 
 
Namen: jasno spregovoriti v skupini (brez predsodkov in strahov) tudi o osebni veri. 
 
Cilji: 

● Poiskati eno konkretno osebno izkušnjo DOBREGA pogovora znotraj cerkvenega občestva. 

● Pojasniti, kaj me osebno najbolj ovira pri odkritem izražanju osebnega mnenja v Cerkvi in 

družbi. 

● Odkrito spregovoriti o svoji osebni veri pred drugimi (v službi, skupini, znotraj skupine v 

župniji). 

 

MATERIAL 
 

● molitev  Za sinodalno Cerkev 

● svetopisemski odlomek: Mr  11,15-19 (Jezus očisti tempelj) 

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

- https://www.cecilija.net/wp-content/uploads/2011/12/Asiska-pesmarica-2011.pdf 

- https://www.pastir.si/ipages/flipbook/1 

predlogi: Posvečeno ime, Peter skala, Preišči me o Bog itd.) 

 

https://www.cecilija.net/wp-content/uploads/2011/12/Asiska-pesmarica-2011.pdf
https://www.pastir.si/ipages/flipbook/1
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Potek srečanja 

Uvod (5 minut) 

Uvodna molitev Za sinodalno Cerkve in kratek uvod voditelja o pomenu sinode in sodelovanja vseh 

članov občestva. 

Voditelj ali kdo drug iz skupine prebere odlomek iz Svetega pisma – Jezus očisti tempelj  (Mr 11,15–

19).  

Vsak udeleženec naj dobi listek z odlomkom in tudi vprašanji, ki jih bodo kasneje potrebovali, da bo 

srečanje bolj tekoče potekalo. 

 

Jedrni del 

V tišini in osebnem delu (15 minut) vsak odgovori na spodnja vprašanja – odgovore naj si zapišejo na 

liste, da si jih bodo potem lahko podelili v skupini. 

Vprašanja za osebno delo in nato pogovor: 

1. Kako sem osebno doživel Jezusovo reakcijo v templju? Me je presenetila, razočarala, sem ga 

popolnoma razumel in ga podpiram? 

2. Kako bi jaz osebno reagiral v takšni situaciji, kot je bil Jezus? Sem se morda že kdaj znašel v 

takšni situaciji? Kako sem se počutil in kako sem reagiral? 

3. Izberi ENO konkretno DOBRO izkušnjo pogovora znotraj ali zunaj našega cerkvenega 

občestva, ko smo se pogovarjali o veri? Kaj mi je najbolj ostalo v spominu? 

4. Kaj me osebno najbolj OVIRA, da bi jasno povedal svoje mnenje (znotraj in zunaj Cerkve)? 

V skupnem pogovoru (20–30 minut) naj vsak član skupine najprej predstavi 1. in 2. vprašanje (vsak 

okoli 3 minute) in nato zapojemo ENO PESEM. 

Nato voditelj povzame ključne misli ter povabi udeležence, da v zadnjem krogu predstavijo še svoje 

konkretne izkušnje močnih in šibkih točk pogovora (20–30 minut). 

V skupni podelitvi naj spregovori vsak član skupine – voditelj poskrbi, da se udeleženci ne dopolnjujejo 

in popravljajo med seboj, da se bo res vsak čutil varno in sproščeno, da lahko govori o svojih občutkih 

in doživljanju. 

 

Zaključek 

Zapojemo Taizejski spev: Bodi tu in čuj zdaj z menoj. 

Srečanje zaključimo z molitvijo Svetemu Duhu in osebno oblikovano molitvijo vseh članov skupine, ki 

naj v molitvenem krogu podelijo (z besedo ali enim stavkom) svoje NAJMOČNEJŠE SPOZNANJE tega 

srečanja.  

Če je prisoten duhovnik, ga prosimo za sklepni blagoslov. 
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Viri: 
 

• Svetopisemski odlomek: Mr 11,15-19 

Prišli so v Jeruzalem: Stopil je v tempelj in začel izganjati tiste, ki so v templju prodajali in 

kupovali. Menjalcem denarja je prevrnil mize, prodajalcem golobov pa stole in ni pustil, da bi 

kdo kar koli nesel skozi tempelj. Učil je in jim rekel: »Ali ni pisano: Moja hiša naj se imenuje 

hiša molitve za vse narode, vi pa ste iz nje naredili razbojniško jamo.«  

Ko so to slišali véliki duhovniki in pismouki, so iskali način, kako bi ga umorili. Bali pa so se 

ga, ker je vse ljudstvo strmelo nad njegovim naukom. Ko se je zvečerilo, je odhajal iz mesta.  
 

• 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. 

• Pesmi 

BODI TU in čuj zdaj z menoj! 
Čuj zdaj in moli, čuj zdaj in moli! 

 


