
3. JASNO SPREGOVORITI 
 

CILJNA SKUPINA: 

 

STAREJŠI 
 

 
 

NAMEN IN CILJI 
 
Namen srečanja: zavedanje, da smo soodgovorni za življenje Cerkve. 

 

Cilj srečanja: 
● Spoznati, da je vsak odgovoren za življenje Cerkve. 

● Spoznati, da odkrita beseda osvobaja in ozdravlja. 

● Odkrito spregovoriti v družbi in svojem življenjskem okolju o osebni veri. 

 

MATERIAL 
 

● Sveto pismo 

● kopije svetopisemskega odlomka 

● pesmarice 

● sveča in križ za ambientacijo 

● pisala in listki za delo po skupinah 
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Potek srečanja 

Uvod 

Pozdrav voditelja.                                                                                                                                                           

Srečanje se začne s pesmijo ( S skupno pesmijo …, Pridi, Sveti Duh ... ali katero drugo pesem po izboru 

voditelja). 

V molitveni drži prisluhnemo Božji Besedi ... 

  

Jedrni del 

Razdelimo liste, kjer je napisan svetopisemski odlomek, če je možno naredimo manjše skupine po 5 

oseb. Čas dela po skupinah približno 30 minut. 

Vprašanja na listku, ki ga prejme vsaka skupina:  

Kaj me je nagovorilo v svetopisemskem odlomku?  

Ali si tudi jaz upam spregovoriti odkrito iz ljubezni do Cerkve in bližnjega? 

Ali se zavedam, da sem tudi jaz odgovoren za življenje Cerkve kot njen član/ud? 

Kdo so tisti, ki tudi javno upajo spregovoriti, kako delujejo mediji, kako smo slišani? 

Kaj je razlika med odkrito besedo in obrekovanjem? 

Vsaka skupina zapiše odgovore.  

 

  Zaključek 

Skupaj se podelijo odgovori in predlogi, ki so nastali v skupinah. Voditelj zbere zapisano in vse ob 

zaključku povabi k molitvi za uspeh sinode in hkrati naši poslušnosti Sv. Duhu, da bi znali vedno prav, 

odkrito in jasno spregovoriti najprej doma, v okolju, kjer smo, v službi in v Cerkvi.  

 

 

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 
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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. 
 

Viri: Apd 2,14-15, 36-41 
 
14 Tedaj je vstal Peter z enajsterimi, povzdignil glas in jih nagovoril: »Judje in vsi, ki prebivate 

v Jeruzalemu! To védite in prisluhnite mojim besedam! 15 Ti ljudje niso pijani, kakor vi 

mislite, saj je šele tretja dnevna ura,..  

36 Zagotovo naj torej vé vsa Izraelova hiša: tega Jezusa, ki ste ga vi križali, je Bog naredil za 

Gospoda in Mesija.«   

37 Ko so to slišali, jih je do srca pretreslo. Rekli so Petru in drugim apostolom: »Bratje, kaj naj 

storimo?« 38 Peter jim je odgovoril: »Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se dá v imenu 

Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. 39 Zakaj 

obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so daleč, kolikor jih bo k sebi poklical Gospod, 

naš Bog.« 40 Prepričeval jih je še z mnogimi drugimi besedami in jih opominjal in jim govoril: 

»Rešíte se iz tega pokvarjenega rodu!« 41 Tisti, ki so sprejeli njegovo besedo, so se dali 

krstiti; in tega dne se jim je pridružilo približno tri tisoč ljudi.  


