
PRAZNOVATI 
 

CILJNA SKUPINA: 

 

srednja generacija 
 

 
 

NAMEN IN CILJI 
 
Namen: ozavestiti, da je evharistija praznovanje občestva. 
 
Cilji: 

 Navdušiti ljudi, da evharistično praznovanje ponesejo v vsakdanje življenje. 

 Prepoznati, iskati, sanjati, kakšno bogoslužje si želimo. 
 

MATERIAL 
 

 molitev  Za sinodalno Cerkev 

 svetopisemski odlomek: Mr 14,22-26 (Postavitev evharistije) 

 pesmi (izberite tiste, ki jih skupina pozna, v pomoč so vam naslednje povezave; 
predlogi: Aleluja – Tebi, Bog (Življenja radost), Najlepšo pesem, Pesem vesela naj Gospoda 
slavi) 

 

 



Stran 1 od 2 

Potek srečanja 

Uvod 

Pripravimo praznično vzdušje za srečanje skupine. 

Začnemo z igro Nocojšnji naj Chef – kako bomo čim hitreje in na eleganten način razrezali in pojedli 

eno vrsto temne čokolade (10 minut). 

Kaj razumemo kot praznovanje – hitri odgovori kar med igro – voditelj povzame, da so to vse vidiki 

praznovanja. 

Kdaj praznujemo kot občestvo / drugi vidik praznovanja krščanskega občestva je – EVHARISTIJA. 

Preberemo svetopisemski odlomek in v nekaj trenutkih tišine razmislimo o tem prvem praznovanju 

občestva v dvorani zadnje večerje (10 minut). 

Vsak zase odgovori na spodnja vprašanja: 

 Kakšno sveto mašo si želim? 

 Kaj bi bilo potrebno zato spremeniti? Kaj moramo nujno ohraniti? 

 Kdaj se počutim najbolj vključenega? Zakaj? 

 Kaj sem pripravljen narediti, da bi se čutil bolj vključenega v evharistično praznovanje (na 

katerih področjih bi lahko sodeloval, kakšni so moji talenti)? 

 

Jedrni del (45 minut) 

Vse člane skupine povabimo, da se razdelijo v 3 do 4 skupine (odvisno od števila udeležencev – naj ne 

bodo prevelike, da lahko vsak spregovori). 

V skupinah se pogovorijo o vprašanjih in zapišejo glavne ugotovitve svoje skupine. 

Na pripravljen plakat zapišejo tudi KONKRETNE predloge, ki so uresničljivi v konkretni župniji, da se ta 

naša pričakovanja uresničijo. 

Pogovor v skupinah traja 30 minut, nato v skupnem plenumu vsaka skupina predstavi svoje 

ugotovitve in predvsem svoje konkretne predloge, ki so jih oblikovali. 

Zaključek 

Srečanje zaključimo s skupno molitvijo, da bi dopustili Svetemu Duhu, da s svojim navdihom in našim 

razločevanjem odkrivamo, kaj je za naše občestvo najboljše in kaj zares potrebujemo. 

Viri: 
 

• Svetopisemski odlomek: Mr 14, 22-26 

Medtem ko so jedli, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: »Vzemite, to je 

moje telo.« Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in vsi so pili iz njega. In rekel jim je: 

»To je moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge. Resnično, povem vam: Ne bom več pil od 

sadu vinske trte do tistega dne, ko bom pil novega v Božjem kraljestvu.« In ko so odpeli 

hvalnico, so odšli proti Oljski gori. 
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• 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 

ALELUJA TEBI, BOG 

 

Življenja radost v meni prepeva,  

ker Bog je stopil na mojo pot. 

Tako pričel sem življenje novo 

in končno našel svojo pot iz zablod. 

 

Aleluja, moj Gospod, a-aleluja! 

Aleluja, tebi Bog, a-aleluja! 

Aleluja, moj Gospod, a-aleluja! 

Aleluja, Tebi Bog, aleluja! 

 

Ko Bog prišel je v življenje moje, 

pregnal temo je, nemir in greh.  

Zato hvaležen mu zdaj prepevam, 

saj On je Sonce, moja radost in smeh. Odp. 


