
4. PRAZNOVATI 
 

CILJNA SKUPINA: 

 

STAREJŠI 
 

 
 

NAMEN IN CILJI 

Namen srečanja: spoznati, kako pomembna je »skupna hoja«. 

 

Cilji srečanja: 

● Poudariti in ozavestiti pomen osebne in skupne molitve. 

● Približati Božjo Besedo ljudem. 

● Spodbujati sodelovanje laikov pri bogoslužju. 

 

MATERIAL 
 

● Sveto pismo ali pripraviti vse potrebno za sv. mašo 

● kopije svetopisemskega odlomka 

● pesmarice 

● sveča in križ za ambientacijo, če je možno tudi srečanje začeti ali zaključiti s sveto mašo 

● pisala in listki za osebno delo  



Stran 1 od 1 

Potek srečanja 

Uvod 

Pozdrav voditelja.                                                                                                                                                           

Srečanje se začne s pesmijo (lahko kakšno evharistično).  

Ali prisluhnemo Božji Besedi … ali pa srečanje začnemo s sveto mašo , lahko tudi v učilnici. (Stole 

postavimo  v krog in prav tako mizo, ki jo pripravimo za mašo, seveda po dogovoru z župnikom.) V 

tem primeru uporabimo Božjo Besedo pri sv. maši za berilo.     

  

Jedrni del 

Vprašanja na listku za osebno delo:   

Kaj mi pomeni molitev? Sem pri molitvi zbran? Ji namenjam dovolj časa? 

Kaj mi pomeni sveta maša ? Se ob nedeljah čutim kot član občestva pri sv. maši? Sem »tradicionalen« 

vernik, grem k sveti maši »iz navade« ali mi osebno srečanje z Gospodom pri maši pomeni nekaj več? 

Kako se čutim povezan v župniji? Ali sodelujem oz. vzpodbujam občestvenost in sodelovanje? 

Kje so tiste vstopne točke, kjer bi lahko jaz dajal naši župniji in jo s tem bogatil? Sem se pripravljen 

žrtvovati za druge? 

Me kaj moti? Sem pripravljen o tem iskreno in glasno spregovoriti ali to izražam »za hrbtom«?  

 

 

  Zaključek 

Skupaj si podelijo odgovore in izkušnje, ki so nastali pri osebnem delu. Koordinator poveže vse s 

skupno molitvijo in povabi vse še na majhni »AGAPE« po zaključni molitvi. 

 

 

Viri: Apd 2,42-47 
42 Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu,   

v lomljenju kruha in v molitvah. 43 Vse pa je v duši navdajal strah, zakaj po apostolih se je 

dogajalo veliko čudežev in znamenj. 44 Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse 

skupno: 45 prodajali so premoženje in imetje ter od tega delili vsem, kolikor je kdo 

potreboval. 46 Dan za dnem so se enodušno in vztrajno zbirali v templju, lomili kruh po 

domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. 47 Hvalili so Boga in vsi ljudje so 

jih imeli radi. Gospod pa jim je vsak dan pridruževal te, ki so našli odrešenje.  

 

 


