
5. Soodgovorni v poslanstvu 
 

CILJNA SKUPINA: 

 

mladi 
 

 
 

NAMEN IN CILJI 
 
Mlade želimo spodbuditi k razmišljanju, da smo vsi odgovorni za oznanjevanje evangelija. 
 
 
 

MATERIAL 
 

● komplet za čaj (in dodatke - glej potek) 

● Sveto pismo 

● slike za fotosimboliko 

● pisala, vprašanja, listi … 
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Potek srečanja 

Uvod 

Udeležencem ponudimo skodelico nesladkanega čaja (pazimo na COVID ukrepe). Ob nesladkanem 

času steče pogovor o čaju (je čaj dober, mu kaj manjka, kako bi ga lahko izboljšali …). 

Nato ponudimo dodatke za čaj (limona, med, sladkor, mleko in druge primerne dodatke). 

(Upoštevamo COVID ukrepe.) 

Pogovor ob dodatkih: Kakšen se vam zdi čaj glede na prejšnjo verzijo? 

Ideja dinamike je spodbuditi razmišljanje o kristjanu v družbi: če živi svojo vero, darove Svetega Duha, 

postaja svet okoli njega drugačen; dobi drug okus. 

 

Jedrni del 

Fotosimbolika: V prostoru razporedimo nekaj slik,  vsak naj si izberejo eno, ki po njegovem najbolj 

oriše, kaj pomeni oznanjati evangelij. Slike naj bodo različne – od duhovnikov, papeža, škofov, ki npr. 

pridigajo, do vsakodnevnega življenja in malih dobrih del. (Tu so primeri slik.)  

   

   

    

Udeleženci si med seboj podelijo, zakaj so izbrali sliko in kaj jim pove o oznanjevanju evangelija. 

 

Ideja za starejše, npr. študente, namesto fotosimbolike: Ob čaju nadaljujemo pogovor o tem, kdo je 

meni oznanil evangelij? Zakaj sem danes veren? 

 

Preberemo evangeljski odlomek: Prispodoba o soli in luči (Mt 5,13-16) 

»Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se osoli? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo 

ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti.  Svetilke tudi ne prižigajo in 

ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. Takó naj vaša luč sveti 

pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.« 
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Sledi pogovor o odlomku: Kaj Jezus pove o oznanjevanju evnagelija? Zakaj meniš, da uporablja 

prispodobe soli in luči? 

- Oznanjevanje je poslanstvo vseh (Jezus govori množici). 

- Oznanjevanje pomeni dobro življenje (da bodo videli vaša dobra dela). 

 

‘Sinodalni pogovor’ 

Skupina skupaj ali v manjših skupinah razmišlja o naslednjih vprašanjih: 

- Komu ti oznanjaš evangelij in kako? Je kdo zaradi tebe že kdaj spoznal Jezusa? 

- Ali tvoji vrstniki vedo, da si veren? Govoriš o tem? Si upaš to pokazati? 

- Kje vidite ovire, da je o veri težko spregovoriti ali živeti med vrstniki? 

- Kaj bi ti bilo v pomoč, da bi bilo to lažje? 

Glavne poudarke pogovora zapišemo in posredujemo župnijskemu koordinatorju za sinodo. 

 

Zaključek 

Molitev, pesem … 

 

Viri: 
 

• Svetopisemski odlomek (1 Kor) 

• Pesmi – po izboru ljudstva 


