
Usposabljanje za podelitev Božje bsede v majhnih skupinah 
Spletni misijon Mozirje, november 2020 

 
1. Podelitev Božje besede v majhnih skupinah 
 
- Srečanje je lahko v okviru družine, sosedov, prijateljev, zakoncev... 
- V skupini naj bo od 6 – 8 oseb.  
- Srečanje naj traja uro in pol do dve uri (v to je vključeno tudi uvodno zbiranje). 
- Ob koncu srečanja vprašajte udeležence, če bi želeli še kdaj takšno izkušnjo in jih povabite, da dajo 
kakšen odmev kako so doživeli to srečanje. Če bo želja po nadaljevanju, lahko v postu naredite 
naslednje srečanje.  

 
2. Kako naj izgleda srečanje? 
Zbiranje 
Človek se razodene drugemu, ko se počuI varno, domače, sprejeto. Tudi Bog po svoji besedi 
potrebuje odprto srce, ki ga sprejme, zato je pomembno, da ustvarimo domačnost v našem domu, 
kamor povabimo sosede ali prijatelje. Vzemite si čas, da se pozdravite, si poveste kako ste, kaj se je 
zgodilo v zadnjih dneh, spijete čaj ali kavo, šele po takšnem 15 do 20 minutnem druženju začnemo 
srečanje z Božjo besedo.   

Molitev k Svetemu Duhu 
Prošnja k Svetemu Duhu je nujna pri branju Božje besede, sicer jo bomo razumeli preveč po naše. Sv. 
Duh nam razodeva pomen besed, ki jih poslušamo, beremo, ki odmevajo v nas.   

 
Kratka kateheza 
Če je odlomek zelo znan, povzamemo odlomek, sicer ga najprej preberemo. Iz pripravljene kateheze 
(razlage odlomka) vzamemo nekaj točk , v katerih se čuImo suvereni, da jih lahko na kratko 
predstavimo udeležencem. Če vam je težko govoriI, predlagam, da izberete iz kateheze par točk in jih 
daste udeležencem, da si jih sami preberejo. Lahko pa uporabite tudi video posnetek na youtubu in 
predvajate katehezo udeležencem.   

Podelitev 
Preberemo odlomek – nekdo ga prebere na glas. PusImo par minut Išine, da si lahko vsak kaj 
podčrta, izpiše, v miru še enkrat prebere Božjo besedo. 

Vprašanja za podelitev v skupinah:  

1. Kaj mi je všeč v tem odlomku, kaj me je nagovorilo?  

2. Kaj mi ni všeč, me čudi, ne razumem? 

3. Kaj pove ta odlomek o Bogu, kakšen Bog se nam razodene, kaj pove o sebi? 

4. Kaj nam ta odlomek pove o nas, ljudeh, k čemu nas kliče? 

Vprašanja so vedno ista za katerikoli odlomek.  

Pomembno: pri podelitvi pusImo svobodo vsakomur. Morda bo nekdo samo poslušal, drugi bo 
odgovoril na vsako vprašanje. Nič ni narobe, če nekdo nič ne podeli.  



Podelitev poteka spontano, ni potrebno, da vsak odgovori na vsako vprašanje. Voditelj pazi, da se res 
poslušamo, sprašujemo, skupaj iščemo odgovore. Predvsem pa pazi, da ne bi zašli v debato, kjer 
govorita le dva ali trije.  

Če je skupina zgovorna lahko na koncu postavite še vprašanje:  

Kaj mi ostaja, kaj vzamem za popotnico v teden, ki je pred menoj?  

Zaključek 
Zaključimo z molitvijo in jih povabimo, da še kdaj vzamejo to Božjo besedo v roke v naslednjih dneh in 
jo preberejo.  
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