
SOODGOVORNOST PRI NAŠEM SKUPNEM 

POSLANSTVU 
 

CILJNA SKUPINA: 

 

srednja generacija 
 

 
 

NAMEN IN CILJI 
 
Namen: prepoznati, katera področja poslanstva zanemarjamo in narediti začetne korake k 
oblikovanju misijonske župnije. 
 
Cilji: 

 Zapišemo področja, kjer smo šibki pri prepoznavanju poslanstva. 

 Predstaviti načine razločevanja poslanstva (npr. pričevanja). 

 Oceniti, koliko je naša župnija misijonsko naravnana. 
 

MATERIAL 
 

 molitev Za sinodalno Cerkev 

 svetopisemski odlomek: MT 28, 19-20 (Jezusovo naročilo učencem) 

 pesmi (izberite tiste, ki jih skupina pozna); 
predlogi: Preklopi sanje na dejanje, Mnogo poti skozi življenje vodi 

 

 



Stran 1 od 2 

Potek srečanja 

Uvod 

Skupaj zmolimo Sinodalno molitev in preberemo svetopisemski odlomek o tem, kako Jezus da svojim 

učencem misijonsko poslanstvo. 

Jedrni del (45 minut) 

Pogledamo si videoposnetek (angleški podnapisi), ki govori o tem, kdo je misijonski učenec. 

Ob koncu videa si vsak udeleženec kratko odgovori: 

 Koliko sem jaz osebno misijonski učenec? 

 Kaj mi manjka, da bi to poslanstvo polneje živel? 

Vsak član skupine spregovori in predstavi svoje ugotovitve. Zapišemo glavne poudarke (skupne 

točke). 

Sedaj bomo pogledali še našo župnijo: 

 Koliko je naša župnija zares misijonska? Kje se to konkretno kaže (naštejmo področja)? 

 Kam nas kliče Sveti Duh, da bi se obrnili? 

 Kaj moramo najprej narediti? Kateri so prvi koraki in kakšni so naši viri (sodelavci, prostori, 

finance, čas, motiviranost itd.)? 

Voditelj usmerja pogovor, njegov pomočnik si zapiše glavne ugotovitve (lahko sproti zapisujejo tudi 

sami udeleženci na plakat/tablo). 

Glede na zapisane ugotovitve se skupina skupaj odloči, katero od naštetih misijonski priložnosti bodo 

v naslednjem obdobju realizirali (skupina si določi čas, npr. 2–3 mesece) in zanjo pripravili konkretno 

pastoralno dejavnost. 

Zaključek 

Povabilo k branju dodatne literature za izbrano misijonsko dejavnost in zaključna molitev (pesem: 

Peter skala). 

 

Viri: 
 

• Svetopisemski odlomek: Mt 28,19-20 

 Videoposnetek: https://www.youtube.com/watch?v=LoDNiKM7zFk (angleški podnapisi – kdo 

je misijonarski učenec?) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LoDNiKM7zFk&fbclid=IwAR1E_350ODWWIS2LBTm2zqn6Rh10QJ3GXjAyHYovpOCjJCr_ux1SWPImSvw


Stran 2 od 2 

• 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: 

1. Preklopi sanje na dejanje (uvodna pesem) 

2. Peter Skala (zaključna pesem) 

 

 


