
6. DIALOG V CERKVI IN DRUŽBI 
 

CILJNA SKUPINA: 

 

srednja generacija 
 

 
 

NAMEN IN CILJI 
 
Namen: vztrajno in potrpežljivo iskanje načinov, ki omogočajo medsebojno razumevanje (dialog). 
 
Cilji: 

● Prepoznati nesoglasja, nerazumevanje, nesodelovanje, razhajanja, konflikte, težave. 

● Iskati  pozitivne izkušnje enotnosti, razumevanja, sodelovanja, prizadevanja. 

● Iskati rešitve (načine) ustvarjanja sožitja v župniji in med sosednjimi župnijami (na 

dekanijski ravni). 

 

MATERIAL 
 

● molitev  Za sinodalno Cerkev 

● svetopisemski odlomek: Mr 9, 33-27 (Kdo je največji?) 

● pesmi (izberite tiste, ki jih skupina pozna); predlogi: Bojim se samote, Oče, združi nas, 

Poglejte kakšno ljubezen, Pričeval ljubezen bom 
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Potek srečanja 

Uvod 

Preberemo svetopisemski odlomek in nato po nekaj trenutkih tišine za osebni premislek, kaj me v 

odlomku najbolj nagovarja, preberemo še razmišljanje Gregorja Čušina: 

»Ali ni smešno, kako se ljudje radi primerjamo in merimo? Kako radi preštevamo in 

ocenjujemo, da se potem lahko razvrstimo v vrstni red, plačilne razrede, nivoje, kaste ... 

Vedno nas zanima, kdo je prvi in kdo je zadnji, kdo je zmagal in kdo je poražen, kdo je 

pridobil in kdo izgubil. 

Kako nas razburijo javnomnenjske raziskave! Kako radi imamo lestvice najbogatejših 

in najlepše oblečenih! 

In ankete o tem, kdo je najboljši in kdo najmočnejši! 

Polna usta imamo enakosti in enakopravnosti, pri čemer na enakovrednost kar pozabimo, v 

isti sapi pa se že razvrščamo vsaj v skupine, če že ne v razrede. 

Še v nebesa bi radi vnesli red! In se tako trudimo z razvrščanjem vseh svetih na svetejše in še 

bolj svete, da pozabimo na Najsvetejše! 

Jezus pa pravi, da bodite kot otrok, ki uživa v igri in ga ne zanima zmaga. Ki lahko izgubi, a 

je srečen, ker se je igral. Ki sta mu mamino naročje in očetov objem – nebeško kraljestvo! V 

katerem je kralj! Pa čeprav si naročje deli s kakim sorojencem!« (Čušin, 2019) 
 

Jedrni del (45 minut) 

Prvi del: Izberemo in povabimo vsaj 1 gosta – pričevalca (izberite osebo, ki bo nagovorila in 

spregovorila o svoji konkretni osebni izkušnji dialoga). Gost je lahko prisoten tudi preko Zooma itd. 

Drugi del: Pripravimo dve vprašanji za člane skupine (večje skupine razdelimo tako, da imajo 4 člane 

– pogovor v majhnih skupinah naj traja 10 minut). Vsak član skupine naj ima priložnost spregovoriti o:  

● Katerim vprašanjem v Cerkvi in družbi moramo posvetiti več pozornosti? 

● Kako se Cerkev pogovarja in uči od drugih družbenih sektorjev: sveta politike, ekonomije, 

kulture, civilne družbe, revnih? 

Zaključek 

Na podlagi primerov, ki so jih predstavile majhne skupine, zapišite, kakšne oblike povezovanja s 

sosednjimi župnijami vidite? Zapišite konkretne ideje/priložnosti za povezovanje v vaši dekaniji. 

Kakšni bodo vaši koraki za graditev dialoga v vaši župniji (znotraj in med skupinami, ki jih imate)? 

Zaključna molitev in pesem 

Viri: 
 

• Svetopisemski odlomek: Mr 9,33-37 

Prišli so v Kafarnáum. Ko je bil v hiši, jih je vprašal: »O čem ste se menili med potjo?« Oni pa so 

molčali, kajti med potjo so razpravljali med seboj, kateri izmed njih je največji. Tedaj je sédel, poklical 

dvanajstere in jim rekel: »Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.« In vzel je 
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otroka, ga postavil mednje, ga objel in jim rekel: »Kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu, 

mene sprejme; kdor pa mene sprejme, ne sprejme mene, temveč tistega, ki me je poslal.« 

● Gregor Čušin: Pomisleki, samozaložba, Koroška Bela, 2019. 
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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: 

1. Preklopi sanje na dejanje (uvodna pesem) 

2. Peter Skala (zaključna pesem) 

 

 


