
EKUMENIZEM 
 

CILJNA SKUPINA: 

 

STAREJŠI 
 

 
 

NAMEN IN CILJI 
 
Namen srečanja: EDINOST JE RESNIČNA POT VSAKEGA KRISTJANA. 

 
Cilji srečanja: 

 Spoznati, da se v drugačnosti bogatimo in imamo istega Gospoda. 

 Spoznati, da nas združuje krstna milost. 
 

 

MATERIAL 
 

● Sveto pismo 

● pesmarice 

● sveča in križ za ambientacijo 
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Potek srečanja 

Uvod 

Pozdrav voditelja.                                                                                                                                                           

Srečanje se začne s pesmijo ( S skupno pesmijo …, Pridi, Sveti Duh … ali katero drugo pesem po izboru 

voditelja). 

V molitveni drži  se odpremo Svetemu Duhu z molitvijo za sinodo. 

  

Jedrni del 

Morda skupno podeljevanje izkušenj, če kdo pozna ali je v sorodu z brati pravoslavne in 

protestantske cerkve … 

Možne teme: 

- morda različni zakoni, tudi med otroki 

- posledično praznovanje praznikov 

- vzgoja otrok 

 

  Zaključek molitev za edinost kristjanov 

 

 

MOLITEV ZA EDINOST 

Gospod Jezus, na večer, preden si umrl za nas, si molil, 

da bi bili vsi Tvoji učenci popolnoma eno, 

kakor Ti v Očetu in Oče v Tebi. 

Daj, da bomo živo začutili, kako velika nezvestoba do Tebe 

je naša razdeljenost. 

Daj nam iskrenosti, da bomo priznali in obžalovali ravnodušnost, 

nezaupanje in medsebojno nenaklonjenost, 

ki se morda skrivajo v nas. 

Daj nam poguma, da bomo vse to izkoreninili. 

Nakloni nam, da se vsi zedinimo v Tebi, 

da bi se iz naših src in ustnic neprestano dvigala Tvoja molitev 

za edinost kristjanov, kakršno Ti hočeš. 

V tebi, ki si popolna Ljubezen, naj najdemo Pot, 

ki vodi do edinosti v poslušnosti Tvoji Ljubezni in Resnici. Amen 

 
 
 
 



Stran 2 od 1 

 
SINODALNA 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. 


