
RAZLOČEVATI IN ODLOČATI 
 

CILJNA SKUPINA: 

 

srednja generacija 
 

VODITELJI SKUPIN 

 
 

NAMEN IN CILJI 
 
Namen: prepoznati in uvesti metode ter postopke za sprejemanje odločitev. Prepoznati odnos 
med posvetovanjem in odločanjem v skupnem duhovnem razločevanju. 
 
 
Cilji: 

 Zapisati postopke in metode, ki jih uporabljamo za sprejemanje odločitev, in predlagati 
izboljšave. 

 Izdelati organigram župnije (hierarhična struktura skupnosti). 
 

 
 
 

MATERIAL 
 

 molitev  Za sinodalno Cerkev 

 svetopisemski odlomek: Apd 1,21-26 

 predlogi pesmi: Pridi, Sveti Duh, Čisto tvoji, Mnogo poti 

 

 

http://www.prepihmedia.com/slavljenje/%C4%8Cisto%20tvoji%20(Sveti%20Duh)%20-%20E.pdf
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Potek srečanja 

Uvod 

Zapojemo pesem Čisto tvoji in preberemo svetopisemski odlomek. 

Jedrni del (45 minut) 

Razmislimo o naslednjih vprašanjih (vse povabimo, da si svoja razmišljanja kratko zapišejo in jih nato 

podelijo z ostalimi člani skupine, voditelj zapisuje načine, da jih bodo v drugem delu lahko izboljšane 

uporabili za organigram): 

 Katere postopke in metode uporabljamo za sprejemanje odločitev? 

 Kakšen je odnos med posvetovanjem in odločanjem? Koliko in kako duhovno razločujemo v 

naši župniji, preden sprejemamo odločitve? 

 S katerimi orodji spodbujamo transparentnost in odgovornost pri odločanju? Kako jih lahko 

izboljšamo? 

Zaključek (15 minut) 

V prilogi je organigram, ki ga izdelamo za svojo župnijo. Pomislimo na vloge, naloge in osebe, ki jih 

opravljajo, in na kakšen način poteka razločevanje in odločanje.  

 

Viri: 
 

Svetopisemski odlomek:  Apd 1,21-26 

Tu so možje, ki so hodili z nami ves čas, dokler je Gospod Jezus prihajal k nam in odhajal od 

nas, od Janezovega krsta do dne, ko je bil vzet od nas. Eden od njih mora biti z nami priča 

njegovega vstajenja!« Predlagali so dva, Jožefa, ki se je imenoval Bársaba, z vzdevkom Just, 

in Matija. Nato so takóle molili: »Gospod, ti poznaš srca vseh, pokaži, katerega od teh dveh si 

izbral, naj prevzame mesto v tej službi in apostolstvo, od katerega je odpadel Juda, da je šel 

na svoj kraj!« In žrebali so, žreb pa je določil Matija, in pridružili so ga enajstim apostolom 
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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. 
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Priloga 1: Primer organigrama 

 

 


