
VZGAJATI SE ZA SINODALNOST 
 

CILJNA SKUPINA: 

 

srednja generacija 
 

 

 
 

NAMEN IN CILJI 
 
Namen: vzgoja za skupno hojo, medsebojno poslušanje in sodelovanje. 
 
 
Cilji: 

 Pripraviti sinodalni dan. 
 

 
 
 

MATERIAL 
 

 molitev  Za sinodalno Cerkev 

 svetopisemski odlomek: 1 Kor 12,12-27 

 predlogi pesmi: Naša barka (Čuki), Pričeval ljubezen bom, Vsi, ki ste žejni 
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Potek srečanja 

Uvod 

Zapojemo pesem in zmolimo sinodalno molitev. Nato preberemo svetopisemski odlomek. 

 

Jedrni del (60 minut) 

Po prebranem odlomku vsak razmisli, kakšni so njegovi talenti in na kakšen način lahko prispeva k skupnemu oblikovanju župnijskega sinodalnega dne 

(vabila, tehnična ekipa, glasba, gostitelji, voditelji delavnic/pogovornih skupin, pogostitev, vsebinska priprava itd.). 

Na spletnem mestu škofije najdete predloge, kako na preprost in zanimiv način obravnavati sinodalna vprašanja. Posvetite se tistim vprašanjem, ki najbolj 

zadevajo vašo župnijo. 

Glede na svoje vire (prostore, osebe, finance) pripravite sinodalno srečanje z naslovom Dovzetnost za spremembe, vzgojo in trajno učenje. 

 

Zaključek (5 minut) 

Povabite posameznike in oblikujte molitveno navezo, ki bo podpirala pripravo in izvedbo sinodalnega dne v župniji. 

 

Viri: 
 

Svetopisemski odlomek: 1 Kor 12,12-27 

Kakor je namreč telo eno in ima veliko delov, vsi telesni deli pa so eno telo, čeprav jih je veliko, tako je tudi Kristus. V enem Duhu smo bili 

namreč mi vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni, in vsi smo pili enega Duha. Tudi telo namreč ni sestavljeno iz 

enega telesnega dela, ampak iz več delov. Če bi noga rekla: »Ker nisem roka, ne spadam k telesu,« vendarle spada k telesu. Če bi uho reklo: »Ker 

nisem oko, ne spadam k telesu,« vendarle spada k telesu. Kje bi bil sluh, ko bi bilo vse telo oko? Kje bi bil vonj, ko bi bilo vse telo sluh? Tako pa 

je Bog vse posamezne telesne dele razpostavil po telesu, kakor je hotel. Ko bi bilo vse skupaj en sam telesni del, kje bi bilo telo? Tako pa je 
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veliko delov, telo pa je eno. Ne more oko reči roki: »Ne potrebujem te,« tudi ne glava nogam: »Ne potrebujem vas.« Še več, telesni deli, ki se 

zdijo slabotnejši, so še bolj potrebni, in tistim, ki se nam zdijo manj vredni časti, izkazujemo še večje spoštovanje in z manj uglednimi še lepše 

ravnamo, medtem ko ugledni tega ne potrebujejo. Da, Bog je sestavil telo in skromnemu namenil več časti, da v telesu ne bi bilo razprtije, 

marveč bi telesni deli enako skrbeli drug za drugega. Če en del trpi, trpijo z njim vsi deli, če je en del v časti, se z njim veselijo vsi. Vi pa ste 

Kristusovo telo in vsak zase del telesa.  
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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. 


