
DIALOG V CERKVI IN DRUŽBI 
 

CILJNA SKUPINA: 

 

STAREJŠI 
 

 
 

NAMEN IN CILJI 
Namen srečanja: ugotoviti,  kako naj se okrepi dialog med Cerkvijo in civilno družbo. 
 
Cilji srečanja: 

 Zavedanje, da lahko v različnosti bogatimo drug drugega. 

 Spoznanje, da sta potrpežljivost in vztrajnost moč za dobro sodelovanje. 
 
 

MATERIAL 
 

● Sveto pismo  

● kopije svetopisemskega odlomka 

● pesmarice 

● sveča in križ za ambientacijo, pisala in listki za delo po skupinah 
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Potek srečanja 

Uvod 

Pozdrav voditelja.                                                                                                                                                           

Srečanje se začne s sinodalno molitvijo. 

Uvod koordinatorja (v pomoč iz mariborskega simpozija o dialogu v cerkvi in družbi – Janez Juhant) 

V zgodovino človeškosti ne bodo šli nasilneži, prevaranti na vseh ravneh 

življenja, pač pa le ljudje, ki so gradili svet človeškosti, človeškega etosa in 

za to dali celo svoje življenje kot Gandi, mati Terezija, M. L. King, F. Terčelj, 

A. Vovk in številni drugi. Vsakdo ima priložnost, da vsak čas izbira med etiko 

dialoga, človeškosti ali nasiljem nad drugimi in uničevanjem sveta 

človeškosti. Gandi je v svojem časopisu Young India že davnega leta 1920 

(22. 10.) objavil misli neimenovanega prijatelja, t. i. sedem glavnih socialnih 

grehov: »Politika brez načel, bogastvo brez dela, uživanje brez vesti, znanje 

brez značaja, trgovina brez morale, znanost brez človeškosti in čaščenje brez 

žrtve.« Proti njim se je moč boriti le iz globokih korenin etične in dialoške 

človeškosti, ki se zaveda, da nas bo osvobodila resnica. Do nje prihajamo le v 

odprtem dialogu, odprtem za neskončne razsežnosti človeka. Vere imajo zato 

neprecenljiv zaklad, da te razsežnosti posredujejo današnjemu človeku, on pa 

ima na vseh področjih nalogo, da se ne pusti ujeti v omejene vsakdanjosti, 

pač pa v Avguštinovem smislu vztraja, da je pot do resnice prek notranjosti. 

Do nje pa prihajamo prek drugih. Pot dialoga je zato tudi pot sprave in 

sodelovanja in prihodnosti vsake družbe. 

 

Jedrni del 

Če je možno delo po skupinah: 

 Kje vidim problem dialoga med ljudmi v Cerkvi in družbi? 

 Kje bi morali iskati skupne poti z različnimi laičnimi skupinami v okolju, kjer živimo? 

 Kako naj Cerkev stopi v dialog glede na očitke, da je ločena od države? 

 Kako potekajo sodelovanja na krajevni ravni (župnija-občina)? 

 

   Zaključek 

Skupaj si podelijo odgovore in izkušnje, ki so nastali pri delu po skupinah. Zapisane ugotovitve 

koordinator prevzame. Srečanje zaključijo z molitvijo za sinodo in s pesmijo.   
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Viri: 1 Kor 12,4-11 

 
 

 

4 Različni so milostni darovi, Duh pa je isti. 5 Različne so službe, Gospod pa je isti. 6 Različna 

so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. 7 Vsakomur se daje razkritje Duha v korist vseh.  

8 Enemu je po Duhu dana beseda modrosti, drugemu v skladu z istim Duhom beseda 

spoznanja. 9 Drugemu vera po istem Duhu, drugemu po istem Duhu milostni darovi 

ozdravljanja, 10 drugemu delovanje čudežnih  moči, drugemu prerokovanje, drugemu 

razločevanja duhov, drugemu raznovrstni jeziki, drugemu razlaganje jezikov. 11 Vse to pa 

uresničuje en in isti Duh, ki deli vsakemu posebej, kakor hoče. 
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