
EKUMENIZEM 
 

CILJNA SKUPINA: 

 

srednja generacija 
 

 
 

NAMEN IN CILJI 
 
Namen in cilj: spoznati izročilo in običaje drugih krščanskih skupnosti v naši okolici. 
 
 
 

MATERIAL 
 

 molitev  Za sinodalno Cerkev 

 svetopisemski odlomek: Jn 17, 20-26 

 predlogi pesmi: Oče, združi nas, Mnogo poti, Taizejski spevi (Hvalite vsi rodovi, V Gospodu 
je moja moč, Bodi tu) 

 

 



Stran 1 od 2 

Potek srečanja 

Uvod 

Molitev in pesem 

Preberemo svetopisemski odlomek. 

Jedrni del (30 minut) 

V skupnem pogovoru s člani skupine si odgovorimo na vprašanja: 

 Kakšne odnose ima naša cerkvena skupnost s člani drugih krščanskih veroizpovedi? 

 Kaj imamo skupnega in kako hodimo skupaj? 

 Katere težave se pojavljajo? 

 Kako lahko naredimo naslednji skupni korak naprej? 

 

Zaključek (30 minut) 

V luči našega pogovora pripravimo ekumensko srečanje (koga bomo povabili, kdo bo prevzel 

odgovornosti za posamezne dele, kdaj in kje bo potekalo srečanje). 

Viri: 
 

• Svetopisemski odlomek: Jn 17,20-26 

Toda ne prosim samo za té, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame: da 

bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet 

veroval, da si me ti poslal. In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da bi bili eno, 

kakor sva midva eno: jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si 

me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene. Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih 

dal, z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali moje veličastvo, ki si mi ga dal, ker si me 

ljubil pred začetkom sveta. Pravični Oče, svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal in ti so 

spoznali, da si me ti poslal. In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom razodeval, da bo 

ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom jaz v njih.« 

 
Predlogi pesmi: Oče, združi nas, Mnogo poti 
  



Stran 2 od 2 

• 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) 

 

 


