
OBLAST IN SODELOVANJE 
 

CILJNA SKUPINA: 

 

srednja generacija 
 

 
 

NAMEN IN CILJI 
 
Namen: prepoznati in ubesediti cilje, ki jih želimo doseči, pot, po kateri jih bomo dosegli, in korake, 
ki jih moramo storiti na poti sodelovanja duhovnikov in laikov. 
 
 
Cilji: 

 Zapišemo ključne želje za načine sodelovanja. 

 Postavimo prioritete in časovnico. 

 Oblikujemo strategijo (korake, kako bomo cilje dosegli). 
 
 
 

MATERIAL 
 

 molitev  Za sinodalno Cerkev 

 svetopisemski odlomek: Apd 2,42 -47 

 Predlogi pesmi: Jezus, ti si; Kjer dobrota je, ljubezen; Pričeval ljubezen bom 
 

 

http://www.prepihmedia.com/slavljenje/jezus%20ti%20si-ak-web.pdf


Stran 1 od 2 

Potek srečanja 

Uvod 

Molitev in pesem 

Preberemo svetopisemski odlomek. 

Jedrni del (45 minut) 

V skupnem pogovoru s člani skupine si odgovorimo na vprašanja: 

 Kako naša cerkvena skupnost določa cilje, ki jih želimo doseči, pot, po kateri jih bomo dosegli, 

in korake, ki jih moramo storiti? 

 Katere prakse iz timskega dela in soodgovornosti imamo? 

 Kako se spodbuja služenje laikov in prevzemanje odgovornosti s strani vernikov? 

 Kako lahko pri svojem sodelovanju in vodenju spodbujamo bolj sinodalni pristop? 

 

Zaključek (15 minut) 

Naredimo načrt s časovnico in konkretnimi koraki ter odgovornimi osebami (skličemo strateško 

skupino) za načine sodelovanja v naši župniji. K sodelovanju povabimo nujno tudi nove sodelavce. 

Viri: 
 

• Svetopisemski odlomek: Apd 2,42 -47 

Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah. Vse pa je 

v duši navdajal strah, zakaj po apostolih se je dogajalo veliko čudežev in znamenj. Vsi verniki 

so se družili med seboj in imeli vse skupno: prodajali so premoženje in imetje ter od tega 

delili vsem, kolikor je kdo potreboval. Dan za dnem so se enodušno in vztrajno zbirali v 

templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. Hvalili so 

Boga in vsi ljudje so jih imeli radi. Gospod pa jim je vsak dan pridruževal te, ki so našli 

odrešenje. 
 
  



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) 

 

 


