
RAZLOČEVATI  IN ODLOČATI 

VZGAJATI SE ZA SINODALNOST  
 

CILJNA SKUPINA: 

 

STAREJŠI 
 

 
 

NAMEN IN CILJI 
Namen srečanja: 

kako je pri odločanju in razločevanju pomembno vključevati molitev in prositi Sv. Duha. 
 
Cilj srečanja: 

 Spoznanje, da je poslušanje Sv. Duha, pot do primernih in pravih odločitev. 
 

 

MATERIAL 
 

● Sveto pismo 

● pesmarice 

● sveča in križ za ambientacijo 

● listi z BB  

● listi za osebno delo in pisala 
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Potek srečanja 

Uvod 

Pozdrav voditelja.   

Voditelj povabi, da skupaj zmolijo desetko rožnega venca: ki je Svetega Duha poslal.    

                                                                                                                                              

Navzočim morda ponovno skuša razložiti pomen sinode, osvetliti glavne vidike, ki jih želimo v Cerkvi. 

Papež nas vabi, da odpremo svoja srca za sprejemanje drug drugega. Rekli smo, da sinoda pomeni 

hoditi skupaj. »Sinodalna Cerkev je potujoča, misijonarska in ima odprta vrata. V vernikih vzgaja večjo 

pripadnost; znebiti se mora ostankov klerikalizma in sprejeti družbeno soodgovornost, pravijo 

dokumenti in dodajajo, da cilj procesa ni v pisanju drugih dokumentov, “temveč v navduševanju ljudi, 

da začnejo sanjati, v kakšno Cerkev smo poklicani“.« (papež Frančišek) V sinodalnem slogu se 

odločitve sprejemajo z razločevanjem tega, kar Sveti Duh govori po našem celotnem občestvu. 

Pomislimo na svojo konkretno cerkveno skupnost (skupino, župnijo, gibanje, ustanovo …), v kateri 

smo dejavni.  

 

 

Jedrni del 

Razdelimo liste z Božjo besedo in naj vsak v tišini premišljuje ob prebranem odlomku. Prav tako 

razdelimo pisala in liste za osebno delo. 

Razmislimo: 

Katere postopke in metode uporabljamo za sprejemanje odločitev znotraj naše skupine, župnije, 

škofije, skupnosti, gibanja, ustanove …? 

Kdo vse je v odločanje vključen? Ali pri tem koga pozabimo? Ali se pred sprejemanjem odločitev 

posvetujemo oziroma kako konkretno se na sprejemanje odločitev pripravimo? Kakšna je 

odgovornost za sprejete odločitve znotraj naše skupine, skupnosti, župnije, škofije? O tem razmislimo 

vsak zase, vsak se bo spomnil morda česa drugega.  

Naše skupno spoznanje in načrti – ob vprašanju: H katerim korakom nas vabi Sveti Duh in kaj 

konkretno lahko naredimo za boljše skupno razločevanje in sprejemanje odločitev v naši Cerkvi? 

Kako se vzgajati, da bi lahko bili odprti za sodelovanje in pomoč v svojem okolju, župniji, dekaniji? 

Kako najti poti do novih sodelavcev? Smo jih pripravljeni sprejeti? Ali znam poslušati in slišati?  

Ali imam vedno odgovore na vsa vprašanja? Sem sam za vse, vedno vse znam in vem? 

Kako poživiti molitev, jo približati raznim skupinam v župniji, mladim, veroučencem? 
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Zaključek : 

Po končanem delu se zberemo podelimo odgovore in napisano zberemo za tajništvo sinode. Radi si 

prisluhnimo brez komentarjev. Molitev lahko zaključimo tako, da nekdo še enkrat prebere drugi 

odlomek BB, potem pa še zapojemo ali zmolimo molitev za sinodo. 

 

Viri: 1 Kr 3,5-9 , MT 5, 13-16 
 

5 V Gibeónu se je Salomonu ponoči v sanjah prikazal GOSPOD. Bog je rekel: »Prosi, kaj naj ti 

dam!« 6 Salomon je rekel: »Ti si svojemu služabniku Davidu, mojemu očetu, izkazoval veliko 

naklonjenost, ker je hodil pred tvojim obličjem v zvestobi, pravičnosti in iskrenosti do tebe. 

Ohranil si mu to veliko naklonjenost in mu dal sina, ki danes sedi na njegovem 

prestolu. 7 GOSPOD, moj Bog, ti si zdaj postavil za kralja svojega služabnika namesto mojega 

očeta Davida. Jaz pa sem še deček; ne vem, kako odhajati in prihajati.   

8 Tvoj služabnik je sredi tvojega ljudstva, ki si ga izvolil, številnega ljudstva, ki ga zaradi 

velikosti ni mogoče izmeriti ne prešteti. 9 Daj torej svojemu služabniku poslušno srce, da bo 

znal vladati tvojemu ljudstvu in razločevati med dobrim in hudim! Kajti kdo bi sicer mogel 

vladati temu tvojemu mogočnemu ljudstvu? 

 

 

Prispodoba o soli in luči 

13 »Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se osoli? Ni za drugo, kakor da se 

vrže proč in jo ljudje pohodijo. 14 Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more 

skriti. 15 Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, 

in sveti vsem, ki so v hiši. 16 Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša 

dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.« 

 

 

SINODALNA 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. 
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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. 


