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Navodila za pripravo župnijskega sinodalnega povzetka 
 

Škofija Celje 

Sinoda 2021 – 2023 

Za sinodalno cerkev: občestvo, sodelovanje in poslanstvo 

 

1. Namen povzetka 

Povzetek, ki ga bo vsaka župnija izdelala na koncu poslušanja in razločevanja, bo njen 
prispevek h gradnji krajevne Cerkve. Da bi bili naslednji koraki na poti lažji in trajnejši, je 
pomembno, da se sadovi molitve in razmišljanja strnejo na največ štiri strani. Če je potrebna 
dodatna razlaga, lahko priložite še druga dopolnjujoča besedila (prim. Pripravljalni dokument). 

Namen povzetka ni predstavitev kronologije faz sinodalnega procesa niti poročilo, v 
katerem bi nekritično naštevali vse točke, ki so se pojavile med delom. Cilj povzetka kot 
vrhunca skupnega duhovnega razločevanja je zbrati in zapisati sadove sinodalnega procesa, 
tako da bodo razumljivi tudi tistim, ki pri njem niso sodelovali, in nakazati, kako ste v 
krajevnem kontekstu razumeli klic Svetega Duha Cerkvi. 

 

2. Struktura 

Dobro je, da imajo vsi župnijski povzetki podobno strukturo in niso daljši od štirih strani. 

2.1 Uvod: ponovno branje sinodalne izkušnje (pol strani) 

Opišite, kako ste se lotili sinodalnega procesa. Navedite mejnike, prelomnice in predvsem 
duhovno razsežnost poti (težave, presenečenja …). 
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2.2 Jedro povzetka: razločevanje zbranih prispevkov (2,5 strani) 

V tem delu povzamete odgovor na temeljno vprašanje sinodalnega procesa.  

 Kaj so bila vaša glavna spoznanja, do katerih ste prišli z razmišljanjem, s pogovorom, 
z dogodki? 

 Kako bi povzeli odgovor vaše župnije na sinodalno vprašanje? (»Kako se danes na 
različnih ravneh (od krajevne do vesoljne) uresničuje »skupna hoja«, ki Cerkvi omogoča, 
da oznanja evangelij?«) 

 Katera so največja spoznanja, ki ste jih odkrili na posameznih tematskih sklopih? (1. 
tovariši na poti, 2. poslušati, 3. jasno spregovoriti, 4. praznovati …) 

 Ali ste že opazili kakšne sadove sinodalnega procesa? Katere? 

 

2.3 Sklep: vaši naslednji koraki (0,5-1 stran) 

V sklepu lahko navedete korake, ki jih je treba narediti kot odgovor na klic (ali klice) Svetega 
Duha. 

Omenite tudi točke, o katerih bo potreben še nadaljnji razmislek in razločevanje (tudi na širši 
ravni). 

2.4 Priloge 

Če želite, lahko v poročilo vključite še kakšno prilogo (sliko, zgodbo, pričevanje …) z vaše 
sinodalne poti. 

 

3. Praktične informacije 

Da bo priprava škofijskega povzetka lahko čim hitreje in kvalitetno stekla, si želimo vaše 
župnijske povzetke prejeti čim prej, najkasneje do sredine meseca maja.  

Predlogo za pripravo župnijskega sinodalnega povzetka lahko najdete med gradivi za sinodo 
na škofijski spletni strani: https://skofija-celje.si/sinoda-2021-2023/  

Povzetke pošljite na: klemen.klemen@skofija-celje.si 
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