
SODELOVANJE PRI PROCESU SINODE = SKUPNE HOJE VESOLJNE CERKVE 2021-22 

Možje sv. Jožefa že od leta 2011 dejavno živimo proces skupne hoje (sinode) h kateri nas spodbuja sinoda. 

Povabim vas, da se v decembru bolj zavedamo našega sodelovanja in vključevanja, ki vsakemu – zlasti 

tistim, ki se iz različnih razlogov nahajajo na obrobju – daje priložnost, da se izrazi in da je slišan. »Cenimo 

in prepoznavamo bogastvo in raznolikost darov in karizem, ki nam jih Duh podarja v svobodi«, v dobro 

celotne človeške družine. Ker je naša metoda že ves čas takšna, kot nam jo predlaga sinoda, smo sedaj 

povabljeni k še globljemu zavedanju zaklada, bisera, ki smo in ga imamo za druge. Da bi ga še bolj dejavno 

sprejeli in živeli, sredi  razmer, ki nas silijo v zapiranje in skrivanje pred drugimi. Ravno v teh »brazdah, ki jih 

je naredilo trpljenje vseh vrst«, pa se vendarle razcvetajo »novi jeziki vere« in »nove poti« za ponovno 

vzpostavljanje »krščanske in cerkvene poti.« Nenehno smo  vabljeni v pogovor, ozdravljanje naših odnosov, 

spravo, vključevanje in sodelovanje. Papež nas vabi k poslušanju, razločevanju, odločanju in sodelovanju pri 

obnavljanju bratskih vezi med ljudmi v Cerkvi in v družbi. Sodelujemo pri delu za dobro vseh ljudi na tem 

svetu. To je Kristusovo in naše poslanstvo. 

TEMELJNO VPRAŠANJE SINODE: 

Sinodalna Cerkev v oznanjevanju evangelija ›hodi skupaj‹. Kako se ›skupna hoja‹ danes uresničuje v vaši 

krajevni Cerkvi? H katerim korakom nas vabi Sveti Duh, da bi v tej ›skupni hoji‹ rasli? (PD 26).  

PREDLAGAM: 

Preberem spodnje teme in potem ob tisti, ki se me je tikala ali prebudila v meni spomine na moje dosedanje 

izkušnje, zapišem svojo izkušnjo cerkve tako, da odgovorim na spodnja tri vprašanja. V skupini si to podelimo – 

preberemo. Hvaležen ti bom, če boš svoje razmišljanje poslal po e-pošti ali v pismu. 

1. Katere dobre in lepe izkušnje spodaj navedenih področij (tista, ki želim) imam do sedaj? (kaj sem dal 

in kaj prejel) 

2. Katere so negativne izkušnje in spomini? (kaj sem dal in prejel) 

3. V kaj se mi zdi, da mene in nas Bog po sinodi in sedanjih okoliščinah vabi za prihodnost? Kje želim 

prispevati svoj delež k več človeškosti in bratske povezanosti za skupno dobro vseh? 

Področja ob katerih lahko premišljujem so naslednja: 

Tovariši na poti: razmisliti o tem, kdo je del tega, čemur pravimo »naša Cerkev«, kakor tudi kdo so 

»tovariši« zunaj cerkvenega obsega in ali so puščeni na obrobju. 

Poslušati: mlade, ženske, posvečene osebe, zavržene, izključene. 

Spregovoriti: premisliti torej, če se znotraj skupnosti in njenih organizmov spodbuja »svoboden in pristen 

duh komunikacije, brez dvoličnosti in oportunizma.« 

Praznovati: premisliti, na kakšen način molitev in bogoslužje navdihujeta in dejansko usmerjata »skupno 

hojo« in kako se spodbuja dejavno sodelovanje vernikov. 

Soodgovorni v poslanstvu: razmislek o tem, kako skupnost podpira svoje člane, ki so dejavni v določeni 

službi (pospeševanje družbene pravičnosti, človekovih pravic, našega skupnega doma). 

Dialog v Cerkvi in v družbi: premisliti kraje in načine dialoga v krajevnih Cerkvah s sosednjimi škofijami, z 

verskimi skupnostmi, z ustanovami, s tistimi, ki ne verujejo, z ubogimi. 

Z drugimi krščanskimi veroizpovedmi: kakšne odnose imamo z brati in sestrami drugih krščanskih 

veroizpovedi, katera področja zadevajo, kakšni so sadovi, kašne težave. 



Oblast in soudeležba: vprašati se moramo o tem, kako se v krajevni Cerkvi izvaja oblast, kakšne so prakse 

timskega dela, kako se pospešujejo laiške službe. 

Razločevati in odločati: vprašajmo se, po kašnih postopkih in po katerih metodah se sprejemajo odločitve; 

kako je razčlenjen postopek pripravljanja odločitve s sprejemanjem odločitve; kakšna sredstva se 

spodbujajo za preglednost in odgovornost. 

Vzgajati se za sinodalnost: v bistvu pogled na formacijo, ki je ponujena tistim, ki imajo v krščanski 

skupnosti odgovorne vloge, da bi postali bolj sposobni poslušati drug drugega in se pogovarjati. 

Cilj »ni proizvajati dokumente«, ampak vzbuditi sanje, preroštva, upanje. 

 


