
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Redovita opća Biskupska sinoda na temu 

sinodalnosti Crkve održat će se u mjesecu 

listopadu 2023. godine u Rimu. U pripravu za 

taj važan događaj uključeni su vjernici diljem 

svijeta u svojim biskupijama sinodskim 

savjetovanjem Za sinodalnu Crkvu: 

Zajedništvo – sudjelovanje – poslanje. Po 

riječima pape Franje, „upravo put sinodalnosti 

put je koji Bog očekuje od Crkve trećeg 

tisućljeća“. Naime, sinodalnost je zajednički 

hod koji očituje narav Crkve kao Božjeg naroda 

u kojem su svi članovi po krštenju primili 

poslanje naviještati silna Božja djela ostvarena 

u Isusu Kristu. Stoga je priprava za spomenutu 

Biskupsku sinodu u Rimu, po zamisli pape 

Franje, posebna prigoda da se cijela Katolička 

Crkva obnovi u navedenoj svijesti te je 

pokrenuto sinodsko savjetovanje u pojedinim 

mjesnim Crkvama. Vjerničko će mišljenje, 

prijedlozi i zaključci posredstvom njihovih 

nacionalnih biskupskih konferencija biti 

ugrađeni u promišljanja Biskupske sinode u 

Rimu. Za Požešku mjesnu Crkvu o 25. 

obljetnici njezina osnutka i uspostave 

sinodsko savjetovanje ima značenje i 

svojevrsne provjere kako se u njoj ostvaruje 

zajednički hod, koliko je ona sinodalna. Proces 

savjetovanja započeo je sa svećenicima, 

vjeroučiteljima i odgajateljicama u vjeri, a 

nastavlja se s pojedinim skupinama vjernika u 

župama naše Biskupije. 

Zajedničko suočavanje s navedenim pitanjem 

ima polazište u vjeri da je svaki vjernik u 

krštenju i svetoj potvrdi pomazan Duhom 

Svetim te je sinodsko savjetovanje 

osluškivanje Duha Svetoga koji progovara u 

drugome, a ne bavljenje određenom 

statistikom ili prosudbama o osobama i stanju 

u Crkvi služeći se nekim demokratskim 

mjerilima, a još manje prigoda za negativni 

pristup i razgovor. „Što Duh govori Crkvama“ 

može razumjeti samo onaj tko mu se otvara u 

molitvi te je ona bitna sastavnica sinodskog 

savjetovanja. Na taj način, naime, ulazimo u 

dinamiku po kojoj možemo postići cilj 

sinodskog savjetovanja i plodove zajedničkog 

hoda. Riječ je o ciljevima od velike važnosti za 

kvalitetu crkvenog života i ostvarivanje 

evangelizacijskog poslanja primljenog od Isusa 

Krista. U tom duhu izrađen je ovaj Radni list 

kao pomoćno sredstvo sinodskog savjetovanja 

s članovima župnih pastoralnih vijeća naše 

mjesne Crkve. Valja podsjetiti kako se članovi 

župnih pastoralnih vijeća nalaze u 

zajedničkom hodu sa svim vjernicima, jednaki 

s njima u krsnom dostojanstvu i poslanju koje 

su svi primili. Stoga se očekuje da svaki 

pojedinac iz svoje vjerničke svijesti sa svom 

dobronamjernošću ispuni ovaj Radni list 

anonimnog karaktera.  

Zahvaljujemo na brižnosti i suradnji u zadaći 

koja nam je povjerena. 

 

Biskupijsko povjerenstvo  

za savjetovanje o sinodalnosti Crkve 
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Crkveno zajedništvo je, dakle, dar, veliki dar Duha Svetoga koji su vjernici pozvani sa zahvalnošću 
prihvatiti i u isto vrijeme živjeti u duboku osjećaju odgovornosti. To se zapravo ostvaruje njihovim 
dioništvom u životu i poslanju Crkve, u službi koje vjernici laici obavljaju raznolike i komplementarne, 
nadopunjujuće službe i karizme.  
Vjernik laik „ne smije se nikada zatvoriti u sebe, duhovno se osamljujući od zajednice, nego mora 
živjeti u stalnoj izmjeni s drugima, u živu osjećaju bratstva, u radosti jednakog dostojanstva i u 
nastojanju da urodi plodom ono beskrajno blago koje je dobio u baštinu.  
 

Ivan Pavao II., Christifideles laici, br. 20 
 
 

Kojoj župi pripadaš? ...............................................................................................................................  
 

Odaberi dekanat kojem pripada tvoja župa? 

A Virovitički dekanat    B Slatinski dekanat     C Našički dekanat     D Pakrački dekanat     

E Novljanski dekanat     F Požeški dekanat     G Pleternički dekanat    H Kaptolački dekanat     

I Novokapelački dekanat    J Novogradiški dekanat     
 
 

1. Po svetom krštenju postao si dionik Božjeg naroda i aktivan nositelj evangelizacije (Evangelii 

gaudium, br. 120), a od župne zajednice izabran si za člana župnog pastoralnog vijeća. Na koji način 

doprinosiš tom poslanju i svojoj službi?  

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

2. Osjećaš li pripadnost Crkvi i svojoj župnoj zajednici? .....................................................  DA  NE 
 

3. Imaš li mogućnost svojim znanjem i vjerničkim iskustvom doprinijeti djelovanju svoje župe? ........  

 ................................................................................................  DA  UGLAVNOM  RIJETKO  NE 
 

4. Uvažavaju li se tvoji prijedlozi? ..........................................  DA  UGLAVNOM  RIJETKO  NE 
 

5. Ostvaruješ li kvalitetnu suradnju sa župnikom? ...................................  DA  UGLAVNOM  NE 
 

6. Doživljavaš li poteškoće u odnosu sa župnim suradnicima (župnikom, kapelanom, časnom sestrom 

ili drugim vjernicima)?...................................................................................  DA  PONEKAD  NE 

Ukoliko je odgovor da ili ponekad, na što se odnose poteškoće? Kako bi se suradnja mogla 

poboljšati? U čemu bi osobno mogao biti zauzetiji? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

7. Smatraš li da je župno pastoralno vijeće dovoljno vrednovano od strane župnika i da mu se 

omogućuje da pruži svoj doprinos u životu župe? ....................................  DA  UGLAVNOM  NE 



Savjetovanje s članovima 
 župnih pastoralnih vijeća 
 

3 

 

8. Čuvaš li dobar glas drugih (Pape, biskupa, svećenika, vjeroučitelja i drugih vjernika? .....................  

 ...................................................................................................................  DA  UGLAVNOM  NE 
 

9. Pratiš li zbivanja unutar Katoličke Crkve? ..........................  DA  UGLAVNOM  RIJETKO  NE 
 

10. Pratiš li elektroničke i tiskane medije Požeške biskupije? ..................  DA  UGLAVNOM  NE 
 

11. Sudjeluješ li u događanjima na biskupijskoj razini? ............................  DA  UGLAVNOM  NE 
 

12. Koja područja djelovanja i poslanja vjernika laika bi se, prema tvome mišljenju, trebala 

unaprijediti u župi kojoj pripadaš? (moguće je zaokružiti više ponuđenih odgovora) 

A suradnja vjernika i župnika    B službe vjernika laika u liturgiji    C pastoral obitelji      

D pastoral mladih    E pastoral starijih    F briga o potrebitima u župi      

G kvalitetna i redovita kateheza djece i mladih      

H prigodna katehetska pouka roditelja djece koja se pripremaju za sakramente 

I molitvene zajednice    J katoličke udruge     K crkveni pokreti    L Djelo za duhovna zvanja 

M ozbiljnije shvaćanje župnog pastoralnog/ekonomskog vijeća   N ostalo …………………….. 
 

Tvoj prijedlog za unaprjeđenje prethodno navedenog: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

13. Gdje vidiš mogućnost aktivnijeg sudjelovanja vjernika laika u životu Požeške biskupije? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

 

Život župne zajednice 

NAVJESTITELJSKO-KATEHETSKO DJELOVANJE 
 

Udioništvo u proročkoj službi Krista, „koji je svjedočanstvom života i snagom riječi proglasio Očevo 
Kraljevstvo“, vjernike laike osposobljuje i obvezuje da u vjeri prigrle Evanđelje i da ga navješćuju 
riječju i djelom ne oklijevajući u odlučnom prokazivanju zla. U jedinstvu s Kristom „velikim 
prorokom“ (Lk 7,16) i postavši u Duhu „svjedocima“ Krista Uskrsloga, vjernici laici pojavljuju se kao 
sudionici bilo nadnaravnim osjećajem vjere Crkve, koja se „ne može u vjeri prevariti“, bilo milošću 
riječi (usp. Dj 2,17-18; Otk 19.10); pozvani su također sve učiniti da u njihovu svagdanjem, 
obiteljskom i društvenom životu zasja novost i snaga Evanđelja, a ujedno da u proturječjima 
sadašnjeg vremena, strpljivo i hrabro „i kroz oblike svjetovnog života“ pokažu svoju nadu u slavu.  
 

Ivan Pavao II., Christifideles laici, br. 14 
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1. Je li u župi tijekom cijele pastoralne godine organizirana župna kateheza, napose u pripravi za 

sakramente prve svete pričesti i potvrde? .........................................................................  DA  NE 

 

Ako da, za koji uzrast vjeroučenika? (moguće je zaokružiti više ponuđenih odgovora) 

A  svi uzrasti (od 1. do 8. razreda)     B  prvopričesnici        C  6. i 7. razred  D  krizmanici 

 

2. Kako su vjeroučenici uključeni u život župe? (moguće je zaokružiti više ponuđenih odgovora) 

A  zbor mladih  B  ministranti  C  karitativna djelatnost D  čitači 

E  župni animatori F  zajednica mladih     G ostalo (upisati) ……………………………….. 

 

3. Radi li se u župi organizirano s ministrantima? ..............................................................  DA  NE 

 

4. Što bi preporučio u odnosu na rad s ministrantima na župnoj/biskupijskoj razini? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

5. Postoji li u župi zajednica mladih i ima li svoje redovite susrete? ..................................  DA  NE 

Što bi preporučio kao mogući model rada s mladima, na biskupijskoj i župnoj razini, kako bi ih se što 

aktivnije uključilo u život župne zajednice i omogućilo da pronađu „svoje mjesto“ u Crkvi/Biskupiji i 

župi? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

6. Promiču li se u župi biskupijski pastoralni programi za djecu i mlade (hodočašće osnovnoškolaca, 

ministranata i srednjoškolaca u Voćin, ministrantski susreti u požeškom Kolegiju i Velikoj, župni 

animatori, ljetni kamp za mlade, susreti dječjih zborova, križni put mladih, katolička malonogometna 

liga…)? .......................................................................................................  DA  UGLAVNOM  NE 

 

Ukoliko je odgovor uglavnom ili ne, imaš li prijedlog što bi se u tom smislu moglo poboljšati? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

7. Postoji li u župi obiteljska zajednica i ima li svoje redovite susrete? ..............................  DA  NE 

Ako trenutno ne postoji smatraš li da bi bilo zainteresiranih obitelji/bračni parova koji bi se u nju 

uključili? ..............................................................................................................................  DA  NE  
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Što bi preporučio kao mogući model rada s obiteljima i bračnim parovima? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

8. Smatraš li da bi u župi bilo korisno i moguće organizirati katehezu za odrasle? ...........  DA  NE 

 

 

Život župne zajednice 

LITURGIJSKO-MOLITVENO DJELOVANJE 
 

U okvirima liturgijske obnove koju je Koncil pokrenuo sami vjernici laici došli su do življe svijesti o 
svojim zadaćama unutar liturgijskih sastanaka i u njihovoj pripravi, te su općenito spremni da ih 
obavljaju: zaista, liturgijsko slavlje sveti je čin ne samo klera nego čitavog skupa. Stoga je prirodno 
da zadaće koje nisu vlastite zaređenim službenicima obavljaju vjernici laici. I samo po sebi prešlo se 
zatim od djelotvornog uključivanja vjernika laika u liturgijsko događanje na uključivanje u 
naviještanje Riječi Božje i u dušobrižništvo.  
 

Ivan Pavao II., Christifideles laici, br. 23 
 

 

1. Jesu li u pripravi i slavlju euharistije zastupljeni vjernici laici kroz liturgijske službe za njih 

predviđene (ministranti, čitači, pjevači…)? ...............................................  DA  UGLAVNOM  NE 
 

 

Što bi predložio u vidu aktivnijeg sudjelovanja svih vjernika u liturgiji? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

2. Vodi li se u župi dostatna briga za doličnost i urednost crkvenog ruha, posuđa i knjiga, kao i za 

primjereno uređenje liturgijskog prostora? .............................................  DA  UGLAVNOM  NE 
 

 

Što bi kao član župnog pastoralnog vijeća u tom pogledu mogao učiniti? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

3. Postoji li u župi organizirana biblijska skupina kojoj pripadaju i župni lektori/čitači koji se na 

tjednim susretima pripravljaju za nedjeljni i blagdanski navještaj Božje riječi u liturgiji? .  DA  NE  
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4. Jesu li župljani upoznati s biskupijskim Djelom za duhovna zvanja (skupinom vjernika koja 

preuzima obvezu moliti, žrtvovati i doprinositi za nova duhovna zvanja)? .......................  DA  NE 

 

5. Kako senzibilizirati župnu zajednicu, posebno obitelji, da osjete odgovornost za zvanja? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

6. Što bi predložio u vidu unaprjeđenja promicanja duhovnih zvanja u župi i našoj Biskupiji? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

7. Na koji bi još način kao pastoralni vijećnik mogao doprinijeti unaprjeđenju liturgijskog i 

molitvenog života u župi? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

 

Život župne zajednice 

KARITATIVNO DJELOVANJE 
 

Ljubav prema bližnjemu, ukorijenjena u ljubavi prema Bogu, na prvome je mjestu i nadasve zadaća 
svakoga pojedinog vjernika, ali je također zajednica cijele crkvene zajednice (…). To ima za posljedicu 
da ljubav treba također biti organizirana kako bi predstavljala uređen oblik služenja. 

 
Benedikt XVI., Deus caritas est, br. 68 

 

1. Je li u okviru pastoralnog vijeća aktivna skupina za karitativnu djelatnost i posvećuje li se u župi 

dostatna briga za siromašne, socijalno ugrožene te osobe na rubu društva? ......................................  

 .......................................................................................................................  DA  PONEKAD  NE 
 

Što bi predložio u svrhu unaprjeđenja župne karitativne djelatnosti?  

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
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2. Koje bi kategorije ljudi trebao zahvaćati djelovanje „župnog karitasa“? Ima li takvih ljudi u tvojoj 

župnoj sredini?  

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

3. Kakvu viziju karitativnog djelovanja imaš pred sobom? Kakva je u njoj uloga pastoralnog vijeća, a 

kakva župnika? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

4. Što za tebe znači postojanje „župnog karitasa“? Imaš li kakva iskustva u radu Caritasa ili drugom 

obliku karitativnog djelovanja? Kako možeš svojim iskustvom pridonijeti u razvoju župnog i 

biskupijskog Caritasa?  

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

5. Sudjeluje li tvoja župa u karitativnim djelatnostima na biskupijskoj razini? .....................................  

 .......................................................................................................................  DA  PONEKAD  NE 

Na koji način?  

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

6. Na koji je način moguće više i bolje posvetiti se pastoralu bolesnih, starijih i nemoćnih, kao i 

osobama s invaliditetom?  

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

7. Postoje li na području župe pripadnici drugih vjerskih zajednica? .................................  DA  NE  

Ako postoje, ostvaruje li se kontakt i suradnju s njima? Na koji način?  

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
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Upute za pristup digitalnom Radnom listu 

 
Digitalni obrazac Radnog lista možete ispuniti pomoću svog pametnog telefona (ili 
računala): 
 
1. Na svom pametnom telefonu otvorite QR skener. 

Aplikacija ima prepoznatljivu ikonu , a nalazi se ili u 
izborniku „Postavke“ ili u izborniku „Alati“, ovisno o 
operativnom sustavu telefona. Približite kameru telefona 
desno prikazanom kôdu. Nakon skeniranja aplikacija će 
vam ponuditi otvaranje poveznice https://bit.ly/3K87nQo. 
Prihvatite predloženu poveznicu i u pregledniku će se 
otvoriti digitalni obrazac Radnog lista. Pažljivo čitajte i 
ispunjavajte zadatke/pitanja! 

 
2. Ukoliko digitalni obrazac Radnog lista ne možete otvoriti pomoću QR kôda, u 

internetski preglednik upišite sljedeću poveznicu: https://bit.ly/3K87nQo. 
 Nakon što vam se otvori digitalni obrazac Radnog lista, pažljivo čitajte i ispunjavajte 

zadatke/pitanja! 
 
 

 
Postupak skeniranja pametnim telefonom: 
 

   
Približite kameru kôdu! Prihvatite predloženu 

poveznicu! 
Pažljivo čitajte i ispunjavajte 
zadatke/pitanja! 

 

                                                                                           

https://bit.ly/3K87nQo 
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