
 

 
 
 
 
 
 

Na početku radnog susreta s mladima okupljeni izmole „Molitvu Duhu Svetom prigodom sinodskih 

okupljanja“ te ju zaključe pjevajući „Ja sam Put i Istina i Život“ (Iv 14,6), misao vodilju sinodskih 

nastojanja. 

Nakon toga župno Povjerenstvo uvodi u susret predstavljajući osnovne informacije, svrhu i cilj te 

način savjetovanja (Obrazac 1). 

Slijedi razgovor sa sudionicima susreta koji se dotiče njih i njihovog vjerničkog života, a ima za cilj 

osvijestiti vjernicima krsnu suodgovornost, napraviti pregled i prosudbu postojećeg stanja te 

pobuditi njihove prijedloge za bolju pastoralnu praksu u našim župama. 
 

Uvodni tekst: 
 

„Mladi osjećaju potrebu za djelovanjem, to jest da u crkvenu i društvenu stvarnost unesu nešto 
svoga, da postanu protagonisti zajedno s odraslima. Važno je primijetiti princip „učiti čineći“… 
Skupina je temeljna za mlade: bilo za prihvaćanje i produbljivanje vrednota i prijedloga (mlad čovjek 
asimilira ono što je značajno za njegovu skupinu), bilo za sazrijevanje u društvenosti. Mlad čovjek 
postaje odgovoran s drugima i za druge, i stoga raste i napreduje posredstvom iskustva koje je 
važno u skupini, sazrijevajući istodobno u osjećaju pripadnosti crkvenoj zajednici. Ako mladi budu 
naišli u župnoj zajednici na skupine, angažirane na planu vjere i služenja, ali koje nisu „geto“ već su 
otvorene životu cijele zajednice, tada će se lakše u njih uključiti. Ne smije se zaboraviti da skupina 
nije „cilj samoj sebi“, već je na liniji posredovanja, tj. uporišna točka u vidu uključivanja i izgradnje 
šire zajednice. (…)“  

 
Hrvatska biskupska konferencija,  

Župna kateheza u obnovi župne zajednice, br. 64 
 
 

Pitanja za razgovor: 

▪ Gajiš li osobnu molitvu? 
▪ Jesi li aktivan u životu župe? U čemu bi mogao biti bolji?  
▪ Utječe li svećenik na formiranje tvojih životnih stavova? Ako da, na koji način? 
▪ Imaš li ikada potrebu/želju/priliku razgovarati sa svećenikom?  
▪ Koja su tvoja očekivanja od župnika? Koje očekivanje župnik ima od tebe? 
▪ Kako bi svećenik danas trebao pristupati mladima?  
▪ Što te privlači, a što odbija od puta nasljedovanja Krista?  
▪ Na koji načinu ti u tome može pomoći župna zajednica?  
▪ Jesi li ikada razmišljao da postaneš svećenik, redovnik ili redovnica?  
▪ Koji je, prema tebi, idealan lik svećenika/redovnika/redovnice u današnjem svijetu oko 

kojega bi se okupljali mladi i poželjeli ga nasljedovati? 
▪ Zašto se mladi danas teško odlučuju za duhovni poziv? 
▪ Prepoznaješ li u starijim vjernicima i u svome župniku/kapelanu/časnoj sestri svoj životni 

uzor i primjer za nasljedovanje? 
 

Nakon razgovora na prethodna pitanja, susret zaključuje župnik molitvom i blagoslovom. 

ZA SINODALNU CRKVU: 
ZAJEDNIŠTVO – SUDJELOVANJE – POSLANJE  
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