
 

 
 
 
 
 
 

Na početku radnog susreta s vjernicima djelatnima u javnom i društvenom životu 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: 

 

„Sudjelovanje je dragovoljno i plemenito zalaganje osobe u društvenim razmjenama. Svi moraju sudjelovati 
u promicanju općeg dobra, svatko prema položaju koji zauzima i zadaći koju obnaša. Ta je dužnost najuže 
povezana s dostojanstvom ljudske osobe. 
Sudjelovanje se ostvaruje, prije svega, prihvaćanjem zaduženja za područja u kojima čovjek preuzima 
osobnu odgovornost: po skrbi kojom se posvećuje odgoju vlastite obitelji, savjesnošću kojom vrši vlastiti 
posao, on sudjeluje na dobru drugih i društva. 
Koliko je moguće, građani moraju aktivno sudjelovati u javnom životu. Načini tog sudjelovanja mogu biti 
različiti, od jedne države do druge. (…) 
Prijevare i druge smicalice kojima se neki izvlače od zakonskih naredaba i propisa društvene dužnosti, treba 
odlučno osuditi, jer su nespojivi sa zahtjevima pravednosti. Treba se brinuti o napretku ustanova koje služe 
boljitku uvjeta ljudskog života.”  

 
Katekizam Katoličke Crkve, br. 1913-1916 

 

 

Pitanja za razgovor: 

▪ Jeste li spremni javno izreći svoje mišljenje i reagirati na pojave koje nisu u skladu s vašim vjerskim 
uvjerenjem?  

▪ Jeste li zadovoljni kako vjernici katolici svjedoče i žive svoju vjeru na radnom mjestu ili pri vršenju 
javnih poslova? Uočavate li da pojedini vjernici jedno ispovijedaju u Crkvi, a drugo žive u društvu? 

▪ Jeste li zadovoljni uključivanjem vjernika u javni život društva i jeste li osobno spremni preuzeti 
odgovorne dužnosti? Izvršavate li svoju temeljnu i građansku dužnost dajući glas onima koji promiču 
kršćanske vrijednosti u društvu? 

▪ Jeste li zadovoljni dosadašnjom suradnjom sa sredstvima društvenog priopćavanja? Je li  potrebno 
da svećenik prilikom sudjelovanja na javnim skupovima ili prigodom javnog nastupa,  posebno u 
sredstvima društvenog priopćavanja, bude prepoznatljiv po svećeničkom odijelu? 

▪ Jeste li  zadovoljni stupnjem prisutnosti kršćanskih vrijednosti na različitim područjima društvenog 
života? 

▪ Što može učiniti Crkva i njezini službenici u promicanju socijalne pravednosti i kreposti solidarnosti 
te u odgoju naših vjernika kako bi bili što vjerodostojniji u življenju svog poziva (kao radnik, 
poslodavac, političar…) u hrvatskom društvu? 

▪ Na koje sve načine Crkva i vjernici mogu pridonijeti moralnoj i duhovnoj obnovi našeg naroda kako 
bi hrvatsko društvo uistinu bilo utemeljeno na kršćanskim vrijednostima? Kakav doprinos u tome 
može pružiti naša suradnja sa sredstvima društvenog priopćavanja? 

 

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