KAJ LAHKO DELA DUHOVNIK, KAJ LAIK, KAJ LAHKO DELAVA OBA (SKUPAJ)?
DUHOVNIK
podeljevanje zakramentov
duhovno vodstvo
prvi odgovorni

LAIK
čiščenje
krašenje
sodelovanje pri bogoslužju

podeljevanje zakramentov

sodelovanje pri liturgiji
molitvena skupina

podeljevanje zakramentov

sodelovanje pri bogoslužju

sveta maša
zakramenti
molitveno bogoslužje
povezava s hierarhijo
finančna odgovornost

pričevanje svetu
krašenje
čiščenje
posredovanje življenja
ključarji
pritrkovanje
mežnar
poučevanje verouka

maševanje

EDEN ALI DRUGI
poučevanje verouka
obiskovanje bolnikov
oznanjevanje
delitev obhajila
svetovanje pri vodenju župnije, ŽPS, gospodarskemu svetu
Karitas
skavti
vodenje mladinske skupine
verouk
ŽPS
gospodarjenje
oratorij
Karitas
gospodarstvo
kateheza
iskanje sodelavcev
molitev
vzdrževanje cerkve
ŽPS
Karitas
duhovno vodstvo
gospodinjstvo
verouk
pevski zbori
delitev obhajila
branje Božje besede
Karitas

organist

DUHOVNIK
podeljevanje zakramentov
spovedovanje

maševanje
podeljevanje zakramentov in
zakramentalov
duhovno vodstvo

podeljevanje zakramentov

LAIK
branje Božje besede
mežnarjenje
zvonjenje
priprava slovesnosti
čiščenje okolice
vodenje knjig
vodenje gospodarskih prenov
popravila pri cerkvi
vodenje in sodelovanje v ŽPS
strokovno izpopolnjevanje
poučevanje verouka
mežnarjenje
pritrkovanje
opravljanje službe ključarja
opravljanje službe organista
opravljanje službe člana ŽPS
animatorstvo
pevski zbor
gospodarski svetovalec
petje

priprava na prejem zakramentov krašenje
čiščenje
oratorijski animatorji
liturgični sodelavci
gospodarski svet
ŽPS
molitev
podeljevanje zakramentov
krašenje
maševanje
čiščenje
vez s škofom
pevski zbor

EDEN ALI DRUGI
pritrkavanje
strežba pri maši
čiščenje cerkve
molitvena skupna

poučevanje verouka
molitev
čiščenje cerkve
krašenje
organiziranje kulturnih prireditev
vodenje molitvenih skupin
pobude in organizacija romanj

kateheza
duhovni asistent
organizacija pastoralnega in gospodarskega dela
administracija
Karitas

gospodarjenje
poučevanje verouka
molitev

DUHOVNIK

LAIK

EDEN ALI DRUGI

povezovanje z drugimi duhovniki
duhovna podpora različnim
skupinam
vodenje in organizacija obredov

ključarji
pomoč župniku pri gospodarskih
odločitvah
vpliv na politično dogajanje

mašuje
podeljuje zakramente

čiščenje
krašenje
ministriranje
Karitas
pevski zbor
pritrkovanje
mežnarjenje
opravljanje službe ključarja
opravljanje službe organista
družinsko življenje
opravljanje službe ključarja
pevski zbor

vodenje zakonske in drugih skupin
vpliv na druge s svojim zgledom
spodbujanje narodne zavesti in ohranjanje civilne in kulturne
dediščine
pospeševanje kulturnega življenja
organizacija in vodenje dogodkov
oblikovanje javnega mnenja
odgovorno delovanje v družbi
poučevanje verouka
vodenje gospodinjstva
finančno vodenje župnije
priprava oznanil, glasil
vodenje ŽPS
branje Božje besede
delitev obhajila
organizacija pogostitev, romanj
vrtnarjenje
priprava na zakramente
verouk
oratorij

ministriranje
čiščenje
krašenje
gospodinjstvo
kulturne prireditve
odgovornost za podružnične cerkve
odgovornost za znamenja

zakonske skupine
stiki z javnostjo
delitev obhajila
obisk bolnikov
župnijski dan
molitvena, biblična skupina
kateheza

podeljuje zakramente
vodenje skupin
duhovno vodstvo
zastopanje župnije v dekaniji in
škofiji

spodbujanje in povezovanje ljudi

DUHOVNIK

LAIK
šport

duhovno vodstvo
podeljevanje zakramentov
maševanje
maševanje
deli zakramente
pridiguje
posvečuje
"šefuje"
zastopa župnijo
poučuje

ukvarjanje s politiko

maševanje
podeljevanje zakramentov
vodenje skupin
duhovne vaje
pridiguje
vzgaja

pevski zbor
skrb za cerkev
branje Božje besede
animatorstvo
kuhanje
skavti
delavnice
skupine
filmski večeri
molitvena skupina

podeljevanje zakramentov in
blagoslovov

Karitas
ŽPS
opravljanje službe ključarja
"fizičari"
posluša
se posvečuje
daruje

ministriranje
pritrkovanje
opravljanje službe organista
opravljanje službe kantorja
izredni delilec obhajila

EDEN ALI DRUGI
knjige
verski tisk
spletna stran
vse ostalo

verouk
vzgoja
obisk bolnikov
molitev
oznanjevanje
sodelovanje
zbiranje
kritiziranje
gospodarjenje
petje
verouk
molitev
obiski bolnikov
Karitas
oratorij
gospodarstvo
vodenje skupin
administracija

vodenje skupin
povezovanje
poučevanje
sestanki
oznanjevanje

DUHOVNIK

LAIK
pevski zbor
mežnarjenje

maševanje
podeljevanje zakramentov
vodenje župnije

čiščenje
krašenje
ministriranje
pritrkovanje
opravljanje službe organista

podeljevanje blagoslovov
podeljevanje zakramentov

izredni delilec obhajila
pastorala
kateheza
vodenje petja
vodenje skupin
karitas
vzdrževanje in krašenje cerkve
kateheza
vodenje petja
vodenje skupin
karitas
vzdrževanje in krašenje cerkve

EDEN ALI DRUGI
vodenje molitvenih skupin
ŽPS
GPS
zakonske skupine
krašenje
animatorji
Karitas
molitvena skupina
zborovodja
poučevanje verouka
vodenje skupin
branje Božje besede
delitev obhajila
gospodarske zadeve
finance
priprava župnijskega lista
priprava romanj
Karitas
priprava praznovanj (materinski dnevi, zakonski jubileji)
SODELATI
izredni delilec obhajila

DUHOVNIK
podeljevanje zakramentov in
zakramentalov
maševanje
vodenje župnije

podeljevanje zakramentov
povezava med škofom in
občestvom

podeljevanje zakramentov
maševanje
vodenje duhovnih vaj

podeljevanje zakramentov

LAIK
vodenje matičnih knjig
opravljanje službe ključarja
opravljanje službe organista
vodenje molitvene skupine
Karitas
vodenje zbora
ministrant

branje Božje besede
opravljanje službe ključarja
pevski zbor
liturgični sodelavci
pomoč v župniji
čiščenje
animatorstvo
izredni delilec obhajila
čiščenje
krašenje
pevski zbor
branje Božje besede
opravljanje službe ključarja
ŽPS
izredni delilec obhajila
animatorstvo
ministriranje
gospodinjstvo
opravljanje službe mežnarja

EDEN ALI DRUGI

molitev
delitev obhajila
vodenje skupin
poučevanje verouka
vodenje ŽPS
priprava in izvedba slovesnih bogoslužij
delo v pisarni
obnovitvena dela
načrtovanje
verouk
gospodarjenje
verski tisk
socialno delo
molitvene skupine

oznanjevanje
vodenje skupin
obiskovanje bolnikov
obiskovanje družin
gospodarstvo
administracija
verouk
dobrodelnost

verouk

DUHOVNIK

LAIK

maševanje

zakonsko življenje

podeljevanje zakramentov,
blagoslovov
pridiganje
molitev

opravljanje službe organista
pobiranje darov

EDEN ALI DRUGI
molitvene skupine
obiskovanje bolnikov
mladinska srečanja
priprava misijona, praznovanj
čiščenje cerkve
oratorij
krašenje
izredni delilec obhajila
ministriranje
animatorji
Karitas
verska vzgoja otrok
načrtovanje
kateheza
upravljanje župnije z vodenjem
molitvena skupina
zakonske skupine
birmanske skupine
Karitas
ŽPS, DPS
priprava praznikov
delitev obhajila
petje

vzgoja
molitev
branje Božje besede
delitev obhajila
poučevanje verouka
pisarniško delo

DUHOVNIK

LAIK

EDEN ALI DRUGI
obisk bolnikov

podeljevanje zakramentov,
zakramentalov, blagoslovov

podeljuje zakramente
mašuje

podeljevanje zakramentov,
zakramentalov

podeljevanje zakramentov
upravljanje župnije

pevski zbor
bogoslužni sodelavci

čiščenje
krašenje
materialna podpora župniji
bogoslužni sodelavci

družinsko življenje
bogoslužni sodelavci

animatorstvo
opravljanje službe mežnarja
ljudsko petje

romanja
Karitas
verouk
kateheza
gospodinjska opravila
oratorij
skavti
molitvene skupine
skrb za zgradbe in urejenost cerkve
delo v pisarni
molitev
animatorji
oznanjevanje
verouk
bogoslužje
kateheza
karitas
skrb za materialno plat župnije
verouk
upravljanje župnije (gospodarstvo, finance)
načrtovanje pastoralnega dela
vodenje skupin
vodenje skupin
upravljanje, vodenje gospodarstva
kateheza
oblikovanje bogoslužja
kateheza
gospodarstvo
oznanjevanje

DUHOVNIK
podeljevanje zakramentov in
zakramentalov

LAIK
"prižiganje ognja"
vodenje zakonske skupine
priprava na zakon
krašenje
čiščenje
branje Božje besede
petje
oratorij

podeljevanje zakramentov
maševanje
pastoralni obiski

animatorji (birmanski, oratorijski)
politično udejstvovanje
sodelovanje pri bogoslužju
opravljanje službe organista
opravljanje službe ključarja
opravljanje službe mežnarja

mašuje
deli zakramente
vodi župnijo

branje Božje besede
sodelovanje pri bogoslužju
petje
ministriranje
animatorji
karitas
člani ŽPS
gospodarski svet

EDEN ALI DRUGI
bogoslužje
verouk
molitvena skupina
zakonska skupina
skavti
ministranti
mladinski verouk
svetopisemska skupina
kateheza odraslih
karitas
opravila v župnišču
oratorij
opravljanje službe mežnarja
molitev
verouk
čiščenje cerkve
krašenje
gospodinjstvo
organizacija duhovnega in gospodarskega dela
vodenje skupin
vzgoja
petje
vodenje romanj
poučevanje verouka
pisarniško delo
gospodarstvo
opravljanje službe mežnarja
župnijski list
duhovno spremljanje
vodenje posameznih skupin
molitev

DUHOVNIK

zakramenti
oznanjevanje
blagoslovi
vodenje župnije

LAIK
sodelovanje v skupinah
udejstvovanje v politiki
družina
verska vzgoja v družini
sodelovanje v skupinah

EDEN ALI DRUGI

maševanje
delitev zakramentov
vodenje župnije
odgovornost za župnijo

pevski zbor
družinsko življenje
čiščenje
karitas
ministriranje

maševanje
delitev zakramentov

pričevanje
pevski zbor
opravljanje službe ključarja
verska vzgoja v družini
politično udejstvovanje

delitev zakramentov
usklajuje, povezuje skupine v
župniji

družinska molitev in blagoslovi

kateheza
molitev
gospodarstvo
delitev obhajila
vodenje skupin
karitativno delo
oblikovanje bogoslužja
verouk
molitev
delitev obhajila
karitas
gospodarstvo
vodenje skupin
kateheza
branje Božje besede
delitev obhajila
skrb za materialno plat župnije
pisarniško delo
sodelovanje pri bogoslužju
gospodarstvo
molitev
obisk bolnikov
pastoralno načrtovanje
pričevanje
vodenje skupin
mediacija
finančno poslovanje župnije
skrb za duhovne poklice

delitev obhajila

verouk

DUHOVNIK

maševanje
delitev zakramentov,
zakramentalov
odgovornost, koordinacija,
vodenje (nadzor) župnije

maševanje
delitev zakramentov

maševanje

LAIK
gospodarski svet
pričevanje na delovnem mestu
finančna pomoč

prevzemanje posameznih področij

EDEN ALI DRUGI
ŽPS
pevci
branje Božje besede
opravljanje službe ključarja
karitativno delo
čiščenje cerkve
krašenje
gospodarstvo

skrb za duhovnika

gospodinjska opravila

koledniki
karitas
pevci
krašenje
pritrkavanje
pogostitve
v okolju, službi pričuje za Jezusa
Kristusa

pričevanje
oznanjevanje
bogoslužje
karitas

animatorji

verouk
priprava na zakramente
vodenje ekonomije
zbiranje ljudi v občestvo
obisk bolnikov
pogovori z ljudmi
romanja
gospodinjska opravila
vzdrževanje objektov
petje
molitev
krašenje
karitas
molitev

DUHOVNIK
pastoralni obiski

LAIK
sodelovanje pri bogoslužju
organist
mežnar
ključar

maševanje
delitev zakramentov

čiščenje
krašenje
ministriranje
organist
pevski zbor
pritrkavanje
mežnar
ključar
gospodarski svet
tajništvo ŽPS
karitas
družinsko življenje
ključarji

podeljevanje zakramentov
duhovno vodstvo
zastopanje župnije na dekanijski
ravni in v škofiji
ministriranje
pevci
bralci
krašenje
čiščenje
gospodinjstvo
kulturne prireditve
ključarji
animatorji (birmanski, oratorijski)
šport

EDEN ALI DRUGI
čiščenje cerkve
krašenje
turistični vodniki
organizacija duhovnega in gospodarskega dela
vodenje skupin
vzgoja
pevci
poučevanje verouka
finančno vodenje župnije
oznanila, glasilo
vodenje skupin
vodenje ŽPS
branje Božje besede
delitev obhajila
organizacija, pogostitev

priprava na birmo
verouk
oratorij
zakonske skupine
stiki z javnostjo
pisarna
delitev obhajila
obisk bolnikov
župnijski dan
molitvena skupina
biblična skupina
kateheza
župnijski list

DUHOVNIK

duhovno vodstvo
delitev zakramentov
maševanje
maševanje
delitev zakramentov
vodenje župnije

zakramenti
oznanjevanje
blagoslovi
vodenje župnije

maševanje
delitev zakramentov
upravna dela
maševanje
delitev zakramentov
matične knjige

LAIK

politično življenje

branje Božje besede
sodelovanje pri bogoslužju
petje
ministriranje
animatorji
Karitas
člani ŽPS
gospodarski svet
pritrkavanje
sodelavci v različnih skupinah
udejstvovanje v politiki
družina
verska vzgoja v družini
sodelovanje v skupinah

politično udejstvovanje

karitas
skavti
pevski zbor

EDEN ALI DRUGI
verski tisk
spletna stran
vse ostalo

poučevanje verouka
pisarna
gospodarstvo
mežnarija
župnijski list
duhovno spremljanje
vodenje posameznih skupin
molitev

kateheza
molitev
gospodarstvo
delitev obhajila
vodenje skupin
karitativno delo
oblikovanje bogoslužja
vse ostalo

verouk
animatorji
oratorij
vodenje financ in pisarne
pevski zbor
gospodarske dejavnosti

DUHOVNIK

LAIK

delitev zakramentov

vodenje molitvene skupine
podelitev zakramenta sv. zakona
animatorji

maševanje
delitev zakramentov

laiški apostolat

maševanje
delitev zakramentov
duhovno spremljanje
vodenje župnije

ministriranje
finančni prispevki
pričevanje vere

EDEN ALI DRUGI
čiščenje in krašenje cerkve
postavljanje jaslic
molitvene skupine
obisk bolnikov
obhajanje župnijskih slovesnosti
molitev
molitvene skupine
kulturni dogodki
obnavljanje, zidanje
kateheza
birokracija
petje, orgljanje
oznanjevanje
ŽPS
adoracija
načrtovanje
pripravljanje liturgičnega koledarja
molitev
obisk bolnikov
načrtovanje
verouk
karitativna dejavnost
molitev
petje
kateheza
skrb za materialne zadeve
družinska vzgoja
oznanjevanje
pričevanje vere
vodenje gospodinjstva
stiki s škofom
načrtovanje dela v župniji

DUHOVNIK

LAIK

podeljevanje zakramentov
zastopanje župnije

branje Božje besede
vzgoja v veri v družini
ključar

maševanje
delitev zakramentov

družina
politika
državno gospodarstvo

bogoslužje

liturgični sodelavci

EDEN ALI DRUGI
računovodstvo
skrb za duhovne poklice
skrb za bolnike in ljudi v stiski
verouk
finance
pastoralni svet
organizacija dogodkov
javno zastopanje
vodenje župnijske pisarne
vodenje petja
organisti
čiščenje, krašenje
krašenje cerkve
obisk bolnikov
vodenje skupin
blagoslavljanje
gospodarstvo in finance
skrb za otroke in ostarele
obnova cerkvenih objektov
ministriranje
branje Božje besede
molitvena skupina
karitas
delitev obhajila
čiščenje cerkve
gospodinjstvo
animatorji
kateheza
administracija
organisti
vodenje ŽPS, Karitas in drugih skupin

DUHOVNIK
podeljevanje zakramentov
upravljanje cerkvenega
premoženja

odgovornost za župnijo
zakramenti in zakramentali
maševanje
zastopanje župnije

LAIK
pomoč pri vzdrževanju cerkvenih
objektov
ministriranje
mežnar
ključarji
bralci
pevci
ključarji
gospodarski svet
izredni delilci obhajila
kateheza v družini
pevci
organist

delitev zakramentov
maševanje
pastoralni obiski

karitas
ključar
ŽPS
liturgični sodelavci
krašenje
vodenje gospodinjstva
delo v kiosku

maševanje
povezovanje skupin
odgovornost za župnijo

ministriranje
ključarji
pevci
izredni delilci obhajila

EDEN ALI DRUGI
priprava župnijskih glasil
delitev obhajila
predstavniki župnije
čiščenje in krašenje cerkve
obiskovanje bolnikov
branje Božje besede
predavatelji
skrb za župnijsko pisarno
vodenje in sodelovanje v skupinah
obisk bolnikov
skrb za pastoralo in gospodarstvo
kateheza
krašenje in čiščenje cerkve
irganizacija, vodenje romanj in ostalih srečanj
molitev
evangelizacija
verouk
sodelovanje pri bogoslužju
vzdrževanje objektov
pevski zbor
župnijski list
birmanske skupine
oratoriji
romanja
urejanje spletnih strani
verouk
odgovornost za materialno stanje
vodenje skupin
molitev

DUHOVNIK

LAIK
karitas
diakonija

EDEN ALI DRUGI
obisk vernikov
vodenje ŽPS
čiščenje in krašenje cerkve
bogoslužje
branje Božje besede
organiziranje srečanj, izobraževanj
pričevanje v civilni družbi

