1. KAJ OGROŽA – SLABI SKUPNO MOLTEV V NAŠIH ŽUPNIJAH?
A
- mladim se ne zdi privlačna
- premajhna zavest molitve
- ni ponudbe različnih oblik molitve
- ni pripravljenosti za vodenje skupne molitve
- večina pride v cerkev tik pred sveto mašo
- prepričanje, da je skupna molitev primerna samo za nekatere
- zgled
- arhaičnost obrazcev
- drdranje-premalo tišine
B
- občutek, da nimamo časa za skupno molitev
- število članov
- predvsem starejši-mladih ni v skupni molitvi
- mnenje mladih, da je molitev zastarela
- tradicionalnost in prepričanje, da vse teče – da je dovolj molivcev
- prevelika ustaljenost in težko sprejemanje novih oblik molitve
C
- pomanjkanje časa
- način življenja
- individualizem
- pomanjkanje vere
- razseljenost in demografski problem
- strah in sram moliti med poznanimi
- doma ne molimo skupaj in otroci potem ne znajo moliti
D
- mlačnost
- miselnost, da Boga ne potrebujemo
- to ni zame
- miselnost, da ni časa
- premajhna udeležba
- pomanjkanje družinske molitve
- hitenje
- nezanimanje za molitev
E
- ne videti smisla v molitvi
- miselnost, da nimam časa
- nezainteresiranost zaradi šibke osebne vere
- ni mladih
- ni želje po sodelovanju različnih generacij
- ni želje po poglabljanju duhovnosti v skupinah – individualizem
- ni zgleda staršev
F
- ni novih članov-starost

-

ni kapele ali drugega majhnega prostora
zamujanje
neodprtost za spremembe
mraz v cerkvi
G
upadanje nedeljnikov
pomanjkanje časa
individualizem – molitev le zase
izgovarjanje na preveč dejavnnosti
neuslišana molitev
umiranje starejših in nevključitev mladih
prevelika pričakovanja
iskanje »posebnih« doživetij
duhovna suša
H
pomanjkanje časa
v glavnem starejši se zbirajo v molitvene skupine
naučena molitev , ki pa ni tudi ponotranjena
ni podmladka
preskromna pripadnost župniji
neumeščena molitev v osebni dnevni urnik
prevelika oddaljenost od župnijske cerkve
tišina pri bogoslužju, četudi imam posluh
I
rutina
preslabotna vera
neoseben odnos do molitve
razvade – TV, računalnik
slabo razumevanje naše vere
nesproščenost
J
apatičnost in mlačnost
zaprtost molitvene skupine
samo formalna oblika molitve
veliko dejavnosti
ne znamo izbirati, kaj je pomembno
majhna molitvena skupina - 3 člani
nestalnost članov molitvene skupine
manj molitve v družini
ločeno življenje generacij – ni prenosa na naslednjo generacijo
ponudba »kvazi« alternativ od zunaj

2. KATERE SO ŠIBKE TOČKE SKUPNE MOLTVE V NAŠIH ŽUPNIJAH?
A
- ni interesa

-

ni potrebe in notranje motivacije
starostna struktura
ni zgledov in tradicije
brezbrižnost
pomanjkanje časa
neprimerna ura
miselnost, da je to samo za starejše ljudi
ne prepoznavamo kakšna je moč molitve
B
kdo bo vodil skupno molitev
nepoznavanje moči molitve
ni voditelja za drugačno molitev
strah pred spremembo in nepoznavanje
zrutinirane starejše molitve niso motivacijske
molitvena drža
tudi na žps je potrebno večkrat kaj reči o drugačni molitvi
ni pričevanj
C
monotonost- samo ena vrsta molitve
odklonilnost do prvega molilca
protagonizem
pomanjkanje molitve v tišini
D
raztresenost
molitev po obrazcih
brezčutnost
površnost
nezavedanje, kako pomembna je naša molitev
nevztrajnost
tihost voditelje
ni voditelja skupne molitve
E
tradicija brez sprememb
majhna zainteresiranost
predvsem starejša udeležba
zaukazana molitvena skupina
hitenje – zadnje minute v cerkev
nepovezanost med verniki
ni duhovnika
F
ni adoracije v tišini
pomanjkanje čuta za molitev
možnost določitve namena molitve
G
pomanjkanje zainteresiranih ljudi

3.
-

malo mladih pri molitvi
raztresenost krajev v župniji
internet
pomanjkanje čuta za nadnaravno
molitev ob praznikih, čez leto pa manj
upadanje molitve v družini vpliva na upad molitve v cerkvi
H
v molitveni skupini zbrani samo stari nad 60 let
avtomatizem
majhen obisk
dolgočasno – vedno po istem kopitu
odsotnost mladih, ker imajo druge obveznosti – nogomet…
ne-zbiranje idej za različne oblike molitve
neprimeren pristop starejših za pridobivanje mladih za molitev
nobenih načrtov in priprav, kako naj bi molitev potekala
I
premajhna zbranost
slaba udeležba
aktivizem – ni časa
bojimo se tišine
neudeležba mladih
»šlepanje« eni vodijo, drugi meditirajo …
neustrezna oblika molitve glede na stan ali prisotnost
J
izgovori na pomanjkanje časa
za molitev vedno skrbijo eni in isti
odsotnost mladih
prilagajanje le na eno obliko molitve
KATERE SO MOČNE TOČKE SKUPNE MOLTVE V NAŠIH ŽUPNIJAH?
A
skupina stalnih molivcev
molitev rožnega venca skozi vse leto pred sveto mašo
1x mesečna molitev za duhovne poklice
češčenje pred Najsvetejšim ob prvih petkih
obhajanje pet prvih sobot – posameznikov in družin
molitvene ure za celodnevno češčenje, veliki četrtek in razpored za posamezne skupine
vedenje ljudi za točno uro kdaj in kje je molitev
možnost različnih oblik skupne molitve čez teden
B
dobra izkušnja drugačne molitvene ure
uslišanost
biblična skupina
molitvena skupina zakoncev
lepo je moliti skupaj in uglašeno – povezanost v župniji

-

radi se družimo v molitvi
pred Najsvetejšim
C
skupnost se poveže
lahko molimo za skupni namen
druženje
osebna rast
rast v skupnosti
D
povezanost z Gospodom in med seboj
gorečnost do Gospoda
očaranost
stalnost
pripravljenost voditeljev molitve
primerna spodbuda s strani župnika
zbranost, rednost, povezanost
E
molitev rožnega venca pred mašo
molitvene skupine v župniji
četrtkova molitev pred Najsvetejšim
obiskovanje bolnikov – tudi laiki
šmarnice in vrtnice
tišina pred sveto mašo
lastne prošnje
zavzeti posamezniki
F
časovno določen urnik molitev in namenov
stalnost, vztrajnost posameznikov molitvene skupine
obvezno skupno gradivo za molitvene ure
zaupanje v resnično Božjo pomoč
G
povezanost župljanov v Svetem Duhu
molitvena skupina PvD
vztrajnost molivcev
molitev pred vsako sveto mašo
seminarji, romanja, pričevanja
dekanijska srečanja
priprava na misijon
celodnevno češčenje
svetopisemski maraton
molitev pri Božjem grobu
H
imamo voditelja molitve pred sveto mašo
umiritev misli in usmeritev misli na Boga
sodelovanje in pestrost različnih skupin

-

povezanost občestva
molitev rožnega venca in molitev pred Najsvetejšim – zborovsko
povezava z vsem stvarstvom
molitve ob praznikih, oratorij
molitvene skupine
redni termin molitvenih srečanja
I
zavzetost prisotnih
graditev skupnosti
hude preizkušnje
prijateljstvo
zavedanje, da nisi sam
drug drugega učimo in se spodbujamo
prava pot do občestvenosti
občutek pripadnosti
J
rožni venec pred sveto mašo
ob nedeljah zvečer molitvena ura pred sveto mašo
vztrajnost in idealizem župnika
vsakotedensko češčenje pol ure pred sveto mašo
skupna molitev daje posameznikom večjo moč in samopotrditev
vsako soboto popoldne izpostavljeno Najsvetejše

4. KATERE SO PRILOŽNOSTI in primeri dobrih praks SKUPNE MOLTVE V NAŠIH ŽUPNIJAH?
A
- spodbujanje molitve v družinah
- pripravljanje skupne molitve po posameznih skupinah
- taizejska molitev
- zbiranje k molitvi po skupina ali skupaj na vasi
- drugačna molitev – po svojih besedah
- veroučna skupina, ki gre občasno pred tabernakelj molit
- molitev po določenem namenu – prej objaviti
- škofija bi lahko zbirala ideje.
B
- ŽPS namesto redne seje pripravi molitveno uro
- novejše, drugačne knjižice spodbujajo sodelovanje
- med molitev umestiti kitico pesmi
- skupna molitev za potrebe drugih
- starši prvoobhajancev skupaj pojejo in molijo
- skupine, ki so v skupnih akcijah, bi morale tudi več skupaj moliti
- slavljenje s petjem in instrumenti
C
- češčenje Najsvetejšega za praznik farnega zavetnika
- rožni venec moli naprej več molivcev – vsak eno desetko
- župnijska romanja

-

D
družinske molitvene skupine
molitvene skupine – molitev na različne teme
šmarnična pobožnost
mladinska veroučna srečanje
molitev križevega pota
E
celonočna molitev za prvi petek
fatimska molitev za 13. v mesecu
5 prvih sobot – posvetitev
prvi petki
sveta maša za duhovne poklice
seminarji za evangelizacijo
adoracija pred ali po maši
vključevanje mladih instrumentalistov za podlago
taizejska molitev
tišina med sveto mašo
vključevanje pričevalcev, ki so doživeli osebni stik z Bogom
F
celonočna molitev mladih
košara za namene in prošnje
povabilo ob praznikih, da kakšna skupina vodi molitev
molitev pred Najsvetejšim vsak prvi četrtek in petek
povabilo družin in mladih
G
pričevanja
molitvene verige za določen namen
obhajanje prvih petkov in prvih sobot v povezavi z molitvijo rožnega venca in molitveno uro
molitev rožnega venca pred mašo
»izmenjava«duhovnikov
duhovne obnove za razne skupine
različne oblike privlačne molitve z mladimi in otroci
molitev skupin – pevcev, svetopisemska skupina …
H
taizejska molitev
skupna molitev za domovino
medgeneracijske skupine
slavilna molitev
določitev dnevov in ur za molitvene skupine ter namenov
večernice – sobota
brevir na internetu
informacija o molitvah na internetu
osebni stik župnika s farani
kateheza odraslih, biblična skupina, družinska romanja
I

-

nekatere družine imajo čudovite molitvene večere – npr. ob bolezni
stalna šola molitve pri verouku – v skupinah
spoznavanje različnih oblik molitve in meditacija
taizejska molitev s spremljavo domačih glasbenikov
obnovitev skupne družinske molitve
osebna vera
delitev osebne izkušnje vere s skupino
razlaga Božje besede pred molitvijo in kaj mi želi Gospod sporočiti
obred kot del vzgoje
J
družinske molitvene skupine
priprava in vodenje molitvene skupine pred prazniki
molitev mladih ob kapelicah in znamenjih ob poteh
razmišljanja v skupinah na temo
taizejska molitev

