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V župniji je branje Božje besede rutina. mediji

kviz Božje besede

v vseh skupinah

Župljani imajo priložnost izmenjati si izkušnje ob branju 

Božje besede. skupine v župniji

prek medijev

pri sveti maši (možnost tišine)

Župljani imajo možnost srečati se z učinki branja Božje 

besede. pričevanja

romanja

Vzgoja bralcev Božje besede pri bogoslužju. seznam bralcev, priprava kopij beril

Širitev Božje besede v župnijskih medijih.

V tedenskih oznanilih objavimo vrstico odlomka 

nedeljske Božje besede.

člani komisije za 

bogoslužje takoj

Ustanovitev biblične skupine (s 6 rednimi člani). še posebno bralce beril

informiramo se o praksi sosednjih župnij (lahko 

se celo priključimo)

Ustanovitev biblične skupine bralcev.

Razširitev biblične skupine.

Povabilo k pridružitvi novih članov biblični 

skupini pri nedeljskih oznanilih. člani biblične skupine

nedeljo pred prvim 

srečanjem skupine

Spodbujanje veroučencev k branju Svetega pisma.

Priprava izbora svetopisemskih besedil za 

uporabo pri veroučni uri (po težavnosti). kateheti

pred jesenskimi 

počitnicami

Redna skrb za bralce beril Božje besede in kvalitetno 

pripravo na branje pri delavniških/nedeljskih mašah. Pošiljamo po e-pošti, s pomočjo kopij beril. župnik in člani ŽPS

Sveto pismo v vsako družino.

Vsem birmancem ob birmi podarimo Sveto 

pismo kateheti

Na Svetopisemsko nedeljo po ugodni ceni 

prodajamo Sveto pismo člani biblične skupine

V bogoslužnem zvezku za otroke otroci s 

pomočjo staršev izpolnijo nalogo Svetem pismu 

najdejo navedeni odlomek. 

3. SPODBUJANJE BRANJA BOŽJE BESEDE V NAŠI ŽUPNIJI
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Branje Božje besede ob začetku srečanja vseh skupin. Božjo besedo preberemo na začetku srečanja. vodja skupine

Vnaprej določimo odlomek, ki ga bomo na 

vsakem srečanju prebrali in zajema nedeljski 

evangelij. duhovnik

Po branju si podelimo svoje misli.

Ljudem približati bogastvo Svetega pisma. Priprava na branje Božje besede pri sveti maši.

Pričevanja za mlade.

Uvedba branja Božje besede namesto rožnega 

venca.

Božja beseda pri molitvi . Organizirana molitev pred Najsvetejšim.

vsaka skupina iz 

župnije oktober

Sveto pismo v vsaki družini. Spodbujanje k nakupu Svetega pisma. vse leto

Osebno vodena meditacija odlomkov Svetega pisma. Oblikovanje po skupninah. župnik in zunanji člani september

Osmislitev Svetopisemskega odlomka pri sveti maši. 

Duhovnik pri sveti maši uvodoma na kratko 

razloži Božjo besedo dneva

Spodbuditi župljane k branju Svetega pisma.

Spodbuditi župljane k branju Svetega pisma.
Odlomke Božje besede vernikom ponuditi v  

peharčku.
Odlomke Svetega pisma preko SMS sporočil, 

interneta  pošiljamo mladim. 

Veroučence spodbudimo k branju Svetega pisma.

Pri verouku vadimo iskanje določenega odlomka 

v Svetem pismu.

Bralni nahrbtnik.

20% članov skupin v župniji po 5 minut na dan bere Sveto 

pismo.

Organizirati tedensko branje Svetega pisma po domovih.

Pripravili bomo navodila za branje Svetega 

pisma po domovih. trije župljani

Nedelja Svetega 

pisma po zaključku akcije

Pripravimo seznam: kdo, kdaj, kaj bere.

Srečanje bralcev Božje besede. Povabimo gosta. trije župljani

november, 

december po zaključku

Določimo termin.

Osebno povabimo bralce na srečanje.

Svetopisemski maraton v naši župniji. 12-urno branje Svetega pisma v kapeli. določimo na seji ŽPS 19.10.2013 na naslednji seji ŽPS
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Biblični kviz za šolsko mladino. v decembru 2013

Biblični večer. do konca leta 2014

Sestavni del srečanja vsake skupine/občestva je 

premišljevanje ob odlomku iz Svetega pisma.

Širjenje Božje besede v župnijskih oznanilih.

Župnikova pridiga poglablja razumevanje Božje besede.


