
PRVI IZZIV: K IZVIROM 

 

Namesto pozunanjene pripadnosti ter pastorale servisiranja obredov in aktivizma  

se bomo vrnili k izvirom: k Božji besedi, osebni molitvi in občestveni evharistiji  

kot temeljnemu izkustvu srečanja z Jezusom Kristusom. 
 

 

September 

Molitev 

 

I. DUHOVNI DEL 

I. Svetopisemski odlomek 

Moderator prebere odlomek ali za branje zadolži enega izmed članov ŽPS. 

O molitvi (Lk 11,1-13)  

Nekoč je na nekem kraju molil. Ko je nehal, mu je eden izmed njegovih učencev dejal: »Gospod, naúči 
nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence.« Rekel jim je: »Kadar molite, recite:  
Oče! Posvečeno bodi tvoje ime.  
Pridi tvoje kraljestvo.  
Naš vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne  
in odpústi nam naše grehe,  
saj tudi sami odpuščamo vsakomur, ki nam je dolžan,  
in ne vpelji nas v skušnjavo!«  
In rekel jim je: »Kdo izmed vas, ki ima prijatelja, bo prišel opolnoči k njemu in mu rekel: ›Prijatelj, 
posodi mi tri hlebe kruha, kajti k meni je s potovanja prišel prijatelj in mu nimam s čim postreči,‹ in 
mu bo oni znotraj odgovoril: ›Ne nadleguj me! Vrata so že zaprta in moji otroci z menoj v postelji, ne 
morem vstati in ti dati.‹ Povem vam: Če ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj, bo zaradi 
njegove nadležnosti vstal in mu dal, kolikor potrebuje. Tudi jaz vam pravim: Prosíte in vam bo dano! 
Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in 
kdor trka, se mu bo odprlo.  
Ali je med vami oče, ki bo dal svojemu sinu kačo, če ga bo prosil za ribo? Ali mu bo dal škorpijona, če 
ga bo prosil za jajce? Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj 
bo nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.«  

 
 

II. NAČRTOVALNO DELO 

II. Moja osebna molitev v luči prvega izziva 

1. Uvod 

Moderator prebere odlomek ali za branje zadolži enega izmed članov ŽPS. 



Molitev je dihanje vere. Goji jo torej kot prvo stvar. Želja po molitvi naj bo vedno prisotna, toda izkaže 

naj se tudi v dejanju. … Od želje boš k resničnosti prešel takrat, ko boš za molitev našel vsak dan  

določen čas in primeren prostor  – najboljši in najbolj miren, ki bo postal počasi središče tvojega dne.  

… Ko boš doživljal sušo, ne odnehaj, temveč molitvi posvečaj še več časa. Ne namršči čela, če ti 

Gospod takoj ne odgovori (Lk 18,1). Želi te očistiti, da se boš lahko približal njemu, ki je svet. On ti 

more in hoče dati več, kakor ti moreš prositi ali si misliti (Ef 3,20). Namesto svojih darov ti hoče dati v 

dar samega sebe (S. Fausti, Pismo Silu, 20-21). 

2. Kaj meni osebno pomeni molitev? 

Moderator spodnja vprašanja zapiše na lističe, ki jih pred izvedbo osebnega razmišljanja razdeli članom ŽPS ali pa jih 
projicira na platno.  
 
Trajanje: 7 minut 
 

Vsak član ŽPS v tišini ali ob tihi glasbi osebno razmišlja in si odgovori na spodnja vprašanja: 
1.  Kdaj molim in kje sem, ko se pogovarjam z Bogom?  
2.  Kaj delam, ko molim? Kaj Bog dela v meni? 
3.  S kakšnimi pričakovanji vstopam v molitev? Kaj želim z molitvijo»doseči?« 
4.  Zakaj molim? V kaj sem prepričan, ko molim? 
5.  Kaj želim in kaj je zame pomembno, ko molim? 
6.  Kdo postajam, ko molim; kdo postajam, ko sem v odnosu z 
Bogom? 
7.  Kakšno sled v življenju puščam s tem, ko molim? 

 

III. Občestvena molitev v naši župniji v luči prvega izziva 

   

 

Živa občestva cerkve in njihovi posamezni člani bodo z novo apostolsko gorečnostjo vabili in 

spremljali brate in sestre k osebni veri, k osebnemu srečanju s Kristuspm kot Odrešenikom človeka, 

da bi se drug drugemu lahko darovali v ljubezni (PiP 59). 

 

 

 

Galerija in SWOT analiza 

Trajanje: 15 minut 

 

Prostor: dovolj velik prostor, da na stene lahko nalepimo nekaj plakatov in okoli vsakega plakata stoji 

nekaj udeležencev 

Število udeležencev: 5-7 v eni skupini 

Opis: Metoda galerija je delo v naključnih skupinah, ki se zberejo okoli vprašanja. Omogoča nabiranje 

idej in s tem širjenje in poglabljanje teme. 

1. Namen 

Ne pozabimo: 

Zapisnikar natančno zapisuje 
celoten potek dela in sprejete sklepe! 

2. Metoda dela      



Izvedba: Na vsako izmed štirih miz 

položimo plakat ali pa plakate nalepimo 

na stene dovolj vsaksebi, da je mogoč 

normalen potek dela.  

 

Na vsak plakat napišemo eno izmed 

naslednjih vprašanj:  

1. Kaj ogroža, slabi skupno molitev v 

naši župniji? 

2. Katere so šibke točke skupne molitve 

v naši župniji? 

3. Katere so močne točke skupne 

molitve v naši župniji? 

4. Katere so priložnosti in primeri dobrih 

praks, ki bi lahko zaživele v naši župniji? 

 

Pri vsakem plakatu položimo nekaj 

flomastrov, da lahko več udeležencev 

hkrati piše svoje ideje. 

 

Udeležence povabimo, da gredo v galerijo, ki jo bodo sami ustvarili. Pri vsakem vprašanju lahko 

zapišejo svoje ideje. Z ljudmi, ki so istočasno pri enem vprašanju, se lahko pogovarjajo o svojih idejah. 

Kadar želijo, se lahko premaknejo k naslednjim vprašanjem. 

 

Ko se nam zdi, da so udeleženci izčrpali pogovore ali po preteku določenega časa, udeležence 

povabimo, da se zberemo skupaj. Plakate položimo v kvadrat po spodnjem modelu SWOT analize:  

 

2. šibke točke 3. močne točke 

1. grožnje, slabosti     4. priložnosti  

 

 

 
 
 
 
Trajanje: 20 minut 

 

Kako si lahko pomagamo? 
a.) kombinacija prednosti in priložnosti nam lahko 
ponudi izzive, kjer lahko veliko dosežemo; 

b.) kombinacija prednosti in šibkih točk nam govori, s 
čim lahko prebrodimo nevarnosti; 

c.) šibke točke in grožnje skupaj nam kažejo na potrebo 
opuščanja nekaterih stvari; 

d.) povezane šibke točke in priložnosti nam lahko 
pomagajo kaj izboljšati, razviti.  
 
Npr.: če je močna točka občestvene molitve v naši 
župniji molitvena skupina, priložnost pa možnost 
uvajanje različnih novih oblik molitve v župniji, 
oblikujemo naslednji cilj: Molitvena skupina bo 
dosedanje načine molitve obogatila s tiho adoracijo, 
taizejsko molitvijo… 

3. Določitev ciljev 



Iz napisanega v vsakem razdelku izberemo najbolj 

pomembne ugotovitve in iz njih oblikujemo največ tri 

cilje, ki jih želimo uresničiti v naši župniji.  

 

 

 
 
Trajanje: 20 minut 

 

Ko določimo cilje, se ob vsakem zastavljenem cilju nujno 

dogovorimo naslednje: 

1. Zedinimo se, kdo bo odgovorna oseba, ki bo prevzela 

skrb in odgovornost za uresničitev določenega cilja.  

2. Določimo način, kako bomo cilj uresničili, kdo vse bo 

pri tem sodeloval.  

3. Določimo datum, kdaj pričnemo z realizacijo tega cilja in do kdaj bomo cilj uresničili.  

4. Določimo datum, kdaj bomo preverili, ali je bil cilj uresničen (realizacija) in kako je bil uresničen 

(refleksija in evalvacija). 

 
 

 

 

 

Kaj storiti, če menimo,  
da nam ob sodelovanju vseh članov 

ŽPS zmanjkalo časa?  
 

Izberemo in določimo skupino največ petih 
članov ŽPS, ki vključuje npr. izbrane 

predstavnike, ki so se udeleževali 
izobraževanj pastoralnega načrtovanja in 

člane tajništva. Ta skupina iz zbranih 
predlogov najprej določi cilje in iz slednjih 

oblikuje načrt dejavnosti, ki ga vsi člani 
ŽPS sprejmemo na začetku naslednje seje 

ŽPS. 

4. Načrt dejavnosti 

Ne pozabimo: 

Ko določimo cilje, načrt dejavnosti in način preverjanja ciljev,  

vse navedene podatke vnesemo v tabelo Pastoralni načrt župnije pod I. Prvi izziv, molitev! 


