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MOLITVA ZA SINODU

Stojimo pred tobom, Duše Sveti,
sabrani u tvoje ime.

Povjeravamo se samo tebi da nas vodiš: nastani se 
u srcima našim, pokaži nam put kojim nam je ići i 

nauči nas njime pravo hoditi.

Slabi smo i grješni, ali ti nas čuvaj da ne budemo 
nositelji nesklada. Ne dopusti da nas neznanje 
odvede na pogrješan put i da površnost ravna 

našim djelima.

Udijeli nam da u tebi pronađemo mjesto jedinstva, 
kako bismo zajedno kročili prema vječnomu 

životu, ne udaljujući se nikada od puta istine ni od 
onoga što je ispravno.

Za sve to molimo tebe, koji djeluješ na svakome 
mjestu i u svakome vremenu, u zajedništvu s 

Ocem i Sinom, u vijeke vjekova. Amen.

ZANIMA NAS ŠTO MISLIŠ O CRKVI! 

CRKVA ŽELI ČUTI
I TVOJE MIŠLJENJE!

Misliš li da je Crkva danas mjesto u 
kojem se živi iskreno zajedništvo?

Pridonosi li Crkva ljubavi, slozi i 
jedinstvu među ljudima, prema 

Isusovoj želji?

PIŠI NAM:
sinoda.rijeka@gmail.com



ŠTO JE SINODA?
Sinoda, se saziva  zbog promišljanja i 
razgovora o aktualnim problemima i 
stanju u Crkvi.

CILJ SINODE?
Sinoda nas vraća zajedništvu. U njemu
je naš cilj, smisao i ljepota našeg života. 

Ovaj ti hod pomaže prepoznati
vrijednost zajedništva Crkve ali i tvoje 
mjesto u njemu. 

Vratimo se iznova zajedništvu i
učinimo ga boljim i kvalitetnijim!

Zato:
 » Obnovi međusobno povjerenje u Crkvi;
 » Stvori nove i iskrenije odnose;
 » Potrudi se izgraditi nove mostove 
 » među ljudima;
 » Rasti u vjeri i obraćenju srca! 

ZAJEDNIŠTVO
Zajedništvo među ljudima izgrađuje se 

po zajedništva u Bogu.

SUDJELOVANJE
Zajedništvo poziva na sudjelovanje. 

Uključi se i ti!

POSLANJE
Sudjeluj u poslanju svjedočenja 

Radosne vijesti!

CRKVA ŽELI ČUTI TVOJ GLAS!

PROMISLI: 
1. Kako se „zajednički hod” 

ostvaruje u našoj Crkvi? 
2. Na koje nas korake Duh Sveti poziva 

kako bismo rasli u „zajedničkom 
hodu”?

PRED NAMA JE:
MOLITVA ZA SINODU

SINODA = HODATI ZAJEDNO

VIŠE O SINODI
www.ri-nadbiskupija.hr/sinodalni-proces/

SINODALNO SAVJETOVANJE
Zajedničko promišljanje, iznošenje 

svjedočanstava, osluškivanje 

UKLJUČI SE!


