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SUPUTNICI
1. Što je zajednica Crkve?

2. Tko je moj bližnji? Kome sam ja bližnji?

3. Kako doživljavam svoju župnu zajednicu?

4. Na koga doista mislim kad kažem „naša Crkva“?

5. Tko su moji suputnici na putu kršćanskog života? Mislim li zapravo da je „moja vje-
ra“ samo „moja stvar“?
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6. Tko od nas traži da hodimo zajedno?

7. Kakvo je moje osobno iskustvo zajedništva Crkve?

8. Na koje me korake Duh Sveti poziva kako bi rastao u zajedništvu s drugima?

9. Postoje li ljudi koji su isključeni iz crkvenog zajedništva? Tko su oni?

10. Tko je na margini moje crkvene zajednice?
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OSLUŠKIVATI
1. Osluškujem li glas Duha Svetoga u svom životu? Ako da, na koji način?

2. Prepoznajem li glas Duha Svetoga u životu drugih ljudi? Ako da, po čemu?

3. Prepoznajem li glas Duha Svetog u mojoj župnoj zajednici? Ako da, po čemu?

4. Prepoznajem li glas Duha Svetoga preko riječi svećenika?

5. Čuje li se glas mladih u mojoj župnoj zajednici i u Crkvi uopće? 
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6. Prepoznaje li se glas obiteljskih osoba u Crkvi?

7. Ometaju li me moje predrasude da mogu čuti glas Duha Svetoga? Na koji način?

8. Prepoznajem li glas Duha Svetog u društvu i kulturi u kojoj živim? Ako da, na koji 
način?

9. Prepoznajem li glas Duha Svetog u životima siromašnih, odbačenih i isključenih?

10. Prepoznajem li glas Duha Svetog u prirodi i umjetnosti?
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UZETI RIJEČ
1. Koliko se aktivno, svojim mišljenjem i svojim glasom uključujem u život župne 
zajednice?

2. Poštujem li mišljenje i glas ljudi koji me okružuju i koji su dio moje zajednice?

3. Prepoznajem li dvoličnost u vlastitom govoru i govoru drugih?

4. Jesam li iskren u onome što mislim i govorim?

5. Imam li hrabrosti dopustiti da se moj glas čuje i u javnosti?
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6. Kako Crkva sebe predstavlja u medijima?

7. Tko obično u ime Crkve nastupa u medijima?

8. Tko bi trebao predstavljati Crkvu u medijima?

9. Koliko je vjerski fundamentalizam prisutan u istupima nekih crkvenih osoba?

10. Koliko prisutnost Crkve u medijima pridonosi izgradnji dobrih odnosa, mira i 
tolerancije u društvu?
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SLAVITI
1. Zašto Crkva slavi Euharistiju (misu)?

2. Sudjelujem li i ja aktivno u Euharistijskom slavlju (misi)?

3. Što slavlje Euharistije i drugih liturgijskih slavlja znači za moj život?

4. Slušam li pažljivo Božju riječ u euharistijskom i drugim liturgijskim slavljima?

5. Koliko je Božja riječ važna za moj život i koliko nastojim njoj suobličiti svoj život?
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6. Pomaže li mi homilija (propovijed) svećenika u razumijevanju i življenju Božje riječi? 

7. Koliko su svećeničke homilije razumljive, poticajne i aktualne?

8. Pridonosi li mi sudjelovanje Euharistijskom slavlju radosti života u vjeri?

9. Koji su sve službenici/službenice uključeni u ostvarivanje liturgijskih slavlja?

10. Koje su liturgijske službe vjernika laika nedovoljno zastupljene u mojoj zajednici?
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SUODGOVORNI U POSLANJU
1. Što sve spada na poslanje Crkve?

2. Vidim li sebe dijelom poslanja Crkve?

3. Koji je moj konkretan doprinos poslanju Crkve?

4. Kako Crkva ostvaruje svoje poslanje u društvu?

5. Kako doživljavam odgovornost svih vjernika za crkveno poslanje u našoj župnoj 
zajednici?
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6. Tko donosi odluke u mojoj župnoj zajednici?

7. Kako bih ja unaprijedio djelovanje vjernika laika u mojoj župnoj zajednici?

8. Koliko su neke odluke u našoj župnoj zajednici djelo Duha Svetoga, a koliko su 
rezultat isključivo ljudskog promišljanja?

9. Kako doživljavam doprinos drugih kršćanskih zajednica zajedničkom kršćanskom 
poslanju?

10. Koliko moja župna zajednica surađuje s drugim kršćanskim zajednicama?



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.


