
NAVODILA VODITELJEM SINODALNIH POGOVOROV (V POGOVORNIH SKUPINAH)  

 

Prva faza sinodalnega procesa (do maja 2022) je v nadškofiji 

namenjena pogovoru oziroma dialogu čim večjega števila 

vernikov. Medsebojno pozorno poslušanje in pogumno 

sporočanje svojih misli in izkušenj je srce tega dogajanja. Pri 

tem je vloga voditelja zelo pomembna. Zanjo je pred vami 

nekaj smernic, navodil oziroma neke vrste opomnik, ki 

vključuje pripravo, potek pogovora in poročilo. 

PRIPRAVA 

1. Vodenje pogovorne skupine predpostavlja, da je voditelj seznanjen, kaj sinoda je, 

kakšen je njen namen in kakšen naj bi bil potek pogovora v skupini. Sinodo je v glavnih 

obrisih predstavil Škofijski sinodalni odbor na informativnem zoom srečanju 

(https://cutt.ly/sinoda). Osebni izkušnji o poteku sinodalnega pogovora so za voditelje 

namenjeni pripravljalni seminarji/delavnice - na ravni dekanij (če to ni mogoče, pa na 

daljavo). Vsekakor pa mora voditelj poznati gradiva oziroma pripomočke za vodenje, ki 

jih je pripravil škofijski sinodalni odbor:  

a. Navodila voditeljem sinodalnih pogovorov,  

b. Seznam predlaganih tem (vsebin) sinodalnih pogovorov,  

c. Delovni list ter  

d. obrazec Poročilo srečanja v skupini, ki ga po srečanju posreduje na Nadškofijo 

Maribor.  

2. Pred srečanjem pogovorne skupine voditelj s seznama predlaganih tem - glede na to, 

kakšna je skupina – izbere ustrezno temo pogovora, vključno z vprašanji, o katerih bo 

tekel pogovor. O tem se posvetuje oziroma uskladi z župnikom ali drugim 

predpostavljenim (npr. iz vodstva gibanja, združenja, organizacije, skupine, redovne 

skupnosti), tudi o kraju in času pogovora in vabilu nanj.   

3. Pogovorna skupina naj ne šteje več kot 10 članov (vključno z voditeljem). V primeru 

večje skupine (npr. ŽPS, pevski zbor, mladinska skupina, karitativna skupina ipd.), se je 

treba  razdeliti v dve ali več manjših podskupin (med 7 do 10 ljudi). Poročilo se pošlje 

skupno. Za vse člane skupine se pripravi pisala in natisne delovne liste (www 

4. Ker je potrebno misli udeležencev sproti zapisovati, se mora voditelj odločiti, ali bo to 

delal sam, ali pa bo predhodno našel zapisnikarja (ali sovoditelja) – z njim bosta 

pripravila poročilo. 

5. Tudi urejenost prostora vpliva na vzdušje srečanja. Skupina naj sedi v krogu. Da 

udeleženci lažje kaj zapišejo, je dobro, da so okoli mize ali imajo na voljo druge 

podstavke. Zaželeno je, da je v sredini pogovornega kroga kakšno znamenje (npr. 

goreča sveča ali morda plakat z logotipom  sinode ali križ ali Sveto pismo ipd.). 

 

  

https://cutt.ly/sinoda


POTEK SREČANJA 
 

6. ZAČETEK: Voditelj zbrane uvodoma preprosto in prisrčno pozdravi in pove, npr. »Danes 

smo se zbrali, da se pridružimo sinodi, ki jo je sklical papež Frančišek in jo septembra 

lani tudi odprl. Sinoda v grščini pomeni hoditi skupaj. To pomeni, da se srečamo in v 

pogovoru drug drugemu prisluhnemo. Na ta način naj bi postajali sinodalna Cerkev, 

kar pomeni skupnost, ki zna sodelovati in tako rasti ter ohranjati vero v današnjem 

svetu.«  

7. PREDSTAVITEV: Če se v skupini udeleženci ne poznajo, se najprej predstavi sam (poleg 

imena pove, da je naprošen, da bo ta pogovor vodil; če ima sovoditelja oziroma 

zapisnikarja, predstavi tudi njega). Nato povabi ostale, da se v krogu vsi kratko 

predstavijo: vsak pove svoje ime in npr. poklic ali od kot je ali …  (dovolj sta dve stvari).  

8. MOLITEV: Za uspeh srečanja voditelj povabi k skupni molitvi za sinodo (prej razdeli 

natisnjene delovne liste za njihovo osebno zapisovanje, na katerih je na začetku molitev - 

s pripombo, da list ostane njim). 

9. ODLOMEK SVETEGA PISMA (le izjemoma se lahko izpusti): Voditelj lahko reče: Preden 

bomo mi govorili, naj nam spregovori Božja Beseda. Pozorno prisluhnimo odlomku 

Svetega pisma, da nas njegova beseda vodi in spodbuja (dobro je, če lahko odlomek 

prebere npr. sovoditelj ali kdo drug). Nato povabi, da povedo besedo ali stavek ali misel, 

ki jih je v odlomku najbolj nagovorila (npr. lahko v besedilu podčrtajo besedo ali stavek, ki 

jih posebej nagovori in preprosto povedo, kaj so podčrtali). 

10. NAPOVED IZBRANE TEME: Voditelj sedaj na kratko napove temo pogovora, tudi 

vprašanja, o katerih bo tekel pogovor (izbere ga s seznama predlaganih tem sinodalnih 

pogovorov).  

11. Nato voditelj povabi (Delovni list, točka 1) k razmisleku o pozitivni izkušnji, ki si jo 

udeleženci zabeležijo na list.  
12. NAVODILA ZA POGOVOR: Voditelj na kratko opiše pravila dela v skupini in prosi, da se jih 

udeleženci  držijo. 

a. Govorimo v prvi osebi ednine 

b. Ko nekdo govori, ostali poslušajo, brez da bi povedano komentirali. 

c. Naenkrat govori le ena oseba (določi se vrstni red, po katerem lahko vsak pride do 

besede). 

d. Kar se pove v skupini, ostane v skupini (tudi v poročilu, ki bo poslano naprej, ne bo 

omenjenih imen). 

e. Držimo se časovnega okvira, ki je dan za pogovor -  v trenutkih tišine na delovni list 

zapišemo svoje odgovore (misli strnemo) in jih potem tudi razumno kratko 

podelimo z drugimi.  

f. V svojih odgovorih poskušajmo gledati naprej in iskati rešitve, ne pa obtoževati ali 

kritizirati. 

g. Kolikor je le mogoče, ostajamo v pogovoru pri izbrani temi. 

Po treh minutah voditelj povabi k  medsebojni podelitvi teh izkušenj. Smiselno je, da je 

voditelj prvi, ki pove dobro izkušnjo, nato se nadaljuje krog levo od voditelja, tako da 

pridejo do besede vsi člani skupine (cca. 20-25 min.). Če se kdo preveč razgovori, ga voditelj 

spodbudi npr. takole: »Prosim vas, da strnete vaše misli, da bodo lahko vsi prišli na 

vrsto.«  



13. Potem povabi še k senčni (negativni, boleči) strani izkušnje (Delovni list, točka 2) – najprej 

jo zapišejo in nato si medsebojno podelijo. 

Točki in 1. in 2. se lahko tudi združita (najprej napišejo odgovore na oboje in nato jih skupaj 

podelijo). 

14. NASLEDNJI KROG (Delovni list, točka 3): Voditelj se zahvali za podelitev tako dobrih kot 

slabih izkušenj in uvede v nov krog pogovora: »Sedaj pa razmislimo, kaj lahko mi, vsak 

izmed nas, konkretno naredi (sam ali skupaj z drugimi)?« Tudi to si zapišejo in nato 

povejo – posebej povabimo k kolikor mogoče skrbnemu poslušanju  (cca. 20 min). 

15. (Delovni list, točka 4) Voditelj napove: »Sedaj smo povabljeni, da premislimo, kaj so 

člani skupine povedali (svojega predloga tu ne upoštevamo) in se vprašamo, katera 

misel, kateri predlog se zdi (za našo župnijo, skupino, program …) posebej 

pomemben? Z drugimi besedami, h katerim korakom nas vabi Sveti Duh, da jih 

naredimo, da nekaj spremenimo, morda opustimo … da bomo kot Cerkev hodili 

skupaj (da bomo bolj sinodalna Cerkev). Po 3. minutah tišine to vsi povedo. Predvsem te 

misli je treba čim bolj izčrpno zapisati.  

16. ZAKLJUČEK IN MOLITEV: Voditelj pove, da bo Poročilo o srečanju poslano na škofijo, 

kjer se bodo odgovori zbrali v škofijski povzetek, ki bo poslan v Vatikan. Doma pa bo 

poročilo smernica za delovanje škofije v prihodnosti. V naši skupini (ali župniji, 

skupnosti, gibanju, ustanovi …) pa nam bo poročilo služilo za nadaljnje delo.  

MOLITEV: Voditelj vse povabi, da to, »kar je bilo komu na srečanju najpomembnejše, »v 

molitvi izročimo Bogu. Naj On vodi naše korake, da bomo ob teh spoznanjih rastli v 

naši skupni hoji.«  

Prvi naj to molitev izreče voditelj skupine, nadaljujejo drugi.  

Ko zaključijo krog, se vsem zahvali. 

 

POROČILO 

Če se ista tema obravnava v več podskupinah (npr. pevski zbor s 25 udeleženci, izpelje 

pogovor v treh podskupinah)  je treba poslati  eno poročilo. 

Voditelj srečanja  na osnovi obrazca  (skupaj z zapisnikarjem) sestavi poročilo (če je le 

mogoče izpolni elektronski obrazec (povezavo dobijo voditelji po mailu) oz. pošlje po 

pošti na naslov Nadškofija Maribor – za sinodo, Slomškov trg 19, 2000 Maribor.  

 

Hvala za vaš prispevek k sinodi! 


