
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Osnovna naravnanost 

povabljenih laikov med 20 

in 65 letom starosti (žensk 

in moških; študentov, 

mladih odraslih, vernikov 

srednjih let in mlajših 

upokojencev) naj vsebuje 

vsaj nekaj od spodnjih 

elementov: 

 so živi udje Cerkve 

(odprti za osebno rast v 

odnosu do Jezusa) in imajo 

živ čut pripadnosti Cerkvi ; 

 Jezusovo besedo so 

pripravljeni in zmožni 

širiti med drugimi 

predvsem z vodenjem 

malih župnijskih občestev; 

 so pripravljeni darovati 

nekaj svojega časa za pot 

začetnega in trajnega 

oblikovanja za služenje 

drugim. 
 

Pot 

Emavs 

pot  

usposabljanja 

voditeljev 

v župnijski pastorali 

 

In glej, prav tisti dan sta dva izmed njih 

potovala v vas, ki se imenuje Emavs in je 

šestdeset stadijev oddaljena od Jeruzalema. 

Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je 

zgodilo. In medtem ko sta se pogovarjala in 

razpravljala, se jima je približal sam Jezus in 

hodil z njima. 

… 

In rekla sta drug drugemu: »Ali ni najino 

srce gorelo v naju, ko nama je po poti govoril 

in odpiral Pisma?« Še tisto uro sta vstala in 

se vrnila v Jeruzalem ter našla zbrane 

enajstere in tiste, ki so bili z njimi. Govorili 

so, da je bil Gospod resnično obujen in se 

prikazal Simonu. Tudi ona dva sta 

pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in 

kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha. 

(Lk 24,13-15,32-35) 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zakaj? 

→ Ker želimo uresničiti točko 59 v 

dokumentu Pridite in poglejte (temeljni 

namen slovenskega pastoralnega načrta):  

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 

Kristusom kot Odrešenikom človeka, da 

bi se drug drugemu lahko darovali v 

ljubezni. (PIP 59) 

→  Ker želimo gorečih voditeljev, ki bodo 

strokovno usposobljeni- Na programu 

poti Emavs bomo na vlogo voditelja 

pogledali tako s svetopisemskega kot tudi 

strokovnega vidika, da bi tako odkrili 

sodobnega voditelja znotraj občestva. 
 

 

 

 

Za koga? 

Program je namenjen predvsem tistim, ki 

so že vpeti v življenje župnije in so že 

sprejeli kakšno odgovorno službo, ali pa 

iščejo svoje mesto znotraj župnije, bi pa se 

radi za svoje poslanstvo usposobili in 

opolnomočili.  

V program so povabljeni predvsem tajniki 

ŽPS in ŽGS, voditelji bogoslužnih 

sodelavcev (bralci Božje besede, glasbeniki, 

delilci obhajila …), voditelji mladinske 

pastorale, molitvenih občestev, župnijski 

animatorji za nove duhovne poklice, 

voditelji župnijskih Karitas, voditelji 

zakonskih skupin, dekanijski referenti ... 

ali pa tisti, ki jih župnik ali občestvo 

prepozna kot potencialne odgovorne na 

različnih pastoralnih področjih. 

Kako? 
Delo poti Emavs se bo odvijalo v 

kombinaciji srečanj v živo in po zoomu 

(odvisno od epidemioloških razmer). Kraji 

srečanj v živo bodo sporočeni naknadno 

glede na prijave, zagotovo pa bo ena 

skupina oblikovana v Mariboru, s srečanji 

le-te želimo začeti ob koncu oktobra. 

Sodelovanje v programu vključuje 

udeležbo na srečanjih ter samostojno delo 

in spremljanje pri tem. 

Prijave so odprte od 1. do 20. oktobra 2021, 

preko elektronska prijavnice, ki je na 

spletni strani mariborske nadškofije 

(zavihek Emavs).  
 

Kontaktne informacije: 

Pastoralna služba nadškofije Maribor 
Slomškov trg 19 
2000 Maribor 

 

e-naslov: pot.emavs21@gmail.com  
 

spletna stran: https://www.nadskofija-
maribor.si/   

  Pot Emavs      
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