ŠTO JE TO SINODA?
KOJI SU NJEZINI CILJEVI?
SINODA je zajednički “hod” (doprinos) svih vjernika kako bi se preko njihovih
prijedloga obnovila mjesna Crkva (nadbiskupija) te kako bi se odgovorilo na potrebu
novoga svjetla Duha Svetoga i tako vjernički odgovorilo na izazove mjesta, društva I
vremena u kojem živimo.
Cilj Sinode jest pomoć dijecezanskom biskupu u vođenju zajednice vjernika.

Taj cilj određuje posebnu ulogu koju na sinodi imaju prezbiteri, kao "mudri suradnici
biskupskog reda". No, na sinodu su pozvani i predstavnici redovništva te Kristovih
vjernika laika, što predstavlja posebnu vrst odgovornosti koja pripada svim vjernicima
u izgradnji Tijela Kristova.

TIJEK SINODE
PRIPREMNO RAZDOBLJE – razdoblje u kojem se želi prikupiti što
više informacija o stanju Crkve na području nadbiskupije, o
pojedinim problemima, ali i dobiti smjernice za daljnje planove
ZASJEDANJE SINODE – raspravljanje o prikupljenim prijedlozima,
konkretiziranje prijedloga, te donošenje zaključaka i smjernica
ZAVRŠETAK SINODE – proglašenje zaključaka Sinoda i njihovo
provođenje u ustrojstvu nadbiskupije i daljnjem pastoralnom radu

TRENUTNO RAZDOBLJE SINODE
PRIPREMNO RAZDOBLJE – razdoblje u kojem se želi prikupiti što
više informacija o stanju Crkve na području nadbiskupije, o
pojedinim problemima, ali i dobiti smjernice za daljnje planove
- provođenje predsinodalnih rasprava na temelju prikupljenih
informacija i na temelju aktualnih pastoralnih tema
- sve nadbiskupijske zajednice pozvane su da daju svoj doprinos:
svećenici, redovnici, redovnice, župe, vjernici laici, udruge...

PRIPREMA RADNOG DOKUMENTA
- na temelju prikupljenih prijedloga iz rasprava
- na temelju osobnih prijedloga i priloga mino rasprava
- rad pripremnih odbora:
1. za evangelizaciju
2. za liturgiju
3. za kršćanski poziv i služenje
4. za ustroj biskupijske zajednice
- redigiranje stručnih komisija: biblijsko-teološka, pravna i pastoralna
pastoralna

1. PRIPREMINI ODBOR ZA
EVANGELIZACIJU
1.1. Kateheza odraslih
1.2. Kateheza i službe u župnim zajednicama
1.3. Vjerski odgoj i župna kateheza
1.4. Crkveni pokreti i zajednice
1.5. Crkveno izdavaštvo i mediji
1.6. Propovijed, homilija
1.7. Pastoral hodočašća

1. PRIPREMINI ODBOR ZA
EVANGELIZACIJU
1.1. Kateheza odraslih
1.2. Kateheza i službe u župnim zajednicama
1.3. Vjerski odgoj i župna kateheza
Da li potreban vjerski odgoj – kateheza odraslih? Što odrasle
udaljuje od župnika? Jesu li odrasli kao uzori i svjedoci mladima i

djeci prvi pozvani na sustavnu evangelizaciju i katehizaciju?
Kako to ostvariti? Koristi li vjera odraslih njihovom obiteljskom,
društvenom i poslovnom napretku? Što danas mladima
ponuditi kroz župni vjeronauk I kako ga osmisliti? Treba li uvesti
vjeronauk djece i mladih kroz njihovo cijelo školovanje?

1. PRIPREMINI ODBOR ZA
EVANGELIZACIJU
1.4. Crkveni pokreti i zajednice
1.5. Crkveno izdavaštvo i mediji

Je li vaša župna zajednica otvorena djelovanju novih crkvenih
pokreta i zajednica? Smatrate li uopće potrebnim otvaranje
župe i Nadbiskupije novim crkvenim pokretima? Ako ste član
nekog crkvenog pokreta ili zajednice, koliko vam karizma i
misija same zajednice pomaže u osobnoj vjerskoj izgradnji?
Kako, s obzirom na crkveno izdavaštvo i medije, ocjenjujete
stanje u Nadbiskupiji? Bi li se što trebalo mijenjati? Jesu ili
mediji potrebi Crkvi?

1. PRIPREMINI ODBOR ZA
EVANGELIZACIJU
1.6. Propovijed, homilija
1.7. Pastoral hodočašća
Ostvaruje li se u našim crkvama temeljna bit svake propovijedi – Navještaj,
proglas Radosne vijesti o Isusu iz Nazareta? Razumiju li svećenici jezik, život i
potrebe ljudi kojima propovijedaju ili govore otuđenom terminologijom, mimo
problema i tegoba naroda? Što smatrate najvećim preprekama u ostvarivanju
istinske, konkretne i plodonosne propovijedi?
Smatrate li hodočašća dobrom prigodom za evangelizaciju, duhovnu obnovu i
da je za duhovnu formaciju vjernika neophodno njihovo organiziranje? O čemu
ovisi uspjeh hodočašća? Što učiniti da ono bude uistinu susret svakog
pojedinca s Isusom Kristom i sa samim sobom u istini, iskrenosti i ljubavi?

2. PRIPREMINI ODBOR ZA LITURGIJU
2.1. Katekumenat
2.2. Krštenje djece
2.3. Sakrament potvrde – način slavljenja
2.4. Slavlje Euharistije
2.5. Bolesničko pomazanje
2.6. Sakrament pomirenja
2.7. Ženidba
2.8. Sprovod
2.9. Pučke pobožnosti
2.10. Dan Gospodnji

2. PRIPREMINI ODBOR ZA LITURGIJU
2.1. Katekumenat
2.2. Krštenje djece
2.3. Sakrament potvrde – način slavljenja
2.4. Slavlje Euharistije

Prihvaća li zajednica katekumene ili se na njih gleda s
predrasudama? Što učiniti da katekumenska okupljanja ne
budu doživljena samo kao izlaganja nego i kao slavlja? Što
mislite o intenzivnoj – skraćenoj pripremi za sakramente? Da li
je potrebno krštenje djece? U kojoj dobi slaviti sakrament
potvrde – krizme, a kada prvu pričest? Kako se pripremiti?

2. PRIPREMINI ODBOR ZA LITURGIJU
2.5. Bolesničko pomazanje
2.6. Sakrament pomirenja

Koliko je vidljiv kršćanski pristup bolesti i bolesnicima u vašoj
zajednici? Kakvom ocjenjujete skrb za bolesnike u bolnicama na
području naše Nadbiskupije? Razumijete li ozdraviteljsku snagu
ovog sakramenta? Kako promijeniti mišljenje mnogih da se radi
o sakramentu nakon kojeg se umire?
Kako doživljavate sakrament ispovijedi i koliko mu često
pristupate? O čemu ovisi dobra ispovijed? Osjećate li potrebnu
za zajedničkim pokorničkim bgoslužjima?

2. PRIPREMINI ODBOR ZA LITURGIJU
2.7. Ženidba
Potoji li u vašoj župi priprema mladenaca za brak I je li ona potrevna? Tko
priprema mladence I koliko priprema traje? Što učiniti da većina

mladenaca prestane vjenčanje u Crkvi doživljavati kao tradiciju,
nego kao istinski sakrament ljubavi darovan od Boga?

2. PRIPREMINI ODBOR ZA LITURGIJU
2.8. Sprovod

Kako se u vašoj župnoj zajednici slavi kršćanski sprovod? Koji se
obrednik koristi? Ima li nekih posebnosti ili mjesnih običaja koji
odstupaju od službene obredne prakse? Kakav je vaš odnos
prema homiliji (govorima na sprovodu)? Ako se traži crkveni
pogreb pokojnika koji svoju vjeru, osim što je kršten, uopće nije
očitovao, što u konkretnom slučaju činiti, budući da rodbina
traži svećenika samo iz razloga da ne budu izvrgnuti nelagodi,
poniženju, a inače im do svećenika nije stalo? Da li potrebna
misa za pokojnika nakon sprovoda?

2. PRIPREMINI ODBOR ZA LITURGIJU
2.9. Pučke pobožnosti
2.10. Dan Gospodnji

Njeguje li se u vašoj obitelji neki oblik pučke pobožnosti i
zajedničke molitve? Ako da, koji? Ako ne, zašto? Koji se oblici
pučke pobožnosti i na koji način njeguju u vašoj župi? Biste li
štogod mijenjali u postojećim, odnosno uveli neke nove oblike
pobožnosti?
Kakvo mjesto u vašoj župnoj zajednici ima nedjelja? Je li ona
uistinu dan svih dana, dan Crkve i zajedništva? Kako se kao
vjernik osobno pripremate za slavljenje nedjeljne euharistije?

3. PRIPREMINI ODBOR ZA KRŠĆANSKI
POZIV I SLUŽENJE
3.1. Poslanje župne zajednice
3.2. Mjesto i jedinstvena zadaća župnika
3.3. Zadaća redovničkih zajednica, crkvenih pokreta i udruga u
župi
3.4. Priprava za brak
3.5. Odnos Katoličke crkve prema istočnim crkvama
3.6. Rastavljeni i ponovno vjenčani
3.7. Caritas

3. PRIPREMINI ODBOR ZA KRŠĆANSKI
POZIV I SLUŽENJE
3.1. Poslanje župne zajednice
3.2. Mjesto i jedinstvena zadaća župnika
3.3. Zadaća redovničkih zajednica, crkvenih pokreta i udruga u župi
Je li vaša župna zajednica uistinu mjesto rasta u vjeri? Na koji se način taj
rast konkretno ostvaruje? Na koji način vaša župa ostvaruje svoje
poslanje u društvu? Na koji način ocjenjivati i provjeravati
kompetentnost župnika tijekom vršenja njegove župničke službe?
Predložite lik idealnog župnika kakvog biste željeli i trebali za treće
tisućljeće! Kako poboljšati suradnju župnika s ostalim vjernicima I
suradnicima? Kakvo raspoloženje vlada u vašoj župi u odnosu na crkvene
pokrete i vjerničke udruge I treba li ih uključiti u pastoral župe?

3. PRIPREMINI ODBOR ZA KRŠĆANSKI
POZIV I SLUŽENJE
3.4. Priprava za brak
3.6. Rastavljeni i ponovno vjenčani
Mislite li da se samo preko organizirane pouke za brak mladima mogu prenijeti
temeljne vrijednosti kršćanskog braka i obitelji ili je podjednako važan odgoj u
obitelji, tj. iskustvo bračnog života vlastitih roditelja? Što vam se čini kao uzrok sve
češćeg »produženog zaručništva«, tj. što je, po vašem mišljenju, razlog da mladi,
pa i katolici, sve češće žive zajedno, ali nemaju snage ili želje sklopiti ženidbu?
Koliko se često u svakodnevnom životu susrećete s rastavljenim i ponovno civilno
vjenčanim osobama? Što im savjetujete? Kako im objašnjavate nauk Crkve i
objašnjavate li ga uopće? Koliko suosjećate s njima i kako im to izražavate? Imate li
konkretan prijedlog pastoralne brige za rastavljene i ponovno vjenčane osobe?

3. PRIPREMINI ODBOR ZA KRŠĆANSKI
POZIV I SLUŽENJE
3.5. Odnos Katoličke crkve prema istočnim crkvama
Katkada se navodi da su dijalog i suradnja katolika i
pravoslavaca kod nas otežani povijesnim političkim
nesporazumima i ratovima. Postoje li u vašoj sredini
predrasude prema istočnim kršćanima? Kako su nastale? Imate
li neke prijedloge kako bi se odnosi i suradnja mogli poboljšati?
Postoji li u vašem okružju svijest da međucrkveni odnosi i
ekumenski dijalog katolika i pravoslavaca ne smiju biti pridržani
i podržavani samo od službenika Crkava.

3. PRIPREMINI ODBOR ZA KRŠĆANSKI
POZIV I SLUŽENJE
3.7. Caritas
Kolika je važnost Caritasa u našoj Nadbiskupiji?
Na koji se način može pojačati volontersko djelovanje u
nadbiskupijskom Caritasu? Kako surađivati sa župnicima na
terenu, a kako s drugim humanitarnim organizacijama? Jeste Ii
se spremni uključiti u rad Caritasa kao volonter?

4. PRIPREMINI ODBOR ZA USTROJ
BISKUPIJSKE ZAJEDNICE
4.1. Nadbiskupksi ordinarijat
4.2. Župni, dekanatski i međudekanatski ustroj
4.3. Sakralna arhitekturta, skulptura i slikarstvo
4.4. Vremenita crkvena dobra

HVALA NA STRPLJIVOSTI!!!

