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NASTAVNA JEDINICA: ŽUPA- ZAJEDNICA VJERE I ŽIVOTA 

CILJ:  PREPOZNATI ŽUPNU ZAJEDNICU KAO MJESTO AKTIVNOG SUDJELOVANJA I KONKRETIZIRANJE 

VLASTITIH SPOSOBNOSTI I POTAKNUTI NA RAZMIŠLJANJE O VLASTITOM POSLANJU U ŽUPNOJ 

ZAJEDNICI. 

Na početku se saberite i prekrižite i izmolite Oče naš. Nakon molitve pročitajte tekst iz poslanice 

Efežanima;   ''Zaklinjem vas, dakle , ja, sužanj u Gospodinu, sa svom poniznošću i krotkošću, sa 

strpljivošću podnoseći jedan drugoga u ljubavi, starajući se, da čuvate jedinstvo duha u vezi mira. 

Jedno tijelo i jedan duh, kao što ste i pozvani u jednoj nadi zvanja svojega, jedan Gospodin, jedna 

vjera, jedno krštenje. „Zaklinjem vas, dakle , ja, sužanj u Gospodinu, Sa svom poniznošću i krotkošću, 

sa strpljivošću podnoseći jedan drugoga u ljubavi, Starajući se, da čuvate jedinstvo duha u vezi mira 

Jedno tijelo i jedan duh, kao što ste i pozvani u jednoj nadi zvanja svojega, Jedan Gospodin, jedna 

vjera, jedno krštenje. Jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima, i kroza sve, i u svima.“ Kao što u 

jednom tijelu ima mnogo udova, tako smo i mi, mnogi, jedno tijelo u Kristu, a pojedinci udovi jedan 

drugome... Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni.. I svi smo jednim Duhom napojeni. 

Različiti su darovi, a isti Duh; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakome se daje 

očitovanje Duha na korist (zajednice). Svakom je od nas dana milost po mjeri dara Kristova... On 

„dade“ jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje, 

da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje tijela Kristova... Živite dostojno poziva kojim ste 

pozvani! Ef 4, 1-4. 

ŽUPA – ZAJEDNICA VJERE I ŽIVOTA 

Crkva je Božji narod i zadaća joj je nastaviti Kristovo djelo spasenja. Crkva svoje poslanje vrši na svim 

kontinentima, naviješta Isusa po svim merdijanima i paralelama. Svatko od nas je dio te Crkve i 

svatko na svoj način ostvaruje tu svoju zadaću. Susret s Crkvom događa se u našoj župi. Župa je Crkva 

u malom u kojoj vjernici ispovijedaju svoju vjeru, slave i mole Boga, primaju sakramente, naviještaju i 

svjedoče evanđelje.  

ŠTO JE ŽUPA? 

Crkva je danas zajednica Kristovih vjernika u svjetskim razmjerima. Da bi mogla obavljati svoju zadaću 

naviještanja i svjedočenja evanđelja mora biti dobro organizirana. Najmanja crkvena teritorijalna 

jedinica je upravo župa. Župa je zajednica vjernika na određenom području ( selo,mjesto,grad ) koju  

po biskupovu nalogu vodi svećenik- župnik. Više župa čini mjesnu Crkvu koju zovemo biskupijom, na 

čelu je biskup. U župi postajemo članovi jedne velike kršćanske obitelji. U njoj doživljavamo osobnu 

povezanost s cijelom Crkvom. 

ŽIVOT U ŽUPI 

Život u svakoj župi je bogat duhovnim sadržajem i vjerskom praksom. Župa prati čovjeka od rođenja 

do smrti. U župi smo krštenjem postali djeca Božja, primili sakramente svete pričesti i ispovijedi. U 



župi zaručnici sklapaju ženidbu, okupljamo se nedjeljom na misu, dolazimo na vjeronauk i 

sudjelujemo u u različitim susretima. 

IZGRAĐIVATI ŽUPNU ZAJEDNICU 

Svatko od nas pripada jednoj župi. Ona je živi organizam, kojeg čine vjernici. Župa smo mi, Crkva u 

malome, zajednica vjernika. Ne smijemo biti samo pasivni članovi svoje župe, nego trebamo 

izgrađivati župno zajedništvo. Biti aktivni članovi svoje župe. Vjera se ne može živjeti samo za sebe. 

Ona se živi u zajednici. Župnu zajednicu izgrađujemo pohađanjem svete mise, redovitim pristupom 

sakramentima, pohađanjem župne kateheze. No to nije dovoljno,trebamo još biti aktivniji; uključiti se 

u ministrantsku zajednicu,  služba čitača, članovi župnog zbora ili karitativne skupine. Tim 

uključivanjem svjedočimo da pripadamo svojoj župi, Crkvi. 

TIJEK SATA; PROČITATI NAPISANI TEKST, PROČITATI U UDŽBENIKU STR. 171-173. 

U BILJEŽNICU STAVITI NASLOV I ODRADITI ZADATAK: 

1. MOZAK -  Definirajte pojam župa i navedite četiri bitna elementa koji čine župu. Također, pojasnite 

što čini više župa, tko predvodi ove zajednice i što podrazumijeva život u župi ? 

2. SRCE - Župnu vanjštinu na određenom teritoriju čini i župna crkva. Navedite kome je posvećena 

vaša župna crkva i napišite osnovne podatke o svecu vaše župe, tko je župnik, kada je izgrađena, 

opišite crkvu, unutrašnjost, vanjštinu i okoliš oko župe.  

3. STANICA – Ljudi čine temeljnu stanicu jedne župe. Župa je ponajprije zajednica vjernika. Nabrojite 

skupine koje se u vašoj župi nalaze (a vama su poznate). Opišite čime se bavi svaka skupina koju ste 

naveli.  

4. OKO - Osim pozitivnoga u jednoj župi, moguće je primijetiti i ono manje dobro. Koje probleme i 

poteškoće uočavate u svojoj župi/župama? (npr. Zašto mladi ljudi nakon krizme ne žele još više 

aktivno sudjelovati u životu svoje župe?) 

 


