PASTORALNA SLUŽBA
ARHIDIAKONOV
Po pregledu določil o službi arhidiakonov v
4. Udeležujejo se sej dekanov.
ljubljanski nadškofiji, objavljenih v Sporočilih
slovenskih škofij (9/1980, 54 in 55), sprejemam
5. Sodelujejo na pastoralnih in podobnih tenekatere spremembe in dopolnila le-teh, ki ure- čajih v nadškofiji ter na pastoralno-študijskih
jajo in določajo pastoralno službo arhidiakonov. dnevih.
V duhu 2. vatikanskega vesoljnega
cerkvenega zbora službo arhidiakonov močneje
usmerjajo načela kolegialnosti, sodelovanja in
subsidiarnosti. Zato postanejo bolj vidne
pristojnosti in sposobnosti posameznega
pastoralnega delavca. Arhidiakoni naj ne
prevzemajo nalog in opravil, ki jih morejo
uspešno opraviti dekani, župniki in drugi
pastoralni delavci, pač pa naj jim pomagajo, da
bodo mogli vedno bolje in uspešneje opravljati
svoje naloge. Predvsem naj skrbijo za
posodabljanje in prilagajanje praktičnega pastoralnega dela po dekanijah in župnijah.
Služba arhidiakonov traja pet let, preneha pa
lahko tudi po odpovedi, ki jo ordinarij sprejme,
ali iz drugih utemeljenih razlogov. Arhidiakone
imenuje nadškof.

6. Na osnovi poročil za dekanovo vizitacijo
in osebnih stikov s pastoralnimi delavci se na
začetku leta srečajo z nadškofom in ga pisno
obvestijo o stanju ter opozorijo na posebne potrebe.

7. Udeležujejo se sej Gospodarske komisije,
katere člani postanejo z imenovanjem za arhidiakona, članstvo pa jim preneha, ko se jim
konča služba arhidiakona. Gospodarska komisija sprejema prošnje župnij in drugih cerkvenih
ustanov, ki se nanašajo na upravo cerkvenega
premoženja. Vsak arhidiakon se še posebej zanima za gospodarske zadeve svojega arhidiakonata. Zato pred sejo pregleda vloge iz svojega arhidiakonata, priskrbi manjkajoče informacije oziroma dokumente in si po potrebi z župnikom na
kraju samem ogleda zadevo, da lahko vlogo
Glavna naloga arhidiakonov je, da dobro in izčrpno predstavi na seji.
vsestransko poznajo stanje v svojem arhidiakonatu. Zato upoštevajo naslednje:
8. Z nadškofom in generalnim vikarjem
imajo arhidiakoni priložnostne seje, kjer
1. Gojijo neposreden stik z dekani in njiho- rešujejo tekoče pastoralne in upravne zadeve.
vimi ožjimi sodelavci (prodekani, raznimi animatorji) na eni strani ter z generalnim vikarjem
9. Sodelujejo pri preoblikovanju dekanij ali
in nadškofom na drugi strani.
arhidiakonatov, pri ustanavljanju novih župnij
in pastoralnih centrov kakor tudi pri prefaranjih
2. Seznanjajo se s cerkveno statistiko in z in podobnih vprašanjih.
drugimi podatki, ki nakazujejo smeri verskega
in družbenega življenja.
10. Pred koncem vsakega leta (razen v letu
kanonične vizitacije) pregledajo poročila župni3. Rešujejo zapisnike in referate dekanijskih kov za dekanovo vizitacijo in dekanovo izčrpno
pastoralnih konferenc in podpišejo rešitev sku- poročilo o delu in verskem življenju v dekaniji.
paj z nadškofom.
Vse s spremnim dopisom izročijo ordinariatu.

15. Razmišljajo o potrebi personalnih sprememb
na župnijah in izročijo svoje predloge nadškofu
oziroma generalnemu vikarju, ki se tudi z njimi
posvetujeta o personalnih spremembah. Zato se
udeležujejo sej Personalne komisije, katere člani
11. Ob premestitvi izročijo dekanovo župnijo postanejo z imenovanjem za arhidiakona,
članstvo pa jim preneha, ko se jim konča služba
njegovemu nasledniku.
arhidiakona.
12. Rešujejo vprašanja, spore in težave, ki v
arhidiakonatu nastanejo med duhovniki, s
16. Vodijo pogrebe staršev duhovnikov v
cerkvenimi uslužbenci ali verniki, če jih svojem arhidiakonatu, v primeru, da ni na voljo
dekani niso mogli rešiti. Za reševanje teh nobenega od škofov, pa tudi pogrebe duhovnisporov pa je vsakokrat pot odprta tudi do kov.
generalnega vikarja in nadškofa.
17. Po nadškofovi odločitvi lahko
prevzamejo tudi druga opravila, ki jih zahtevata
13. Umeščajo nove župnike na župnije.
čas in blagor nadškofije.
14. Pred imenovanjem dekanov poskrbijo za
način in potek posvetovanja z dekanijskimi
duhovniki.
Župnije, kjer je župnik dekan, vsako leto sami
vizitirajo. V letu redne birme opravijo
kanonično v vseh župnijah v dekaniji, tudi v
župnijah, kjer je bil župnik premeščen.
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