Snov za jesensko pastoralno konferenco 2007
Pastoralni tečaj v septembru bo odprl
tematiko novega pastoralnega leta, ki
je posvečeno vprašanjem družine. Da
bi bilo vse pastoralno delo po župnijah
v tem znamenju, bo temu posvečena
tudi jesenska pastoralna konferenca, na
kateri se bodo z vprašanji družine
poglobljeno
ukvarjali
predvsem
duhovniki, pa tudi jesensko dekanijsko
srečanje članov ŽPS, na katerem se
bodo vanje poglobili tudi odgovorni
laiki.
Za jesensko pastoralno konferenco naj
v vsaki dekaniji dva duhovnika
pripravita pisna referata in ju predstavita na konferenci, da bo laže stekel ogovor o nakazanih
vprašanjih.
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Prvi referat naj ima naslov Družina v družbi. Nakaže naj sedanje stanje slovenske družbe v okviru
evropskih trendov in globalizacijskih vplivov. Predstavi naj negativne in pozitivne vplive sodobne
družbe na današnjo družino in nove družinske oblike. Poskuša naj odkriti vzroke za težave slovenskih
družin pa tudi možne rešitve iz teh težav. Jasno naj opredeli vlogo in pomen družine za širšo družbo,
hkrati pa naj skuša najti vsaj zrna dobrega tudi v družini podobnih sodobnih oblikah skupnega
življenja.
Drugi referat naj ima naslov Družina v Cerkvi. Osredotoči naj se na nauk vesoljne Cerkve o družini
in na Sklepni dokument plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem, kolikor ta zadeva družino, na druge
cerkvene dokumente in smernice ter na konkretne razmere verskega življenja družin v domačih
župnijah. Težišče referata naj bo iskanje in konkretizacija primerov pozitivnih zgledov življenja
krščanskih družin in sredstev ter programov, ki so jim po naših župnijah in dekanijah na voljo, da bi
laže uresničile svoje odrešenjsko poslanstvo.
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