Snov za spomladansko pastoralno konferenco 2012
V pripravi na referat in pogovor na konferenci boste
duhovniki od dekanov prejeli poseben anketni list, ki ga
izpolnite (anonimno) in ga že na februarski dekanijski
konferenci oddate dekanu, ki naj zbrane izpolnjene
anketne liste posreduje Pastoralni službi še v istem tednu.
Namen anketnih listov je prvič osebna priprava vsakega
duhovnika na tematiko referata, in drugič zbiranje idej,
pogledov in pobud kar najširšega in zainteresiranega
kroga za skupno iskanje novih korakov, ki jih bomo kot
škofija morali storiti v prihodnje. Prihodnje pastoralno
leto bo v Cerkvi na Slovenskem namenjeno pastoralnemu
načrtovanju. Tema spomladanske pastoralne konference
nas že uvaja v to nalogo in pripravlja, da bi zmogli narediti pomembne in potrebne korake za našo
nadškofijo v skupnem prizadevanju načrtovanja in nove evangelizacije.
Referat (in pogovor) z naslovom Prihodnja podoba Cerkve (župnije, dekanije, škofije) in posamezne
vloge v njej naj na podlagi predlagane literature in splošnega nauka Cerkve skuša odpirati poti in
osvetliti možnosti ter vidike prihodnjega življenja in delovanja Cerkve (župnije, dekanije, škofije) v
luči poslanstva posameznih vlog znotraj občestva: laiki, redovniki, redovnice, duhovniki. Referat naj
se ne osredotoča na konkretne pobude posameznih pastoralnih vprašanj: birmanska, družinska
pastorala, kateheza …, ampak naj se osredini predvsem na temeljna in ključna vprašanja za življenje
in delovanje Cerkve v luči poslanstva različnih vlog (laiki, duhovniki, redovniki, redovnice) in
odnosov znotraj njenega občestva. Ob upoštevanju realnih okvirov (personalnih, finančnih,
zakramentalnih, družbenih…) se bo moralo v življenju Cerkve (župnije, dekanije, škofije) v prihodnje
marsikaj spremeniti. Spomladanska dekanijska konferenca z referatom in pogovorom bo zato
spodbuda ŠPS in nadškofu, da preuči položaj v skladu z našim skupnim imenovalcem in da usmeritve
za nadaljnje korake.
Ne samo pripravljavca referata, ampak tudi vse duhovnike v pripravi na spomladansko pastoralno
konferenco vabimo k študijskemu branju priporočene literature.
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Vse dekane prosimo, da zapisnike in referate zaradi obdelave zbranega gradiva za sejo Škofijskega
pastoralnega sveta čim prej pošljete v e-obliki na Pastoralno službo na naslov: ps. lj@rkc.si.
Odmevi, predlogi in pobude s spomladanske pastoralne konference bodo temeljna izhodišča za delo in
obravnavo na škofijskem pastoralnem svetu, ki bo v soboto, 24. marca 2012.
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