ANALIZA POSINODALNEGA DNE (26.4.2008) IN SLOVENSKEGA PASTORALNEGA DNE
(10.5.2008)

1. Posinodalni dan, Celje 26.4.2008

1.1 Temeljni poudarki iz uvodnih nagovorov
-

Analize in ankete o vrednotah v evropskih deželah razkrivajo, da je slovenska družba med najbolj
razkristjanjenimi v Evropi.
Osnova vsega krščanskega delovanja mora postati molitev.
Vsaka krščanska skupnost mora temeljiti na oznanjevanju, bogoslužju in služenju.

1.2 Temeljni poudarki iz poročil voditeljev komisij pri SPS
1.2.1 Slovenska oznanjevalna komisija
-

Pastoralne pobude in ponudbe so zelo številne.
Opazen je premik k malim občestvom.
Povečalo se je število laiških sodelavcev.
Duhovniki so včasih bolj aktivisti kot pričevalci.
Prevelik poudarek je na institucionalni Cerkvi.
Potrebujemo profesionalne novinarje.

1.2.2 Slovenska liturgična komisija
-

Potekata prenova liturgičnih knjig in formacija liturgičnih sodelavcev.

1.2.3 Slovenska komisija karitativnih dejavnosti
-

Karitativnost je danes najpomembnejše področje za ponovno evangelizacijo
predevangelizacijo, saj smo kristjani prav s to dejavnostjo najbolj nagovorljivi.
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1.2.4 Koroški Slovenci
-

Koroški Slovenci se soočajo s krčenjem verske, narodne in jezikovne identitete.

1.2.5 Poudarki iz pogovora o poročilih
-

Namesto izraza vizija bi bilo, po mnenju nekaterih predstavnikov gibanj, bolje uporabiti izraz
karizma.
Izražena je bila potreba po srečanju in predstavitvi gibanj.
Vprašanjem in težavam, ki jih izpostavljajo duhovniki, bi bilo treba posvetiti več pozornosti.
Težišče boja za pravice staršev je treba prenesti na starše same, jih čimbolj mobilizirati in ne
čakati na magično potezo uradne Cerkve.
Bolj bi bilo treba izkoristiti neformalno izobraževanje, s pomočjo katerega si laiki v Cerkvi lahko
pridobijo veščine tudi na področju retorike, timskega dela, prebujanja karizem, iskanja idej…
SŠK bi morala več skrbi posvetiti bratskemu dialogu s škofi, kjer bivajo zamejski Slovenci.
Potrebno bi bilo poenotiti pastoralno prakso, spregovoriti o disciplini med duhovniki, obenem pa
se zavedati, da mora biti prizadevanje za eklezialnost pred skrbjo za disciplino.
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1.3 Temeljni poudarki iz poročil odborov pri SPS
1.3.1 Medškofijski odbor za družino
-

Ovrednotiti bo treba vlogo staršev kot prvih katehetov.
Glavni nosilci pastorale zakona morajo biti laiki.
Potreben je bolj načrten pristop k pastorali zakona in družine in načrtno usposabljanje sodelavcev.
Koristen bi bil Slovenski urad za družino, ki bi skrbel za izvajanje nacionalnih projektov,
izobraževanje in formacijo sodelavcev.

1.3.2 Slovenski katehetski urad
-

Potrebna je kateheza v vseh življenjskih obdobjih, v katehezo je treba bolj vključiti starše.
Ustanavljati moramo občestva, ki bodo omogočala izkušnjo vere.
Uvesti je treba jasna merila, kdo sme poučevati verouk in nosilce kateheze ustrezno izobraževati.

1.3.3 Medškofijski odbor za mladino
-

Potrebna je prenova župnije, ki bo mladim še bolj odprta.
Delo z mladimi naj bo čimbolj načrtno in povezano.
Redno naj se usposablja čim več laikov.
Birmanska pastorala naj dobi obrise mladinske pastorale, mladinska pastorala pa naj vsebuje
močne prvine priprave na zakon.
Kjer je mogoče, naj se ustanovijo univerzitetne župnije.

1.3.4 Slovenski odbor za ŽPS, DPS
-

Pri izbiri članov za ŽPS bo treba več narediti na področju ustreznejše starostne strukture.
Člani ŽPS morajo biti zgled krščanskega življenja.
DPS morajo oblikovati jasen načrt dela, ŠPS pa naj bo bolj povezan z dekani, ki so voditelji DPS.

1.3.5 Svet katoliških laikov Slovenije
-

Laiška združenja je treba bolj vključevati v načrtovanje različnih dogodkov in pastoralnih let in
jim predati določene naloge, ki jih zdaj opravljajo duhovniki.
Ni jasno, kakšna je vloga Škofijskega urada za laike v odnosu do SKLS.

1.3.6 Konferenca redovnih ustanov Slovenije
-

Redovne skupnosti se zaradi neizdelane pastoralne strategije niso mogle konkretno vključiti niti v
oblikovanje niti v izvedbo pastoralnega načrta.
Redovne skupnosti pri pastorali lahko pomagajo s pastoralnimi centri in pripomorejo k integraciji
duhovnosti in vsakdanjega življenja.
Iskati je treba konkretne korake v smeri pastorale, ki bo gradila na osebnih odnosih.

1.4 Temeljni poudarki iz pogovora o poročilih
-

V katehezo otrok je treba nujno vključiti tudi delo s starši.
Potrebno je boljše sodelovanje med duhovniki in laiki.
Premalo se zavedamo pomena cerkvenih medijev.
Cerkev mora postati misijonarska.
Oznanjevanje je treba bolj prilagoditi današnjemu času.
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-

Premalo je izkoriščena možnost izobraževanja odraslih in DPS.

1.5 Temeljni poudarki iz besede škofov
-

V ljudeh je treba prebuditi zavest, da so oni Cerkev in da imajo kot laiki krstno poslanstvo
oznanjevanja in pričevanja.
Pastoralna dejavnost ni dovolj konkretno načrtovana. Papež Benedikt XVI. poudarja, da morajo
postati nosilec pastorale župnijska občestva, ne pa da je pastorala usmerjana zgolj od zgoraj
navzdol.
Izhodišče pastoralnega dela mora biti župnija.
Ne smemo pozabiti na upokojence, ki s svojim elanom lahko naredijo veliko dobrega.
Potrebno je postaviti prioritete, kot sta oznanjevanje in kateheza.
Cerkev mora biti misijonarska.
Danes smo kristjani v družbi v manjšini, kar zahteva drugačno pastoralno izhodišče: potrebujemo
novo evangelizacijo, ki je nova v gorečnosti, v metodah in izrazih.
Manjka oznanjevanja kot pričevanja.
Pastoralni uspehi so rezultat nenehne molitve skupnosti.

1.6 Temeljni poudarki iz refleksije posinodalnega dne
1.6.1 Pozitivni poudarki
-

Začetek srečanja je nakazal problematiko v širino.
Predstavniki komisij so dobro predstavili delo na določenih področjih.
Predstavniki odborov so svoje delo predstavili nekoliko slabše.
Vzdušje na srečanju je bilo prijetno.
Po šestih letih smo se ozrli na prehojeno pot in analizirali stanje.
Pripravljalni proces na posinodalni dan je še pomembnejši kot sam posinodalni dan.
Podobnih srečanj, na katerih je tako močno zaznavna eklezialnost Cerkve, bi moralo biti več.
Povabilo k pisanju vizije Cerkve na Slovenskem je bilo domiselno.

1.6.2 Negativni poudarki
-

Bogoslužje na začetku srečanja je bilo preveč kleriško izpeljano.
Nismo se vprašali, ali so vsi sklepi sinode realni.
Moteče je bilo samoreklamiranje gibanj.
Morali bi imeti bolj jasen koncept, kaj želimo s takim dnem doseči.
Gradivo za posinodalni dan je bilo vsebinsko bogato, a premalokrat uporabljeno.
Dobro bi se bilo osredotočiti na nekaj bistvenih sinodalnih vprašanj.
Med udeleženci bi moralo biti povabljenih več laikov.
Preveč smo se osredotočili na notranje probleme Cerkve, premalo na vlogo Cerkve v družbi.
Nekateri voditelji komisij in odborov so v poročila vnesli zgolj svoje poglede.
Nekateri sveti in odbori nimajo jasne vizije svojega dela in se izgovarjajo na pomanjkanje kadrov,
sredstev, prostorov…
Preveč je bilo poročil in premalo pogovora.
Za kvalitetnejše delo bi bilo potrebno več časa in tudi preseganje zgolj sinodalnih sklepov, ki so
mestoma usmerjeni na preveč ozke cilje, nepovezani.
Čutiti je bilo negotovost ob ugotavljanju določenih dejstev in nepripravljenost na reagiranje tako
ob problemih, ki se pojavljajo znotraj Cerkve kot tudi v odnosu do širše družbene skupnosti.
Preveč je bilo refleksije za nazaj, premalo vizije za naprej.
Od škofov bi pričakovali bolj enoten nastop in jasen prikaz osnovnih prioritet pastoralnega dela v
prihodnje.
Škofje niso bili pozorni na čas, ki je bil določen za njihov govor.
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1.7 Temeljni poudarki vizije Cerkve na Slovenskem
1.7.1 Molitev in pričevanje
-

Zelo pomembna sta molitev in pričevanje.
Potrebna je molitev pred Najsvetejšim.
Zelo pomembno je, da smo kristjani pristni.
Treba je nadaljevati z zbiranjem izjav prič o pričevalcih za vero in sestaviti dosje po skupnem
vzorcu.
Potrebni so skrb za uboge, prizadevanje za skromnost v življenju Cerkve, socialni projekti.

1.7.2 Nova evangelizacija in misijonsko poslanstvo Cerkve
-

-

-

Nujna sta nova evangelizacija in vzgoja posameznikov, posebno laikov, da bi bili lahko sol in
kvas v okolju, v katerem delujejo.
Treba je gojiti dialog z laičnim svetom – ne smemo se zapirati vase, ampak se moramo soočiti z
današnjo družbo in njeno problematiko. Na ta način bi lahko spodbujali akcije solidarnosti, dialog
s civilnimi in političnimi ustanovami in kristjani drugih Cerkva.
Zopet je čas misijonske Cerkve po vzoru apostola Pavla: čas majhnih občestev. V času poganske
miselnosti ima Cerkev nalogo, da znova prekvasi poganski svet. V današnjem »Babilonu« je
pomembno graditi dialog in spregovoriti na sodobnih areopagih. Proti cinizmu, nihilizmu in
pesimizmu je milost tista, ki rešuje, ne postava. Potreben je stik z živim Jezusom, če ga želimo
pokazati ljudem. Poleg izpolnjevanja »postave« je izrednega pomena Pavlovo prvenstvo ljubezni.
Cerkev na Slovenskem je pred ključno odločitvijo soočenja s po-krščansko in post-moderno
družbo. Temeljno izhodišče vizije Cerkve je zato nova evangelizacija, pri kateri je treba
upoštevati, da se je okolje, v katerem živimo, popolnoma spremenilo in da je nujen klic po
pastoralnem spreobrnjenju, kar pomeni popoln in ponoven pretres vseh izhodišč, ki smo jih
sprejeli za samoumevne. Pred Cerkvijo na Slovenskem je naloga prenove zasnovanih in utečenih
programov, usmeritev in celo struktur. Pojem pastorale mora preseči razumevanje, da se
uresničuje samo v župniji.
Potreben je prehod od apologije k pedagoško-andragoški zasnovi prisotnosti Cerkve v medijskem
prostoru.
Potrebno je ustanoviti skupino, ki bo skrbela za podobo Cerkve v medijih.

1.7.3 Pastoralno delo
-

Ugotoviti bo treba realno podobo krščanstva na Slovenskem in analizirati vzroke za
razkristjanjenje in krizo vere.
Delati je treba na konkretnih in uresničljivih, realnih projektih.
Prenova župnijskega življenja naj vedno bolj upošteva mobilnost časa, v katerem živimo, iz katere
naj sledi nova zasnova sodelovanja in načrtovanja temeljnih poudarkov in smernic (projektov) na
nekem prostoru, ki tvori celovitejši organizem.
Zelo pomembno je poenotenje pastoralne prakse.
Uporabiti je treba obstoječe strukture in jim dati novega zagona.
Oživiti je treba DPS, ne množiti sestankov, ampak jih narediti kvalitetnejše.
Potrebno je boljše vključevanje laikov in redovnic v načrtovanje dogodkov in pastoralnih let.
Treba je podpirati vzgojo in oblikovanje laikov (ne le za službe v Cerkvi).
Nujna je skrb za dobrodelnost, usposabljanje prostovoljcev.
Prazniki in projekti prepogosto lepo uspejo samo na zunaj, poudarek je treba dati osebnemu
srečanju z Bogom.
Prioriteta pastoralnega dela naj bo poslušnost Svetemu Duhu. Posebno skrb je treba posvetiti
sodelovanju z duhovniki in drugimi pastoralnimi delavci, duhovnemu vodenju, obiskovanju,
poslušanju in upoštevanju mnenja duhovnikov.
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-

-

Zavedati se je treba, da je vsak stik s sočlovekom priložnost za oznanilo. Stare in klišejske vzorce
pastoralnega delovanja je treba vedno znova preverjati in spreminjati.
SŠK naj oživi razmislek o aktivnejši skrbi, o organizirani in načrtovani celostni pastorali za
italijansko, madžarsko in romsko narodnost, o okrepitvi bratskega dialoga in stalni izmenjavi
dobrih praks, pastoralnih potreb in izkušenj s sosednjimi škofijami v matičnih državah naših
manjšincev.
Tudi v Cerkvi naj finančni lobi ne pogojuje poslanstva Cerkve. Če ekonomija ni v službi
osnovnega poslanstva Cerkve, lahko rodi več škode kot koristi.

1.7.4 Mala občestva
-

Cerkev bi morala vedno bolj stopati po poti občestvenosti. Obenem je treba ceniti in vrednotiti
vsako karizmo, ker bomo le s prispevkom vsakega dosegli, da bo Cerkev postala vedno bolj živa,
privlačna.
Razmisliti je treba ali je prihodnost Cerkve še v množičnosti ali v manjših skupinah in gibanjih.
Treba je izbrati katehumensko pot uvajanja s poudarkom na »ubogih« in oblikovati mala jedra na
temelju oznanila, bogoslužja in služenja.
Nepravilna je raba izraza, da je župnija občestvo občestev, saj gre za popolnoma neustrezen
ekleziološki koncept.
Župnije naj postanejo duhovna občestva vere ne pa organizacije za izvajanje projektov.
Neustrezna je postavitev treh področij oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti, saj se Cerkev
srečuje s tolikimi vprašanji, ki jih težko klasificiramo v ta tri področja.
Po župnijah je treba ustvarjati dejanske pogoje za delovanje malih občestev. Opredeliti je treba
kriterije za vključenost laiških organizacij v župnijsko, dekanijsko, škofijsko in vseslovensko
strukturo Cerkve.
Potrebno je sodelovanje župnikov, dekanov in škofov pri izbiri vodstev laiških skupin ter duhovna
podpora in pomoč pri razreševanju problemov v Cerkvi in družbi.
Nujno je usposabljanje duhovnikov za aktivno sprejemanje in duhovno usmerjanje malih
občestev, njihove vizije in poslanstva ter spodbujanje laikov k vključevanju v aktivno delovanje
malih občestev.
Nujno je usposabljanje laikov za vodenje in aktivno delovanje v malih občestvih, njihovo
vseživljenjsko usposabljanje in razvijanje čuta odgovornosti za aktivno sodelovanje in
uresničevanje nalog v malih občestvih.
Potrebna je moralna in duhovna podpora malim občestvom za njihovo aktivno delovanje in
spodbujanje vodstev občestev za uresničevanje pastoralnega, oznanjevalnega in dobrodelnega
poslanstva.
Mlade je treba pritegniti v mala občestva s sodobnimi metodami dela z njimi in z zanje
zanimivimi programi.
Organizirati je treba skupne nastope in odkrivati možnosti za delovanje malih laiških občestev.

1.7.5 Duhovni poklici, vzgoja bogoslovcev in pomoč duhovnikom
-

Pripraviti je treba program dela za duhovne poklice.
Oblikovati je treba vseslovenski načrt molitve za duhovne poklice.
Že v bogoslovju je potrebna vzgoja za življenje v skupnosti, iskreno in zavzeto sodelovanje z laiki
in skrb za duhovno in strokovno oblikovanje sodelavcev.
Vzgoja v bogoslovju naj bogoslovce usposablja za duhovno močne, zrele in samostojne osebnosti.
Poskrbeti je treba za duhovnikovo duhovno oblikovanje, molitveno življenje, duhovne vaje,
temeljito izobrazbo, permanentno formacijo, sobotno leto, stik s kulturo, zdrav način življenja.
Duhovniki naj bodo predvsem pričevalci vere v malih občestvih in naj svojim vernikom pomagajo
do izkustveno živete vere.
Najboljše oznanilo je poglobljeno osebno življenje duhovnika.
Duhovniki se bodo zaradi vse večjega pomanjkanja duhovniških poklicev morali v prihodnje
omejiti na področja, na katerih so nenadomestljivi, druge dejavnosti pa bodo morali prevzemati
laiki, kar pomeni organizacijske in finančne spremembe za Cerkev.
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-

Potrebno je ustvariti skupnost med hierarhično Cerkvijo, redovniki, gibanji, karitativnimi
dejavnostmi, združenji. Zelo pomembno je za to vzgajati duhovnike.
Duhovnikom na župnijah, ki ne morejo več v celoti opravljati svoje službe zaradi bolezni, je treba
omogočiti pomoč diakonov.
Treba je reformirati duhovniške rekolekcije in pastoralne konference.

1.7.6 Skrb za družino
-

Potrebujemo konkretna navodila za delo z družinami.
Podpirati je treba družino kot prvo celico družbe, malo Cerkev..
Potrebno je spremljanje družine kot temeljne celice.
Potrebna je pomoč Cerkve in Karitas mladim družinam.
Poskrbeti je treba za pastoralo tistih, ki živijo v izvenzakonskih skupnostih.

1.7.7 Vzgoja in izobraževanje
-

Potrebna je vzgoja otrok za služenje, darovanje, odpoved.
Na področju vzgoje in izobraževanja morajo postati starši nosilci zahtev pravic za svoje otroke.
Na poseben način je treba spodbujati delo katoliških učiteljev, ki lahko odločilno vplivajo na
vzgojo otrok in mladostnikov.

1.7.8 Kateheza
-

Učbenike za osnovno šolo je treba oblikovati na osnovi Svetega pisma in ne psiholoških razlag.
V versko vzgojo je treba pritegniti celo družino in jo spremljati, spremljati je treba tudi mlade
starše od krsta njihovih otrok do prihoda k verouku.
Pri prejemanju zakramenta svete birme je poleg osipa zaznaven resen problem botrov in daril.
Birma bi morala biti v nižjih razredih in brez pretirane zunanjosti, ki se ustvarja zadnjih 20 let
(Cerkev z dopuščanjem takega pozunanjenja sama dela na tem, da zakrament razvrednoti), v
pripravo na prejem zakramenta je treba vključiti tudi starše.
Mlade je treba vzgajati tako, da bodo iz osebnega doživetja Boga postali pričevalci vere med
vrstniki.
Potrebujemo konkretna navodila za delo z mladimi.
Potrebna je skrb za katehezo v vseh življenjskih obdobjih.

2 Slovenski pastorali dan (SPD), 10.5.2008

2.1 Temeljni poudarki priprave na SPD
-

Ni bilo povsem jasno, komu je bil SPD namenjen.
Namen in cilj SPD sta bila pomanjkljiva, kar je posledica pomanjkanja strateškega pastoralnega
načrta Cerkve na Slovenskem.
Naziv »pastoralni« je bil za mnoge nerazumljiv.
Prevelik je bil pritisk od zgoraj navzdol.
Dan prireditve bi bilo treba pravočasno predhodno uskladiti z že znanimi večjimi dogodki na
državni ravni.
Priprava na SPD je bila dolga, v pripravljalnem odboru se je zamenjalo veliko ljudi, ker nekateri v
njem sploh niso sodelovali.
Premalo pripravljenosti je bilo za sodelovanje med SŠK in SPS oz. pripravljalnim odborom za
SPD.
Delež škofij pri organizacijskem delu je bil različen.
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-

V pripravljalnem odboru bi moralo biti več škofijskih uslužbencev in tudi ekonom, ki bi sam iskal
sponzorje in sproti sestavljal stroškovnik.
Nekateri sodelavci na terenu so bili v pripravljalni odbor povabljeni z nejasnimi navodili glede
komunikacije, odgovornosti, financ.
Veliko nalog se je naprtilo na pleča posameznikov, poleg njihovega rednega dela, zato je v zadnjih
dneh prišlo do krize, ker je bilo preveč napora.
Priprave na SPD so predolgo potekale v zaprtem krogu ljudi, tako da so bili verujoči in širša
javnost o prireditvi (pre)pozno seznanjeni.
Več pobude bi bilo pričakovati s strani župnikov.
Nekatere stvari so ostale nedorečene, nekatere so ostale ob kleriški organizaciji mrtev kot kot npr.
program za otroke.
Preveč je bilo izpostavljeno, kaj vse je treba še narediti, premalo pa se je sodelujoče (skavte,
neokatehumene, člane Kolpingovega združenja, bogoslovce) za njihovo delo pohvalilo.
Za pripravo programa za otroke in mlade bi bilo potrebno posebno tajništvo.
Prišlo je do zapletov zaradi predelave sinodalnega logotipa avtorja g. Mateja Metlikoviča, ker se
slednjega ni vprašalo za dovoljenje.
Zaradi neodzivnosti nekaterih župnij je bilo težko pripraviti vse sedeže na stadionu.
Za pobiranje darov ni bilo zadostnega števila pobiralcev.
Pospravljanje je znova ostalo posameznikom.

2.2 Udeležba povabljenih
-

Odziv povabljenih predstavnikov družbeno-političnega, kulturnega in verskega življenja je bil
zelo slab.
Težko je navduševati ljudi za dogodek, ki se ga sam ne udeležiš.
Srečanja bi se lahko udeležila tudi ministrica za delo, družino in socialne zadeve.

2.3 Uporaba in sodelovanje z mediji
-

Spletna stran za SPD je bila odlično in pravočasno pripravljena.
Jumbo plakat je bil privlačen.
Tiskovni predstavnik je bil imenovan prepozno.
Zanimanje novinarjev na SPD je bilo veliko.
Premalo se zavedamo, da je novinarjem treba posredovati osnovne informacije in ne internih
cerkvenih razprav, ki so jim nerazumljive.
Dobrodošel bi bil prenos svete maše po televiziji.
V katoliških časopisih bi bilo treba omejevati kritikastrstvo dogodkov kot je bil SPD.

2.4 Logistika
-

Cerkev je na nogometnem stadionu nastopila na javnem prostoru.
Prevelika je bila ločitev med odrskim in neodrskim občestvom.
Logistika je bila odlična.
Organizacija SPD je bila odlična.
Izbrana sta bila dober ambient in lokacija.
Prisotnost na tribuni ni nudila možnosti druženja.
Ozvočenje severne tribune je bilo nezadostno.
Oder je bil premalo viden.
Za boljši vpogled na dogajanje na odru bi bilo dobro uporabiti veliki monitor.
Preskrba z vodo je bila odlična.
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2.5 Skrb za družine
-

Družine so kot poseben naslovnik SPD stopile v ospredje šele sredi postopka načrtovanja, zaradi
česar se je prezrlo njihove potrebe.
Ker nekatere škofije niso sporočile števila članov družin, zanje ni bilo rezerviranih dovolj sedežev.
Iskanje družin po seznamih ob prihodu je bilo preveč dolgotrajno.
Za družine z majhnimi otroci bi bile potrebne previjalne mize.
Iz nekaterih župnij je prišla na dogajanje le družina, ki je bila izbrana, da sprejme podobo Svete
Družine - romarski vidik srečanja ni zaživel.
Na dogodku bi se moralo jasneje predstaviti delo slovenske Cerkve za družine in povabiti v
Cerkev nepopolne družine.
SPD bi moral biti bolj družbeno angažiran, moral bi poudariti potrebo, naj se tudi država bolj
angažira za družine.
Podobe Svete Družine so bile lepo sprejete.
Lepo je bila sprejeta pobuda romanja podobe Svete Družine po župnijah.

2.6 Program SPD
-

Program je bil dober.
Nekatere družine so izrazile kritiko, da je bila prireditev bolj namenjena starejšim in ljudem
srednjih let kot pa mladim.
Potreben bi bil poseben program za predšolske, osnovnošolske otroke in najstnike.
Program za otroke in mlade bi lahko potekal v sodelovanju s tistimi, ki imajo že izkušnje s takimi
projekti kot so: Narodni svet Frančiškovih otrok, Marijino delo, salezijanci, iskreni.net…
Premajhna je bila povezanost z otroci Run4unity.
Glasba je bila odlična.
Koreografija je bila lepo izvedena in je popestrila dogajanje.
Koreografija je bila dobra, v prihodnje bi bilo treba le še več dramaturgije.
Koreografijo bi lahko pripravilo več skupin mladih.
Izbira pričevalcev je bila dobra.
Za pričevanja, ki so bila del programa, bi bilo potrebno več časa.
Prireditev je bila predolga za družine z majhnimi otroki.
Sveta maša je bila predolga za družine z majhnimi otroki.
Prinašanje darov v nahrbtnikih pri sveti maši je bilo neprimerno.
Na srečanju predvsem pri bogoslužju bi lahko dali večji poudarek dejavnemu sodelovanju otrok in
družin pri prošnjah, petju.
Delitev podobe Svete Družine družinam je bila premalo osebna.
Domiselna je bila pisna zahvala ŠUD družinam zastopnicam župnij.

2.7 Razno
-

Dobro je bilo, da so se laiki, duhovniki, redovniki, redovnice zbrali na enem kraju.
Številčna navzočnost duhovnikov je bila zelo lepa.
Čutiti je bilo vrzel med hierarhijo in laiki.

2.8 Podoba SPD v medijih
V medijih so bile najpogosteje omenjene spodaj navedene informacije:
-

Govor g. nadškofa msgr. mag. Alojza Urana: 15-krat.
Geslo: za življenje - za družino: 14-krat.
SPD je bil najmočnejši odmev plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem: 8-krat.
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-

-

SPD se je udeležilo več kot 10.000 vernikov: 13-krat (pomanjkljivo interpretirano).
Slovenski pastoralni dan je bil prvi tovrstni dogodek: 13-krat.
Za preživetje naroda bi bilo potrebno vsaj 10.000 otrok 10-krat (napačno interpretirano).
Govor celjskega škofa dr. Antona Stresa: 10-krat.
Papežu Benediktu XVI. je bil z dogodka poslan telegram: 6-krat.
Prihodnje leto pričakujemo papežev obisk: 4-krat.
Prihodnje leto bo evharistični kongres: 3-krat.
Podano je bilo sporočilo SPS: 3-krat.
SPD se je udeležilo od 11.000 do 12.000 vernikov: 3-krat.
SPD se je udeležilo več tisoč vernikov: 3-krat (pomanjkljivo interpretirano).
Podana je bila poslanica za družino: 2-krat.
Za preživetje naroda bi bilo potrebno vsaj 10.000 otrok več: 2-krat.
Podano je bilo sporočilo s posinodalnega dneva: 2-krat.
Vzporedno z dogodkom je potekal Run4unity, podano je bilo sporočilo Obarvajmo mesto: 2-krat.
Podane so bile teze za temeljna izhodišča slovenskega pastoralnega načrta: 1-krat.
Družine so na dogodku prejele podobe Svete Družine: 1-krat.
Geslo: izberi življenje – za družino: 1-krat (napačno interpretirano).
Priprave na SPD so bile dolge in intenzivne: 1-krat.
Za dogodek je bil izbran predvolilni čas, ko vsaka beseda največje civilnodružbene organizacije
dvojno odmeva: 1-krat.
Uporabljeni so bili elementi popularne kulture, ideologije zletov (gibanje focolarov je poskrbelo
celo za obuditev štafetne tradicije in katoliške duhovnosti: 1-krat.
Dogodek daje vtis, da se Cerkev zavestno poslavlja od velikih ideološko-političnih vprašanj: 1krat.
Dogodek daje vtis, da se Cerkev izogiba obtoževanju sodobnega individualizma in sekuralizma,
tistih, ki ne živijo po cerkvenih normah in militantnemu terjanju vedno novih koncesij za
uresničevanje visokoletečih cerkvenih ambicij. Odločitev za krščanstvo je lahko le odločitev
vsakega posameznika in zatorej strogo individualna: 1-krat.
Cerkev se bolj zaveda, da mora bolj kot doslej pritegovati z zgledom, ne samo z besedo: 1-krat.
Škoda, da je Cerkev v svojem zavzemanju za družine še vedno tako ozkogledna in vztraja pri
enem samem družinskem vzorcu – družini matere in očeta: 1-krat.
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