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PASTORALNO OBLIKOVANJE: povezanost z ljubeznijo Jezusa Kristusa 

dobrega Pastirja 

 
 

57. Celotno oblikovanje duhovniških 

kandidatov ima namen, da jih na 

oseben način pripravi, da se povežejo z 

ljubeznijo Kristusa, dobrega Pastirja. 

To oblikovanje mora torej imeti v svojih 

različnih vidikih bistveno pastoralni 

značaj. To je jasno izrazil koncilski 

odlok o duhovniški vzgoji o velikih 

semeniščih: »V njih mora vse 

oblikovanje bogoslovcev imeti ta 

namen, da postanejo po zgledu našega Gospoda Jezusa Kristusa, učitelja, duhovnika in 

pastirja, pravi dušni pastirji. Zato jih je treba pripravljati za službo besede tako, da bodo 

razodeto božjo besedo vedno bolje razumevali, jo v premišljevanju osvajali ter jo izražali z 

besedo in življenjem; za službo bogočastja in posvečevanja tako, da bodo z molitvijo in s svetimi 

bogoslužnimi opravili, z evharistično daritvijo in zakramenti izvrševali delo odrešenja; za službo 

pastirja tako, da bodo znali ljudem ponavzočati Kristusa, ki »ni prišel, da bi mu stregli, ampak 

da bi on stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge« (Kr 10,45; prim. Jn 13,12-17), in 

da bodo mnoge pridobili, ko so postali služabniki vsem (prim. 1 Kor 9,19)«. (DV 4) 

Koncilsko besedilo zelo poudarja globo skladnost, ki obstaja med različnimi vidiki 

človeškega, duhovnega in umskega oblikovanja ter hkrati njihovo posebno pastoralno 

usmerjenost. V tem pomenu pastoralni namen zagotavlja človeškemu, duhovnemu in 

umskemu oblikovanju določeno vsebino in jasne značilnosti ter tako poenoti in nadrobno 

uredi celotno oblikovanje bodočih duhovnikov. 

Kot vsako drugo oblikovanje, se tudi pastoralno oblikovanje razvija iz resnega razmišljanja in 

prakse. Zakoreninjeno je v duhu, ki vsemu daje podporo in moč za spodbude in razvoj. 



Zahteva se torej študij resničnega in pravega teološkega predmeta: pastoralne ali praktične 

teologije, ki je znanstveno razmišljanje o Cerkvi, ki se z močjo Svetega Duha nenehno gradi v 

zgodovini; o Cerkvi torej kot o »vesoljnem zakramentu odrešenja« (C 48), kot o znamenju in 

živem orodju odrešenja Jezusa Kristusa v besedi, zakramentih in služenju ljubezni. Pastorala ni 

samo umetnost, niti samo zbirka spodbud, izkušenj in metod; ima svojo polno teološko vrednost, 

ker prejema od vere načela in kriterije pastoralnega delovanja Cerkve v zgodovini, Cerkve, ki 

vsak dan »rojeva« Cerkev samo po posrečenem izrazu sv. Bede Častitljivega: »Nam et Ecclesia 

quotidie gignit Ecclesiam« (Tudi Cerkev vsak dan rojeva Cerkev). Med temi načeli in kriteriji je 

posebno pomembno evangeljsko spoznavanje družbeno-kulturnega in cerkvenega položaja, 

znotraj katerega se odvija pastoralno delo.  

Študij pastoralne teologije mora uvajati v pastoralno prakso s tem, da se posveča nekaterim 

pastoralnim dejavnostim, ki jih morajo duhovniški kandidati, vedno v skladu z drugimi 

oblikovalnimi obveznostmi, primerno postopno opravljati. Gre za pastoralne »izkušnje«, ki se 

lahko združujejo v pravi »pastoralni tirocinij« (praktično učno dobo), ki lahko traja različno dolgo 

in ga je treba metodično preverjati. 

Toda pastoralni študij in pastoralna dejavnost navajata k notranjemu viru, ki ga mora oblikovanje 

skrbno ohranjati in uporabljati: k vedno globlji povezanosti z Jezusovo pastoralno ljubeznijo. 

Kot je bila ta ljubezen počelo in moč njegovega odrešenjskega delovanja, tako mora biti po 

podaritvi Svetega Duha počelo in moč duhovnikove službe. Gre za oblikovanje, ki ni namenjeno 

samo temu, da zagotovi znanstveno pastoralno pristojnost in delovno sposobnost, ampak tudi, in 

predvsem, da zagotovi rast v tem, da je duhovnik 

v povezanosti s čustvi, mislimi in vedenjem 

Kristusa, dobrega Pastirja: »Isto mišljenje naj bo 

v vas, ki je tudi v Kristusu Jezusu« (Flp 2,5). 

 

Pastoralni čut in odgovornost 

58. Tako razumljenega pastoralnega oblikovanja 

ni mogoče skrčiti na preprosto vajeništvo, 

namenjeno temu, da se kandidat seznani s kakšno 

pastoralno tehniko. Semeniški vzgojni načrt 

mora poskrbeti za pravo in pristno uvajanje v 

pastoralni čut, v zavesten in zrel prevzem 

pastoralnih odgovornosti, da se kandidat navadi 

ocenjevati probleme in določati prednosti in 

sredstva za njihovo rešitev. To pa mora vedno Usmiljeni Samarijan, van Gogh 



izhajati iz jasnih nagibov vere in biti v skladu s teološkimi zahtevami same pastorale. 

Po začetni in postopni izkušnji v službi se bodo bodoči duhovniki lahko vključevali v obstoječo 

pastoralno tradicijo svoje delne Cerkve. Tako bodo lahko širili obzorje svojega duha in odpirali 

svoja srca za misijonsko razsežnost cerkvenega življenja, vadili se bodo v nekaterih začetnih 

oblikah sodelovanja med njimi samimi in duhovniki, h katerim bodo poslani. Ti pa so v povezavi 

s semeniškim načrtom prvenstveno odgovorni za njihovo pastoralno vzgojo. 

 

Pri izbiri krajev in uslug, primernih za pastoralno uvajanje, se je treba ozirati predvsem na 

župnijo, življenjsko celico področnih in specializiranih pastoralnih izkušenj, v katero bodo prišli, 

da se srečajo s posebnimi problemi njihove prihodnje službe. Sinodalni očetje so dali celo vrsto 

konkretnih zgledov, kot obisk bolnikov, skrb za izseljence, za izgnance in nomade; gorečnost 

dejavne ljubezni, ki se izraža v različnih socialnih delih. Posebej so o tem zapisali: »Potrebno je, 

da duhovnik priča za ljubezen Kristusa samega, ki je »hodil iz kraja v kraj in delil dobrote« (Apd 

10,38); duhovnik mora biti tudi vidno znamenje skrbi Cerkve, ki je mati in učiteljica. Ker danes 

prizadeva človeka toliko gorja, zlasti tistega, ki ga je povzročila nečloveška revščina, slepo nasilje 

in krivična oblast, je potrebno, da božji človek, dobro pripravljen za vsako dobro delo (prim. 2 

Tim 3,17), brani človekove pravice in njegovo dostojanstvo. Paziti pa je treba, da ne bo zašel v 

lažne ideologije in da ne bi, medtem ko hoče pospeševati popolnost, pozabil, da je svet odrešen 

edinole po Kristusovem križu«. (Propositio 28) 

Skupaj s temi in drugimi pastoralnimi dejavnostmi naj se bodoči duhovnik nauči živeti svoje 

pooblaščeno poslanstvo v skupnosti kot »služenje«, izogiblje naj se vsake gospodovalnosti ali 

opravljanja oblasti, ki jo ne opravičuje vedno in edinole pastoralna ljubezen. 

Za primerno oblikovanje je potrebno, da različne izkušnje duhovniških kandidatov dobivajo jasen 

značaj duhovniške službe in ostanejo tesno povezane z vsemi zahtevami, ki so lastne pripravi na 

duhovništvo in (seveda ne na škodo študija) v zvezi s pomočjo pri oznanjevanju božje besede, 

bogoslužju in vodenju bogoslužja. Te usluge lahko postanejo konkreten izraz služb lektorata, 

akolitata in diakonata.  

 

Pripravljati na to, da se doseže občestvo in sodelovanje 

59. Ker je pastoralna dejavnost po svoji naravi namenjena temu, da animira Cerkev, ki je v 

bistvu »skrivnost«, »občestvo« in »poslanstvo«, bo moralo pastoralno oblikovanje pri 

opravljanju službe poznati in živeti te cerkvene razsežnosti. 

Bistvena je zavest, da je Cerkev »skrivnost«, božje delo, sad Kristusovega Duha, učinkovito 

znamenje milosti, navzočnost Svete Trojice v krščanski skupnosti: ta zavest ne bo oslabila čuta 

odgovornosti, lastne duhovniku, ampak ga bo prepričala, da je rast Cerkve zastonjsko delo 



Svetega Duha in da je človeško služenje – od iste božje milosti zaupano svobodni človeški 

odgovornosti – evangeljsko služenje nekoristnega hlapca (prim. Lk 17,10). 

 

Zavest, da je Cerkev »občestvo«, bo pripravila 

duhovniškega kandidata, da udejanja skupnostno 

pastoralo v iskrenem sodelovanju z različnimi cerkvenimi 

subjekti; z duhovniki in škofom, s škofijskimi duhovniki 

in redovniki, z duhovniki in laiki. Tako sodelovanje pa 

zahteva poznanje in spoštovanje različnih darov in 

karizem, raznih poklicev in odgovornosti, ki jih Sveti Duh 

daje in zaupa članom Kristusovega telesa; zahteva živ in 

jasen čut za lastno identiteto in identiteto drugih v Cerkvi, 

zahteva medsebojno zaupanje, potrpežljivost, krotkost, sposobnost razumevanja in pazljivost; 

temelji predvsem na ljubezni do Cerkve, večji, kot je ljubezen do samega sebe in do združenj 

lastne pripadnosti. Posebno pomembno je pripraviti bodoče duhovnike za sodelovanje z laiki. 

»Radi naj laike poslušajo«, pravi koncil, »njih želje bratovsko upoštevajo, priznavajo njihovo 

izkušenost in pristojnost na različnih področjih človeškega delovanja, da bi mogli z njimi vred 

spoznavati znamenja časov«. (DV 9, CD 42, 61) Tudi nedavna sinoda je poudarjala pastoralno 

zavzetost do laikov: »Potrebno je, da gojenec postane zmožen, da verne laike, predvsem mlade, 

opozori na različne poklice in jih uvaja vanje (zakon, socialne usluge, apostolat, službe in 

odgovornosti v prevzemanju pastoralnih dejavnosti, posvečeno življenje in vodstvo v političnem in 

socialnem življenju, znanstveno raziskovanje, izobraževanje). Predvsem je potrebno poučevati in 

podpirati laike in njihov poklic, da bi prepojili in preoblikovali svet z lučjo evangelija. Zato je 

potrebno priznavati njihovo nalogo in jo spoštovati«. (Propositio 28) 

Končno bo zavest Cerkve kot »misijonarskega občestva« pomagala duhovniškemu kandidatu, da 

bo ljubil in živel bistveno misijonarsko razsežnost Cerkve in različnih pastoralnih dejavnosti; da 

bo odprt in razpoložljiv za vse možnosti, ki se danes nudijo oznanjevanju evangelija, ne da bi 

pozabil na dragoceno uslugo, ki jo pri tem morejo in morajo dajati sredstva družbenega 

obveščanja. Pripravljati se mora za službo, ki bi jo mogla zahtevati konkretna razpoložljivost 

Svetemu Duhu in škofu, da ga pošlje oznanjat evangelij prek meja domače dežele. (Odrešenikovo 

poslanstvo 67-68). 

 

 

 

 


