Analiza uresničevanja sklepov Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem

Sklep
Človek na prelomu tisočletja
(20) Slovenska škofovska konferenca (SŠK) naj pospešuje zgodovinske raziskave,
ki bodo ovrednotile vlogo krščanstva na slovenskih tleh, še posebej v času
reformacije in po njej.
(25) Slovenska liturgična komisija (SLK) naj pripravi slovenski martirologij in
pastoralna navodila za uporabo.
(32) Slovenski pastoralni svet (SPS) naj poskrbi, da bodo pastoralni načrti v vzgoji
in izobraževanju vključevali tudi skrb za okolje.
(41) Ker je pri vseh pastoralnih načrtovanjih in odločitvah potrebno upoštevati
dejansko stanje, naj se Pastoralni institut pri Teološki fakulteti (TF) v Ljubljani
strokovno primerno okrepi, da bo lahko raziskoval dejansko stanje vernosti in
moralne zavesti sodobnega človeka pri nas.
Cerkev v službi človekovega življenja
(49) Okrepiti je potrebno razširjanje in poznavanje družbenega nauka katoliške
Cerkve. To je predvsem naloga Komisije Pravičnost in mir.
(51) V skladu z načelom subsidiarnosti naj Komisija za območno pravo definira
pristojnosti različnih cerkvenih organizmov in služb.
(54) SŠK naj ustanovi »Urad za zakonodajo«, ki bo stalno spremljal nastajanje in
spreminjanje civilne zakonodaje, še posebej glede vprašanj svobode veroizpovedi
in njenega uresničevanja na vseh ravneh družbenega življenja, predvsem pa glede
vseh za kristjane pomembnih etičnih vprašanj.
(65) Vsi cerkveni organizmi, ki pokrivajo posamezna pastoralna področja, naj pod
vodstvom SŠK in SPS v času treh let v skladu z besedilom plenarnega zbora
izdelajo pastoralni načrt.
Cerkev – kraj skupnega življenja
(73) Pastoralne službe vseh slovenskih škofij naj za pospeševanje kulture dialoga za
vse nosilce cerkvenih služb pripravijo različne delavnice komuniciranja.
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Naslovnik (SŠK) ni primeren. Primernejši naslovnik bi
bila TEOF.
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Uresničevanje sklepa poteka.
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Uresničevanje sklepa poteka.
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Pastoralni institut je raziskovalna institucija, ki
povezuje visokošolske učitelje in se ne more dodatno
okrepiti.

x

V letu 2007 je založba Družina izdala Kompendij
družbenega nauka Cerkve.
Sprejeti sklepi plenarnega zbora naj bi se pred
oblikovanjem komisije verificirali v praksi.
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Delo je delno pokrivala Komisija za ureditev odnosov
med Cerkvijo in državo.

x

Uresničevanje sklepa poteka.
PS Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Ljubljana in
Maribor sklepa še niso uresničile, PS Koper je sklep
skušala uresničiti, vendar ni bilo odziva pri
naslovnikih.

x
(74) Slovenski ekumenski odbor naj preuči predlog s prvega zasedanja plenarnega
zbora o velikem petku kot skupnem spravnem prazniku v Sloveniji.
(81) Komisija za martirologij naj nadaljuje z zbiranjem podatkov o pričevalcih za
vero in jih teološko ovrednoti.
(84) Katoliškim založbam plenarni zbor predlaga, da pripravijo pregledne in jasne

Opomba
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Uresničevanje sklepa poteka.
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Uresničevanje sklepa poteka.

informacije v obliki zloženke ali drobne publikacije o pojavu sekt in novodobnih
gibanj.
(84) Slovenski katehetski odbor (SKU) naj v katehetski načrt vključi področje sekt
in novodobnih duhovnih gibanj.
(84) TF in Pastoralne službe naj posvetijo sektam in novodobnim gibanjem trajno
in sistematično pozornost.
Krščansko občestvo pričuje, oznanja, slavi in služi
Pričevanje
(87) Plenarni zbor naroča, da se v skladu z razumevanjem koncilskega modela
župnije pospešuje ustanavljanje različnih občestev na župnijski in dekanijski ravni.
(90) Različne oblike organiziranega življenja vernikov, ki podpirajo poslanstvo
laikov v Cerkvi in družbi, naj se po župnijah predstavijo in tam, kjer je potrebno, na
novo ustanovijo. Organizacije, ki želijo imeti katoliški značaj, se morajo vključiti v
ustrezne cerkvene strukture ter si urediti pravno in formalno stanje. Povezani so v
Svet katoliških laikov Slovenije (SKLS).
(94) SPS naj pospešuje versko izobraževanje odraslih v vseh slovenskih škofijah.
(97) Po župnijah ali dekanijah naj se ustanavljajo misijonske skupine ali krožki, ki
bodo vodili in spodbujali delo za misijone. Delo naj vodijo referenti za misijone.
(99) Elektronski mediji so eno izmed pomembnih sredstev za novo evangelizacijo,
zato mora celotno cerkveno občestvo skrbeti za njihovo širjenje in gmotno
podpiranje, SŠK pa naj skrbi za ustrezne kadre.
(99) Katoliški časnikarji naj poživijo svoje stanovsko združenje in medse povabijo
tudi novinarje, ki v necerkvenih javnih glasilih pripravljajo prispevke o cerkvenem
življenju.
(99) Cerkveni odbor za sredstva družbenega obveščanja (SOSDO) naj se na novo
oblikuje. Skrbi naj za kakovost, usklajevanje in racionalizacijo med založbami,
tiskovnimi društvi in drugimi medijskimi hišami.
(99) Ko bo SŠK ustanovila tajništvo SŠK, naj vanj vključi Tiskovni urad, ki bo pod
neposredno pristojnostjo enega od škofov.
(99) Plenarni zbor predlaga, da TF v okviru svojega izbirnega programa uvede
oblike sistematičnega izobraževanja za medije in to razširja na vse pastoralne
delavce.
(105) SŠK naj v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in redovnimi
skupnostmi spodbuja prostorsko in kadrovsko kakovost katoliških gledaliških
dejavnosti.
(106) Plenarni zbor podpira ustanovitev ateljeja za duhovno umetnost, kjer se bodo
lahko zbirali umetniki, ki se navdihujejo ob evangeljskih vrednotah.
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PS se tej problematiki niso posebno posvečale,TEOF
pa posveča pozornost tudi novodobnim gibanjem.
Povprečno je nastalo 1,4 novih občestev na župnijo in
3,15 novih občestev na dekanijo.
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Misijonske skupine delujejo v 19% župnij.
Kadrovsko vprašanje elektronskih medijev naj bi se
rešilo z reorganizacijo SŠK in vključitvijo Vrneta v
SŠK.
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Stanovsko združenje katoliških novinarjev formalno
obstaja, vendar dejansko ne deluje.
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Tajništvo SŠK ni nikoli prav zaživelo. TU SŠK deluje
samostojno.

x
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(109) SLK naj ustanovi Komisijo za cerkveno glasbo, ki naj v sodelovanju s
sorodnimi ustanovami skrbi za redno izobraževanje organistov in zborovodij ter
usmerja revijo Cerkveni glasbenik, da bo pastoralno uporabnejša.
Kristjanova odprtost za skrivnostno in sveto

Objavljeni so bili nekateri članki in publikacije s to
tematiko.

x

Sistematično izobraževanje za medije poteka na TEOF
samo za študente.
Katoliška gledališka dejavnost ni sistematično
organizirana.
Obstaja več prostorov zbiranja umetnikov (Piran,
Celje, različne likovne kolonije, galerija Mežnarija v
Mengšu, Ars Sacra v Mariboru itd.).

(114) Škofijske liturgične komisije naj v povezavi z dekanijskimi liturgičnimi
komisijami poskrbijo za stalno liturgično in biblično izobraževanje sodelavcev:
bralcev, izrednih delivcev obhajila in organistov. SLK pa naj priskrbi smernice za
liturgično vzgojo ministrantov. Le-te naj vključujejo tudi biblični vidik.
(114) Plenarni zbor daje pobudo, da se postopoma uveljavi praksa odraslih izrednih
delivcev obhajila v vseh večjih župnijah. Kandidat naj se umesti s predpisanim
liturgičnim opravilom.
(117) Da bi bili bolniki in ostareli, ki se ne morejo udeležiti nedeljskega bogoslužja,
deležni njegovih sadov, naj župnije poskrbijo za delivce obhajila na domu.
(118) Kadar obhajamo bogoslužje z manjšimi skupinami, na primer z družinami,
otroki, mladino, ostarelimi in bolnimi, velja upoštevati Navodilo o mašah malih
skupnosti in Pravilnik za maše z otroki.
(119) SŠK naj v sodelovanju s SLK pripravi navodila glede liturgičnih oblačil
laiških sodelavcev pri bogoslužju.
(118, 1221, 129) SLK naj poskrbi za različne pripomočke za družinska bogoslužja
in pripravo družin na praznična družinska bogoslužja.
(120) Komisija Pravičnost in mir naj budno spremlja vse oblike kršenja nedeljskega
počitka in naj se na zlorabe sproti odziva.
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Izredne delilce obhajila ima skoraj 40 % župnij.
Izredne delilce obhajila na domu ima dobrih 15 %
župnij.

x

Navodilo o mašah malih skupnosti in Pravilnik za
maše z otroki uporablja 26 % župnij.
x
Izšlo je nekaj pripomočkov za družinska bogoslužja,
med njimi knjiga Julke Nežič Družina slavi Boga.
V zvezi z nedeljskim počitkom sta izšli dve izjavi
komisije Pravičnost in mir: Umik pravilnika in
odpoved nakupom ob nedeljah [22.03.2001] in Za
zaščito družine in nedeljski počitek [15.04.2002].

x
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(121) SLK naj na vse slovenske občine naslovi pobudo za postavitev primernih
obeležij z urnikom nedeljskega bogoslužja.
(122) SLK naj poskrbi za dobro obveščenost o vseh oblikah bogoslužij v
počitniških in dopustniških krajih. V ta namen naj se vsako leto pred počitnicami
izda primerna večjezična publikacija, po možnosti v sodelovanju s civilnimi ali
državnimi ustanovami.
(123) Plenarni zbor daje pobudo, da se molitveno bogoslužje občasno poveže s
sveto mašo. SLK naj pripravi sodobni molitvenik za odrasle.
(134) SLK naj preveri navodila o uporabi bogoslužnega prostora v druge namene,
in če je potrebno, naj se jih spremeni, dopolni ter objavi v Sporočilih slovenskih
škofij.
Življenje z Jezusom Kristusom v zakramentih
Zakramenti uvajanja
(136) Medškofijski odbor za družino pri SPS naj na podlagi besedil o zakramentih
za vsak zakrament posebej pripravi drobne knjižice ali zloženke, na katerih bo
poljudno povzeta vsebina posameznega zakramenta, zapisane pa bodo tudi naloge
nosilcev zakramentalne pastorale, njihove pravice in dolžnosti.
(140) Slovenska oznanjevalna komisija (SOK) naj poskrbi za pripomočke za dobro
pripravo za prejem zakramenta svetega krsta ter za pastoralo krščencev in njihovih
družin po prejemu zakramenta.
(160) Odbor za katehumenat pri SOK naj izdela vsebinske in metodološke
pripomočke, ki so prilagojeni različnim starostnim obdobjem katehumenov.
(160, 170) V vseh slovenskih škofijah naj velja, da vse tri stopnje katehumenata
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Urniki sv. maš so objavljeni na spletnih straneh
posameznih župnij. Urniki sv. maš v času med
počitnicami so objavljeni v katoliškem tedniku
Družina in v reviji Ognjišče.
Izšla sta Molitveno bogoslužje in Cerkveni molitvenik.
V pripravi je molitvenik hvalnic in večernic.
Uresničevanje sklepa poteka.

Člani se ne čutijo pristojni za pripravo tovrstnih
knjižic.
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Vsebinski in metodološki pripomočki so v pripravi.

odraslih (predkatehumenat, katehumenat in mistagogija) trajajo praviloma eno leto
in pol. V času mistagogije naj bo vsaj deset zaporednih srečanj v krajšem časovnem
obdobju, kasneje v obdobju enega leta mesečna srečanja, po tem času pa naj bodo
srečanja vsaj enkrat na leto.
(180) Na začetku leta birme vsak boter podpiše izjavo, s katero dokazuje, da
izpolnjuje pogoje za botrstvo. Besedilo izjave pripravi SPS.
(195) SŠK imenuje strokovno komisijo v okviru SPS, ki bo spremljala razvoj
birmanske pastorale obeh pristopov v naslednjih petih letih. Ta komisija bo na
podlagi strokovne analize stanja SŠK pripravila predloge za nadaljnje odločitve na
tem področju.
(195) SKU je v sodelovanju z drugimi medškofijskimi telesi odgovoren za
izdelavo programa birmanskega uvajanja, ki začne veljati, ko ga potrdi SŠK.
(196, 199) Župnik naj v programu birmanskega uvajanja vključuje aktivno
sodelovanje birmancev pri karitativno-socialnih dejavnostih in pri liturgičnem
življenju Cerkve ter pripravlja redna srečanja s starši in botri birmancev.
Birmovalec ali njegov zastopnik naj pred birmo pri srečanju z birmanci poudari
vprašanje njihovega konkretnega vključevanja ali angažiranja v krščanskem
občestvu.
(199) Birmanska slovesnost naj se redno časovno loči od vizitacije in osebnega
srečanja škofa z birmanci oziroma župnijo. Tako bo tudi več časa za temeljno
srečanje predvsem s tistimi verniki, ki dejavno sodelujejo v župnijskem občestvu.
(202) SKU naj skupaj z odgovornimi za mladinsko pastoralo začne s pripravo
katehetskega načrta za obdobje po birmi.

x

Načelo je formalno sprejeto, v praksi pa prihaja do
neenotnosti.
Izdelan je bil predlog izjave botrov, ki pa ni bil
potrjen. Botri v teku priprave na birmo v 68 % župnij
podpisujejo izjavo o izpolnjevanju pogojev za
botrstvo.

x

Uresničevanje sklepa poteka.

x
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V času priprave na sveto birmo več kot 47 %
birmancev sodeluje pri karitativni dejavnosti, 88 %
birmancev pa sodeluje na liturgičnem področju.
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(204) Voditelji birmanskih skupin naj se stalno in redno izobražujejo. Za to poskrbi
župnik sam ali pa jih napoti na Teološko pastoralno šolo, v Šolo za animatorje in
podobne oblike izobraževanja. Vse oblike izobraževanja naj jasno določijo ciljno
skupino in doseženo stopnjo usposobljenosti.
(207) SLK naj pripravi praktična navodila za sodelovanje pri maši, ki bodo
poenotila različno prakso po naših župnijah, zlasti kar zadeva telesno držo pri
posameznih delih bogoslužja. Navodila bo potrdila SŠK.
(214) Po uvedbi devetletke naj bo prvo sveto obhajilo po dveh ali treh letih
verouka.

Animatorji birmanskih skupin se stalno in redno
izobražujejo v približno tretjini župnij.
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(216) V okvir priprave na prvo spoved spadajo tudi obhajanja samostojnih
spokornih bogoslužij. Prva spoved naj bo kakšen teden pred prvim obhajilom, ni pa
primerna praksa, da je časovno preveč oddaljena od prvega obhajila.
(218) SLK naj pripravi primerno gradivo za skupno molitev in češčenje
Najsvetejšega.
Zakramenti ozdravljanja

V 89 % župnij je birmanska slovesnost časovno ločena
od vizitacije.
Določeni so bili nosilci priprave posameznih področij
otroške in mladinske pastorale, v katero SKU umešča
birmansko pastoralo.
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Navodila so bila pripravljena, vendar je v praksi veliko
neenotnosti.
Otroci v skoraj 16 % župnij prvo sveto obhajilo
prejmejo v 2. razredu devetletke, v skoraj 65 % župnij
pa v 3. razredu devetletke. Preostale župnije niso
posredovale svojega odgovora.
Spokorna bogoslužja v okviru priprave na prvo sveto
spoved obhajajo v 56% župnij.
Gradivo je na voljo, vendar je potrebno opraviti izbor
primerne literature.

(221) Pri oznanjevanju je vedno znova potrebno ovrednotiti sveto popotnico kot
zakrament umirajočih, ki ga je vernik dolžan prejeti, če mu je to le mogoče.
(226, 235) Urnik spovedovanja v župniji naj bo praviloma oznanjen in zapisan tako
kot urnik za maše. V večjih mestih bi morali poskrbeti, da je eden od duhovnikov
vedno na voljo za spoved v eni od mestnih cerkva. Tudi ta urnik naj bo objavljen v
drugih mestnih cerkvah.
(226) SLK naj pripravi navodila za ureditev spovednic v skladu s cerkvenimi
predpisi, izpolnjevanje navodil pa naj preverjajo dekani.
(238) Župniki naj vsaj nekajkrat na leto poskrbijo, da pride v župnijo spovedovat
eden ali več spovednikov od drugod. V adventnem in postnem času se priporočajo
samostojna spokorna bogoslužja in skupna priprava vernikov s posamično
spovedjo. V tem primeru naj bo na voljo več spovednikov. Spoved naj po možnosti
ne bo med mašo.
(239) V bolnišnicah in domovih za ostarele naj bodo urejene kapele, v katerih bodo
lahko bolniki oziroma stanovalci pri maši, kjer se bodo zadrževali v osebni molitvi
in bodo imeli možnost za duhovni pogovor z duhovnikom. Za to naj si prizadeva
pristojni duhovnik na ozemlju svoje župnije.
Zakramenta služenja
(252) Po župnijah naj se pospešujejo različne oblike vzpodbujanja duhovnih
poklicev, še zlasti molitev za nove duhovne poklice na veliki četrtek, vsak prvi
četrtek ali soboto v mesecu, duhovne vaje, duhovno vodstvo in drugo. Spodbuda k
stalni prošnji za duhovne poklice je lahko tudi molitvena zveza, ki naj se ustanovi
po škofijah in razširi na župnije.
(264) SOK naj pripravi program za vzgojo za ljubezen in daljno pripravo na zakon,
namenjen staršem, katehetom in voditeljem mladinskih skupin.
(267) Cerkev naj pride mladim naproti z ustanavljanjem posebnih posvetovalnic za
zaročence in mlade pare ter jim tako konkretno pomaga pri odločanju. Pri tem naj
sodeluje z ustreznimi civilnimi ustanovami.
(273) Programi tečajev naj bodo v vseh škofijah vsebinsko in metodološko
usklajeni. Zaročenca naj se prijavita domačemu župniku po možnosti šest mesecev
pred poroko. Pri običajni obliki priprave na zakon naj obsega tečaj najmanj pet
srečanj, med njimi pa naj bo po možnosti tedenski časovni razmik.
(280) Zaročni obred naj bo približno pol leta pred poroko, vendar ne med mašo.
Karitativna dejavnost
(298) SŠK ustanovi Slovensko komisijo karitativnih dejavnosti (SKKD). Temu
primerno naj članice prilagodijo svoja pravila. V okviru SKKD-ja se lahko ustanovi
poseben urad, ki bo spremljal sodelovanje med cerkvenimi karitativnimi
ustanovami in državnimi službami.
(302) SKKD pripravi merila in normative, ki jih bo potrdila SŠK. Iz njih naj bo
razvidno, katera ustanova se lahko šteje za cerkveno in je z njo ustrezno
organizacijsko povezana.
Življenje v Cerkvi
Vzgoja za medsebojne odnose v družini, pri katehezi, v Cerkvi in v šoli

54 % župnikov meni, da so verniki dobro poučeni o
sveti popotnici.
V 90 % župnij so verniki seznanjeni z urnikom
spovedovanja v domači župniji, v 16% pa tudi z
urnikom spovedovanja v sosednjih župnijah.
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x
x

x

Sklep je uresničen v 93 % župnij.

x

V 81% bolnišnic in 50 % domov za ostarele so že
urejene kapele.

x

Na dobrih 81 % župnij poteka skupna molitev za
duhovne poklice, 69 % župnij pa se vključuje tudi v
molitveno zvezo za duhovne poklice.
x

x

Sklep izvajajo Urad za družino v nadškofiji Ljubljana
in Maribor, ter komisije in odbori za družino.

x
x

Zaročni obred je prakticiralo le 20 župnij.

x

Poseben urad še ni ustanovljen.

x

Družina
(306, 310) Medškofijski odbor za družino pri SPS naj izdela enotna izhodišča za
razumevanje posameznih vprašanj in meril za ustreznejšo organsko in usklajeno
družinsko pastoralo. Med drugim naj skrbi, da se bodo po dekanijah ustanovile
skupine mlajših zakoncev, ki bodo mladim znale predstaviti naravne metode
uravnavanja spočetij.
(322, 326) Na škofijski ravni naj se ustanovi »zavod« (Družinska šola), ki bo
omogočil formalno-pravno in organizacijsko povezovanje vseh obstoječih oblik
priprave na zakon, spremljanje zakoncev in oblikovanje novih programov tako za
področje priprave na zakon kot tudi za druga področja družinske pastorale. Zavod
bo s pomočjo svojih strokovnih sodelavcev skrbel za usposabljanje voditeljev,
predavateljev in sodelavcev vseh programov pastorale družine. Ustanovi naj
ustrezno število zakonskih posvetovalnic.
Mladina
(335) Pastoralno delo z mladimi naj bo bolj načrtno in povezano. V ta namen naj se
izdelajo pastoralni načrti na več ravneh: župnijski, dekanijski, škofijski in
nacionalni. Na teh ravneh naj se ustanovijo Odbori za mladino.
(338) Za vzgojno delo z mladimi naj se redno usposablja čim več laikov. Izkušnje
različnih tečajev in šol za animatorje naj se povežejo v Slovensko šolo za
animatorje, med seboj pa naj se oblike usposabljanja razlikujejo glede na namen in
zahtevnost.
(338) TF naj ponudi bodočim duhovnikom in laiškim teologom ustrezno izobrazbo
za delo na področju mladinske pastorale. V ta namen naj se vzpostavi sodelovanje
med TF, strokovnimi institucijami in pastoralnimi ustanovami.
(338) Pastoralna služba naj za duhovnike in druge pastoralne delavce uvede stalno
izobraževanje za delo z mladino.
(340) Birmanska pastorala naj dobi vsebinske in metodološke obrise mladinske
pastorale. Otroška in mladinska pastorala pa naj se bolj celovito povežeta.
(340) Mladinska kateheza naj vsebuje močne prvine priprave na zakon, poleg
spoznavno-katehetske pa naj sistematično razvija tudi karitativno, molitveno in
liturgično razsežnost.
(340) Komisija za katoliško šolstvo pri SŠK naj spodbuja povezovanje dijaških
organizacij v katoliških šolah.
(344) V univerzitetnih mestih naj se tam, kjer so pogoji, ustanovijo univerzitetne
župnije z rednim duhovnikom.

Kateheza
(345) SKU naj v sodelovanju s Katehetsko-pedagoškim institutom na TF izdela
katehetski načrt za vsa starostna obdobja in druge skupine na vseslovenski ravni.
Usklajen mora biti z dokumentom plenarnega zbora, odobriti pa ga mora SŠK.
(361) V župnijah po Sloveniji, kjer živijo Romi, naj se jim ponudi celostno
oznanilo na njim primeren način.

Skupine mlajših zakoncev, ki mladim predstavijo
naravne metode uravnavanja spočetij delujejo v 14 %
dekanij.

x

x

Urad za družino je ustanovljen v ljubljanski in
mariborski škofiji, v drugih škofijah za pastoralo
družine skrbijo odbori ali komisije za družino.

x

x
x
x
x

Bolj kot MOM naj bi bil za to področje pristojen SKU.

x

Na tem področju ni bilo načrtnega dela.

x
Univerzitetna župnija z rednim duhovnikom ni bila
ustanovljena niti v največjih dveh univerzitetnih
mestih, v Ljubljani in Mariboru, niti v manjših
novonastalih univerzitetnih mestih.

x

x
x

Uresničevanje sklepa poteka. Katehetsko pedagoški
institut pri tem ne sodeluje.
Celostno oznanilo na Romom primeren način podaja v
13 % župnij, v katerih živijo.

(379) Župnije naj poskrbijo za ustrezne veroučne prostore.

Na 74 % župnij ocenjujejo, da so veroučni prostori
primerni.

x
Občestvo poklicanih: različne so službe, isti pa je Duh
(398) Na ravni škofij naj se ustanovi Urad za laiške teologe in druge laike v
cerkvenih službah. Njegova naloga je opredeliti status laikov v cerkvenih službah,
definirati področja in naloge njihovega delovanja ter skrb za njihovo nenehno
duhovno in strokovno oblikovanje. Laiškim teologom in diplomantom Teološko
katehetske (pastoralne) šole pomaga pri organizaciji obvezne prakse v pastoralnih,
vzgojnih in socialnih ustanovah. Pomaga jim pri iskanju možnosti zaposlovanja,
skrbi za izvajanje enotnih pravil zavarovanja in pravičnega plačevanja, prizadeva si
za ustanovitev posebnega sklada za financiranje.
(402) Škofije naj poskrbijo za poseben solidarnostni sklad za vzdrževanje
duhovnikov v času njihovega pastoralnega delovanja, če so na revnejših župnijah.
V času njihove ostarelosti ali bolezni naj poskrbijo tudi za domove za ostarele in
bolne duhovnike.
(408) SŠK naj določi program izobrazbe in duhovnega oblikovanja stalnih
diakonov. Celotnemu božjemu ljudstvu naj se predstavi pomen in potrebnost
ustanove stalnega diakonata.
(417) SŠK in KORUS naj se dogovorita in uskladita glede vključenosti redovnih
skupnosti v slovenski pastoralni načrt.
Strukture in gibanja v službi življenja v Cerkvi
(423, 424) Organizacijska shema Cerkve na Slovenskem (organigram) z vsemi
škofijskimi, dekanijskimi, župnijskimi, redovniškimi in laiškimi strukturami naj se
oblikuje kot priloga Sklepnega dokumenta plenarnega zbora, tajništvo SŠK pa naj
jo redno ažurira. Na ravni SŠK naj se aktualna shema enkrat letno izda v tiskani in
elektronski obliki na internetni spletni strani.
(428) Za boljše izvajanje nekaterih skupnih pastoralnih nalog je potrebno preveriti
dosedanje razmejitve dekanij. Kjer so dekanije prevelike oziroma neustrezno
oblikovane, naj se v času treh let na novo oblikujejo. Pri tem naj se upošteva
lokalna samouprava.
(428) Po dekanijah naj se v treh letih ustanovijo dekanijski pastoralni sveti (DPS).

x

x
x
x

x

x

x
(428) Priporoča se, da vsaka dekanija za izvajanje skupnih dekanijskih nalog
zaposli laiškega teologa oziroma teologinjo ali drugega usposobljenega laika.
x
(433) Svet katoliških laikov Slovenije (SKLS) naj vsako leto pripravi naslovnik z
imeni in naslovi odgovornih za posamezno združenje, ki naj postane sestavni del
naslovnika Cerkve na Slovenskem oziroma Naslovnika slovenskih škofij.
(454) Katoliška Cerkev na Slovenskem naj s pravoslavno Cerkvijo in slovenskimi
evangeličani nadaljuje teološki dialog. V ta namen naj skupaj z njimi pripravlja

Urada za laike sta ustanovljena v nadškofiji Ljubljana
in nadškofiji Maribor.

x

Problematiko so obravnavali na 40 % dekanij.
DPS so bili ustanovljeni v vseh dekanijah ljubljanske,
mariborske in murskosoboške škofije, v dekanijah
novomeške, koprske in celjske škofije pa se v
nekaterih dekanijah še ustanavljajo.
O zaposlitvi laiškega teologa za izvajanje skupnih
dekanijskih nalog razmišlja približno 30 % dekanij,
laiški teologi oz. teologinje pa so že zaposleni v štirih
dekanijah.
Naslovnik z imeni in naslovi odgovornih za
posamezno združenje pripravlja TU SŠK.
V molitveni osmini potekajo bogoslužja s predstavniki
različnih skupnosti krščanskih Cerkva in okrogle mize.

teološke pogovore in simpozije tudi v mednarodnem merilu.

Januarja 2007 so predstavniki Katoliške, Pravoslavne
in Evangeličanske Cerkve skupaj razglasili leto
Svetega pisma. Leta 2007 je v Ljubljani potekal
svetovni biblični kongres, na katerem so sodelovali
strokovnjaki različnih krščanskih Cerkva in Judje.

x
Katoličani in njihova Cerkev v politični skupnosti
(470) V pogajanja med Cerkvijo in državo naj se vključi tudi prizadevanje, da bi
cerkvena poroka imela civilnopravne učinke.
(470) Plenarni zbor SŠK predlaga, da v pogajanjih z državo doseže takšne zakonske
rešitve, ki bodo Cerkev kot enega izmed pomembnih lastnikov kulturnih
spomenikov in naravne dediščine obravnavale kot enakovredno sogovornico pri
iskanju rešitev med državo, kulturno-naravovarstveno stroko ter Cerkvijo.
(473) Zaradi verodostojnosti Cerkve pred javnostjo in zaradi potrebe po notranji
prosojnosti in vzajemnosti je potrebno na vseh ravneh Cerkve na Slovenskem bolj
skrbeti za jasno preglednost virov prihodkov in odhodkov ter letno bilanco javno
predstaviti.
(476) Zakonik cerkvenega prava zahteva gospodarsko in finančno preglednost ter
nadzor. Zadeve in pristojnosti, ki niso dovolj določene, naj se pojasnijo in določijo
z območnim pravom.
(480) Pregled finančnega poslovanja naj bo stalni predmet dekanove in škofove
vizitacije v župnijah. Župnije in druge cerkvenopravne ustanove dajejo letno
finančno poročilo o finančnem poslovanju.
SKUPAJ

x

x

V pripravi je Zakon o varstvu kulturne dediščine, ki
uvaja novost, da lahko država z velikimi lastniki
kulturne dediščine, med katere sodi tudi Katoliška
Cerkev, sklene poseben sporazum.
Vse škofije v tedniku Družina objavljajo finančna
poročila.

x
x
x
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Finančna poročila posreduje ok. 85% župnij.
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