
Snov za jesensko pastoralno konferenco 2012 
 

 
Pastoralni tečaj v septembru bo odprl tematiko 
novega pastoralnega leta: leto vere in leto 
približevanja krovnega dokumenta Slovenskega 
pastoralnega načrta z naslovom »Pridite in 
poglejte« (PiP). Ta krovni dokument bo vsebinski 
temelj naših prihodnjih pastoralnih let načrtovanja 
na slovenski, škofijski in župnijski ravni, ki naj 
nam pomaga pri našem poslanstvu oznanjevanja 
vere  v vstalega Jezusa Kristusa. 

 
Da bi letošnjo pastoralno usmeritev duhovniki 
podprli še bolj osebno, bo imela jesenska 

pastoralna konferenca dva vsebinsko sorodna poudarka, ki želita prispevati pri navdušenju nad 
Kristusom in službenim duhovništvom: 

1. Kristocentričnost krščanstva – naša pot k Bogu je Jezus Kristus, 
2. Duhovnik, drugi Kristus. 

 
Nekaj izhodišč in literatura:  
Papež Pavel VI. je na začetku papeževanja rekel: »Katoliško duhovništvo ni Kristusovo namestništvo; 
nasprotno, ga pooseblja«. Duhovnik ni samo drugi Kristus, temveč je Jezus Kristus sam pod preobleko 
duhovništva. Nad kruhom, ki ga drži v roki in nad kelihom vina duhovnik ne reče: »To je Kristusovo 
telo«, »to je kelih Kristusove krvi«. Duhovnik, kakor koli mu je že ime …, namreč pravi: »To je moje 
telo, to je moja kri«. Človek »izgine«, po njem je sedaj tukaj Jezus.  
 
Pri duhovniku je natanko tako kakor pri sveti evharistiji. Brez vere ostanemo pri navideznem. Za 
verujočega je duhovnik navzočnost Jezusa Kristusa. Biti vse vsem in hkrati ostati odmaknjen, ker je 
Božji človek. To je protislovje apostolskega življenja duhovnika. Človek iz drugega sveta, a sredi tega 
sveta, človek od Boga in človek od ljudi. Duhovnik bo vedno razdeljen(ec), človek s prebodenim srcem, 
prebodenim med nebom in zemljo. In njegova zvestoba bo v tem, da ne zataji ne Boga ne ljudi. Ko 
vidimo duhovnika, nam vera govori: to je Kristus. Izkušnja pa: to je človek in včasih revež. Takšna je 
njegova osebna drama. Njegova vloga ga vedno presega – čudovito neskladje med njegovo človeško 
slabostjo in božanskim poslanstvom. Duhovnik je človek in hkrati neskončno več kot to. V njem je 
»zaprta« skrivnost, ki jo lahko vidimo samo z vero. 
 
Poglobimo ali pa osvežimo zavedanje enkratnosti in posebnosti daru službenega duhovništva. 
Sociologi, psihologi … ne bodo v družbi nikoli nadomestili duhovnika. Zato obnovimo svojo 
duhovniško podobo – osvežimo – ponovno prepoznajmo svojo duhovniško identiteto: »Zato ste, moji 
bratje duhovniki, v polnosti dolžni prevzeti svojo duhovniško podobo. Prisluhnite klicu vaših bratov, ki 
prosijo: 'Jezusa bi radi videli v njegovih duhovnikih'« (Janez Pavel II.) 
Duhovnik Antonie Cherrier je zapisal svojim učencem na večer pred svojim posvečenjem: »Kako veliki 
boste, ko boste duhovniki! Toda kako boste morali biti majhni, da boste resnično lahko novi Jezus 
Kristus.« 
 
Poglobitev teh dveh temeljnih vsebin duhovnikove osebne vere in njegove zakramentalne poklicanosti 
želi biti v pomoč pri njegovem navdušenju za Kristusa. Prav zaradi obnovljenega pogleda na podarjeno 
poklicanost bo duhovnik lažje prepoznal, da je njegova pot k Bogu Jezus Kristus. 
Za jesensko pastoralno konferenco naj v vsaki dekaniji pripravi en duhovnik pisni referat, ki obsega obe 
izhodišči, in ga na konferenci tudi predstavi, da bo lažje stekel pogovor o nakazanih vprašanjih. 
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