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Evharističnemu kongresu naproti

 Peter Kvaternik

Evharističnemu kongresu naproti

NAŠA PASTORALA je škofijska priloga Sporočil slovenskih škofij.
Izdaja Pastoralna služba pri Nadškofijskem ordinariatu v Ljubljani, 
Ciril-Metodov trg 4, 1000 Ljubljana. Tehnični urednik Brigita Perše.
Prelom Salve d.o.o. Odgovarja dr. Peter Kvaternik.

Priprava na kongres
Pripravljalni odbor na slovenski ev-

haristični kongres (SEK) je poleti na 
različne pastoralne naslove razposlal 
svoja priporočila, kako naj se pripra-
vljamo na kongres. Glavni tajnik se 
najprej sklicuje na apostolsko pismo 
papeža Janeza Pavla II. Ostani z nami, 
Gospod ob napovedi evharističnega leta 
za vesoljno Cerkev. V njem papež pose-
bej poudarja, naj ob tem ne rušimo ob-
stoječih pastoralnih načrtov in doda-
jamo kakih velikih novih tem, ampak 
naj bo z evharistično skrivnostjo (t. 5) 
prežeto redno pastoralno delo. 

Pripravljalni odbor na SEK podaja 
niz predlogov in pobud za delovanje na 
vseh ravneh. Med drugim priporoča: 
•	 tridnevno župnijsko duhovno obnovo, 
•	 dekanijska evharistična srečanja,
•	 evharistično naravnane jesenske pa-

storalne konference,
•	 evharistiji posvečena dekanijska sre-

čanja ŽPS,
•	 dekanijske revije pevskih zborov z 

evharističnimi pesmimi,
•	 škofijski evharistični dan,
•	 temu posvečen radijski misijon,
•	 srečanje mladih v maju, 
•	 ministrantski kviz z evharistično te-

matiko …
Podrobnejše pobude iz dopisa so 

objavljene na spletni strani Pastoralne 
službe: (http://lj.rkc.si/dokumenti/Ps/
SEK.termini%20in%20kraji%20dogod-
kov.pdf). 
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nadškofije

Na nadškofijski ravni je bilo do-
govorjeno, da poleg predlaganega 
ne bomo dodajali novih pobud ra-
zen tega, kar je priporočil nadškof 
že pred časom. To je:
•	 vsak duhovnik je povabljen k polur-

ni adoraciji vsak dan,
•	 vsaka župnija naj ima vsak teden 

pol ure skupnega češčenja SRT,
•	 kateheti naj veroučence pred vero-

ukom ali po verouku večkrat pe-
ljejo v cerkev h kratki molitvi pred 
tabernakljem. 

Leto duhovništva
Pastoralna služba v povezavi z le-

tom duhovništva vabi duhovnike, naj 
posvetijo posebno pozornost:
•	 v času do adventa temeljiti pripravi 

na pridiganje,
•	 v adventnem in božičnem času 

zbrani molitvi brevirja,
•	 v postnem času karitativnim dejav-

nostim v župniji,
•	 v velikonočnem času osebni molitvi 

in duhovnemu branju.

»Naj torej vsak sebe presodi« (1 Kor 
11,28) in tako ravna, kakor mu govori 
vest in dopuščajo možnosti! n
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Biti znamenje Božje dobrote

 Marija Maučec-Suša

Evharistija, duhovnik, družina
 Alojzij Grebenc

Biti znamenje Božje dobrote

Evharistija, duhovnik, družina
Kako novo pastoralno leto, ki je 

posvečeno evharistični prenovi in letu 
duhovnikov, povezati z družinsko pa-
storalo?

Področja se med seboj prepletajo. 
Poleg vsega drugega jim je skupna po-
vezanost in darovanje, lahko bi rekli ži-
vljenje za druge. Ko je Jezus rekel, naj si 
ga »vzamemo«, je že vedel, da smo lju-
dje poleg zemeljskega kruha zelo lačni 
drug drugega! V tem vseživljenjskem 
deljenju samega sebe drugim bomo 
»pregoreli«, če se ne bomo hranili z 
Njim. Vzemimo (GA) torej!

Če je v pastoralnem letu 2009/2010 
glavni pastoralni cilj: v posameznikih 
in župnijskih občestvih postaviti sveto 
mašo v središče krščanskega življenja 
oziroma poživiti in poglobiti vero v Je-
zusovo navzočnost v evharistiji, bomo 
imeli pred očmi tudi družino. 

Nekaj konkretnih 
predlogov  
za družinsko 
pastoralo

a) Duhovniki, ki ste 
v svoji dekaniji vo-
ditelji tečajev pri-
prave na krščanski 
zakon, povabite 
(morda ob koncu 
tečaja) udeležence 
k tihi adoraciji pred 
Najsvetejšim.

b) Voditelji zakonskih (in drugih) sku-
pin ste prav tako povabljeni, da vsaj 
eno srečanje načrtujete tako, da bo-
ste imeli možnost molitvene ure in/
ali tihe adoracije.

c) Spregovorite o pogojih za vreden 
prejem evharistije. 

d) Konkretno molitveno uro namenite 
spravi med seboj sprtih župljanov.

e) Poglejte, ali lahko komu (starejšim, 
invalidom) z organiziranim prevo-
zom omogočite udeležbo pri nedelj-
ski maši.

f) V domovih za ostarele in bolne po-
množite možnosti prejema obhaji-
la.

g) Prek Karitas pomagajte resnično 
potrebnim, zlasti družinam.

h) Druge spodbude in pripravljeno pa-
storalno gradivo najdete na spletu, 
npr. na http://lj.rkc.si/ps/?id=268). n

Novo pastoralno leto je vsebinsko 
zelo bogato, saj je posvečeno evharistiji 
in letu duhovnikov.

Če vzamemo v roke evangelij, vidi-
mo, kako se je Jezus pred vsakim veli-
kim dejanjem umaknil v samoto, da 
bi »na samem« (Lk 6,12), v pogovoru 
z Očetom, v sozvočju z Njegovo voljo 
mogel izpolniti zaupano mu poslan-
stvo. To je napotek tudi za nas. 

Leto duhovništva
Leto duhovnikov bo doseglo svoj 

namen, če se bomo duhovniki in ško-
fje več pogovarjali o čisto konkretnih 
zadevah našega praktičnega življenja. 
Marsikateremu duhovniškemu škan-
dalu bi se izognili, če bi se med seboj 
pravi čas bratsko opomnili. Če si bomo 
upali postaviti ogledalo in se vanj po-
gledati in si priznati resnico: taki smo. 

Najprej v odnosu do Boga. Naša 
molitev, obhajanje svetih skrivnosti, 
duhovne vaje, redna spoved, branje Sve-
tega pisma, naš študij in izobraževanje 
na teološkem področju, naša služba in 
predanost Cerkvi. Sem sodi tudi moje 
sprejemanje samega sebe, takšnega, kot 
sem. Duhovnik je najprej človek, ki živi 
občečloveške vrednote in upošteva pra-
vila bontona. Naše obnašanje, oblače-
nje in govorjenje. Neprimerna beseda iz 
ust duhovnika se težko popravi. Se tru-
dim upoštevati dnevni red? Da imam 
dovolj počitka in tudi, da ne lenarim.  
Moja skrb za zdravje in red v gospo-

dinjstvu. Duhovnik, ki bo imel urejene 
najosnovnejše potrebe, bo lahko veliko 
več časa posvetil svojemu poklicnemu 
delu. Bolj bo zavarovano tudi njegovo 
zdravje. Mnoge odvisnosti od alkoho-
la do interneta in še česa imajo vzrok v 
neredu. Škofije bi morale imeti duhov-
nika psihologa, ki bi se zanimal za vse 
duhovnike, spremljal njihovo zdrav-
je, njihovo počutje; človeka, ki bi mu 
duhovniki zaupali in se obračali nanj. 
Mislim, da je problematika preobširna, 
da bi zadoščala sedanja praksa, ko to 
delo opravi škof ali generalni vikar. Vsa 
večja podjetja in ustanove v civilnem 
svetu imajo to urejeno. Marsikateri du-
hovnik pri nas potoži, da se zanj nihče 
ne zmeni, dokler ni problemov. To ni 
dobro.

Kakšna je moja priprava na 
mašo?
Starejši se še spominjamo klečalni-

ka in velike latinske table v zakristiji, 
na kateri so bile napisane molitve za 
pripravo in zahvalo po maši. Iz otro-
ških let imam lep zgled domačega žu-
pnika, ki je bil redno več kot pol ure 
pred mašo v spovednici, nekaj minut 
pred začetkom maše je prišel umirjen 
v zakristijo, se lepo pogovoril z mežna-
rico in ministranti, nato pokleknil na 
klečalnik in zmolil predpisane moli-
tve. Po maši seveda tudi zahvalo. Brez 
besed je dal vedeti, da gre za svete reči. 
Pa je bil po naravi vesel in družaben Sre~anje družin ljubljanske nad{kofije v Sti~ni, 2009
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človek. Tudi v kaplanskih letih je naš 
župnik ravnal enako. Zgled, ki mi še 
danes včasih izprašuje vest. Danes radi 
sebe opravičujemo, da ni časa. Obe-
nem pa druge poučujemo, da je čas 
stvar interesa! Drugim radi priporoča-
mo češčenje Najsvetejšega, mi sami pa 
imamo toliko drugih »nujnih« oprav-
kov. Papež Janez Pavel II. in mati 
Terezija iz Kalkute sta gotovo delala 
veliko več kakor kdorkoli izmed nas. 
Oba sta živela iz evharistije in vsak 
dan našla veliko časa za adoracijo. 
Zelo težko razumem, ali bolje, ne mo-
rem razumeti duhovnika, ki priteče 
nekaj minut pred mašo v zakristijo, se 
hitro napravi in že je pri oltarju, razen 
v zares izjemnem primeru. Kaj pa naše 
konference in naša priprava na mašo? 
V cerkvi včasih molijo rožni venec, du-
hovniki v zakristiji pa …? Leto evhari-
stije nas vabi k streznitvi. Gre vendar 
za najsvetejše reči. 

Moj odnos do vernikov v novem 
veroučnem letu
Leto za letom prav ob vpisu otrok 

v veroučno šolo zelo nazorno doživlja-
mo, kako je postala razkristjanjena naša 
domovina. Sedaj je na vrsti misijonsko 
poslanstvo Cerkve, ki ni tako lahko. 
Mnogi pridejo celo s predsodki do Cer-
kve. Mnogi težko sprejmejo minimalne 
zahteve za verski pouk, kot je, recimo, 
obisk nedeljske maše. Kaj storiti, kako 
ravnati? Marsikateri duhovnik se boji 
sestankov s starši, ki so pogosto zelo 
zahtevni. Zato se je potrebno na vsak 
sestanek dobro pripraviti. Napisati vse-
bino in potek sestanka. Postavimo se v 
vlogo učiteljev, koliko imajo priprav na 
vsako uro in na sestanke. Najlaže je dela-
ti s takimi, ki imajo vse »pogoje«, s taki-
mi, ki radi sodelujejo. Tu pa imamo ve-

liko število »duhovnih ponesrečencev«. 
V nesreči najprej rešujemo ponesrečen-
ca in šele nato razpravljamo o vzrokih 
nesreče. Jezus pravi: »Ne potrebujejo 
zdravnika zdravi, ampak bolni. Nisem 
prišel reševat pravičnih, ampak grešni-
ke« (Mt 9,12–13). Kakor mora zdravnik 
iskati vzroke bolezni in ustrezen način 
zdravljenja, da opraviči svoj poklic, tako 
smo tudi mi izzvani, da iščemo ustrezen 
način, kako oznaniti resnice vere tudi 
sodobnemu človeku, da bo sprejel vero 
kot življenjsko vrednoto in se je oklenil. 
Tudi to je znamenje Božje dobrote. Jezus 
je razdelil hlebe med množico (Jn 6,11). 
Tudi mi delimo hlebe Božje dobrote, lju-
bezni, usmiljenja, odpuščanja in zdrave-
ga nauka Božjega oznanila vsem, ki so 
ga pripravljeni sprejeti. n

»Ne moremo narediti velikih stvari - le drobne stvari z 
veliko ljubezni.« (Mati Terezija)

 s. Meta Potočnik

Supervizija v katehezi

Nastanek supervizijske skupine
V prejšnjem šolskem letu smo v 

ekipi, ki skrbi za delovanje Skupnosti 
katehetov in katehistinj v ljubljanski 
nadškofiji, prišli na misel, da bi orga-
nizirali poskusno supervizijsko sku-
pino. Zakaj? K temu sta nas vodila 
dva razloga. Prvi je bil zelo zmanjšan 
obisk članov Skupnosti na mesečnih 
sobotnih srečanjih. Zato smo želeli 
ponuditi možnost permanentnega iz-
obraževanja v večernih urah. Drugi ra-
zlog je opažanje, da kateheti in drugi 
pastoralni delavci potrebujemo varen 
prostor zaupanja, kjer lahko govorimo 
o svojem delu in medsebojnih odnosih: 
kaj tam doživljamo, kako reagiramo v 
konfliktih, kako lahko izboljšamo svo-
je notranje drže in delo z ljudmi.

Skupina je delala po Balintovi me-
todi in srečanj se je redno udeleževalo 
deset članov. Sestava je bila pestra: du-
hovnik, 5 redovnic in 4 laiki. Vodila jo 
je mag. psih. Dušica Grgić v prostorih 
Zavoda sv. Ignacija pri Sv. Jožefu v Lju-
bljani vsak drugi torek od 19.30 do 21. 
ure. Od februarja do junija smo imeli 
pet srečanj, ki smo jih sklenili z zahval-
no mašo.

Temeljni cilji supervizije
Sodelovanje v Balintovi skupini 

ima namen poglobiti osebno zaznava-
nje in razumevanje lastnega vedenja in 
doživljanja ter vedenja in doživljanja 
npr. katehizirancev; kultiviranje na-

čina izražanja in širjenje empatičnih 
zmogljivosti. Izkušnje v skupini naj bi 
spodbudile tudi  nadaljnje strokovno 
samoizobraževanje in člane povezale 
strokovno in tudi osebno zunaj sku-
pnih srečanj.

Cilj je graditev in ohranjanje dobrih 
odnosov med sodelavci, saj jim skupin-
ska izkušnja pomaga, da bolj jasno in 
pravilno zaznavajo in razumejo lastna 
čutenja in čutenja drugih, oblikujejo 
ustreznejše vzorce odzivanja in se laže 
soočajo s stresom, ki ga prinaša delo in 
vsakdanje življenje.

Metoda dela
Dva člana se priglasita, da bosta na 

naslednjem srečanju predstavila svoj 
primer, ki ga želita podeliti z drugimi, 
sledi refleksija oz. izražanje lastnega 
mnenja drugih članov. Na koncu su-
pervizor iz dogajanja potegne neko 
spoznanje ali postavi vprašanje, ki vodi 
člane naprej v razmišljanju. Prihaja do 
samorefleksije lastnega doživljanja, zr-
caljenja, razkrivanja kontratransferja 
ter delovanja skupinske dinamike in 
interakcije.

Dogovori in pravila
Potrebna so tudi jasna pričakova-

nja, dogovori in pravila vedenja. V ta 
namen smo se dogovorili:
•	 dogovor o sodelovanju s seznamom 

supervizantov. Če ne morem priti 
na srečanje, to sporočim vnaprej;
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•	 dogovorjen termin in ura za sreča-

nja po uro in pol enkrat na mesec. 
Skupina je zaradi ustvarjanja zau-
panja zaprtega tipa;

•	 na vsakem srečanju se dogovorimo 
za dva poročevalca za naslednjič (da 
pripravita primer);

•	 na vsakem srečanju na začetku 
obravnavamo nujne, nenačrtovane 
zadeve, nato pa (najmanj en) poro-
čevalec predstavi svoj primer, drugi 
člani skupine razmišljajo o predsta-
vljenem, podprejo poročevalca in 
povedo osebna strokovna opažanja 
in doživljanja ob predstavitvi;

•	 po zadnjem srečanju udeleženci iz-
polnijo vprašalnik in prejmejo ura-

»In moje veselje je bilo pri ~love{kih otrocih.« (Prg 8,31)

dno potrdilo o udeležbi, navzočno-
sti in predstavitvi primera v okviru 
supervizijskih srečanj;

•	 o vsebini srečanj ne govorimo z ni-
komer zunaj skupine.

Vabilo
Vsi člani smo bili s takšnim nači-

nom dela zelo zadovoljni in bomo na-
daljevali tudi v šolskem letu 2009/10. 
Vabljeni ste tudi tisti, ki morda ne po-
učujete verouka, ste pa dejavni v pa-
storalnem delu. Datum srečanja še ni 
določen.

Če bi se nam rad kdo pridružil, naj 
pokliče po telefonu 031/236-729 (s. 
Meta). n

 Tadej Stegu

Interakcija v katehezi

Stopili smo v novo veroučno leto in 
ponovno se srečujemo s katehiziranci, 
ki nam jih je Bog zaupal, da bi vstopi-
li z njimi v odnos in jih vodili na poti 
k veri. Odnos pomeni »stik, srečanje, 
kontakt dveh posameznikov, ki se od-
preta drug drugemu in sta pripravlje-
na na 'izmenjavo'. Izmenjata si lahko 
materialne stvari, misli, čustva, duhov-
ne vrednote. V tem procesu izmenjave 
drug drugega obogatimo. Ti odnosi so 
vzajemni, ker so obojestranski. Lahko 
so bolj ali manj pristni. Običajno ne 
gre le za posamezen dogodek, ampak 
za trajajoč proces.«1

Odnosi na različnih ravneh
V katehezi prihaja do odnosov na 

različnih ravneh: do odnosov med ka-
tehistom in katehiziranci in tudi do 
odnosov med katehiziranci. V katehezi 
pa vstopamo v še en odnos: v odnos z 
Bogom. V vseh teh primerih govorimo o 
»interpersonalni komunikaciji«. Lahko 
pa govorimo tudi o odnosih, sporazume-
vanju, interakcijah in komunikaciji, do 
katerih prihaja znotraj posameznih oseb 
(»intrapersonalna komunikacija«), saj je 
človek kompleksno, večplastno bitje. 

Učenje in vzgoja nista zgolj prenos 
informacij na kognitivni ravni, ampak 
sta tesno povezana z izkustvi, ki jih v 
tem procesu doživljamo. Razumeva-
nje izobraževanja in vzgoje, ki prezre 
vedenje, pričakovanja, konflikte, sa-
mozavedanje, nezavedno, medsebojno 

spoštovanje in vse, kar je povezano z 
medsebojnimi odnosi, je zelo enostran-
sko, vprašljivo in problematično.1

Če je res tako, potem naj bi tudi ka-
tehist, vzgojitelj ali animator, ki hoče 
dobro opravljati svoje poslanstvo, po-
znal svojo vlogo in razumel, kaj se v 
procesu kateheze dogaja na področju 
odnosov. Usposobljen naj bi bil za ugo-
tavljanje stanja ter za odpravljanje in 
preprečevanje motenj, ki se pojavljajo. 
Na temelju zaznavanja motenj lahko 
katehist korigira svoje ravnanje in kate-
hezo prilagaja trenutni situaciji, potre-
bam posameznikov in skupine. Ob tem 
sta torej temeljni vprašanji: Kaj omogo-
ča pristen vzajemni odnos? Kako obli-
kovati take odnose, da se bomo slišali?

Vabilo na katehetski simpozij
Da bi v tem katehetskem letu bolj 

zavestno in kakovostno vstopali v od-
nos z našimi katehiziranci, smo na 
jesenski katehetski dan povabili mag. 
Bogdana Vidmarja, ki se je vabilu pri-
jazno odzval. Vse katehiste in druge, ki 
vas ta problematika zadeva, vabimo na 
katehetski dan v Oazo miru na Ljube-
lju.  Zbrali se bomo v sredo, 21. oktobra 
2009 ob 9.30. Srečanje bomo zaključili 
s skupnim kosilom ob 14. uri. n

1 B. Vidmar, Zavedanje interakcij v katehezi, v: S. 
Jeretina (ur.), Evangelij – srce kateheze. Zbornik 
39. katehetskega simpozija, Slovenski katehet-
ski urad, Ljubljana 2009, 55.

2 Prim. n. d., 53-81.
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Škofijsko strokovno izobraževanje

 Mojca Bertoncel

Škofijsko strokovno izobraževanje

Slovenski škofje so na 49. redni seji 
Slovenske škofovske konference potr-
dili program Škofijskega strokovnega 
izobraževanja, ki je namenjen laiškim 
teologom, ki želijo svoje poklicno delo 
opravljati v Cerkvi. 

Škofijsko strokovno izobraževanje 
je sestavljeno iz škofijskega dodatnega 
usposabljanja, pripravništva, škofijske-
ga strokovnega izpita in stalnega uspo-
sabljanja. 

Škofijsko dodatno 
usposabljanje
V program škofijskega dodatnega 

usposabljanja se lahko vpišejo študen-
tje Teološke fakultete ali Katehetsko 
pastoralne šole, diplomanti oz. magi-
stri Teološke fakultete in diplomanti 
Katehetsko pastoralne šole, ki so preje-
li zakramente uvajanja, živijo zgledno 
krščansko življenje in so povezani s kr-
ščanskim občestvom. 

Vsebina škofijskega dodatnega uspo-
sabljanja se deli na tri osnovna področja: 
•	 formacijsko (duhovno oblikovanje);
•	 strokovno (seznanitev s pastoral-

nim delom na različnih področjih);
•	 teološko izobraževalno področje 

(predavanja, seminarji in druge 
oblike izobraževanja). 
Kandidat mora zbrati skupno 90 

točk, in sicer po 30 točk na vsakem od 
treh področij. 

Ponudbo vsebin škofijskega stro-
kovnega izobraževanja objavi Škofij-

ski urad za laike (dalje: ŠUL) na za-
četku akademskega leta v publikaciji 
»Letni program Škofijskega strokov-
nega izobraževanja«. Kandidati doka-
zujejo opravljene obveznosti progra-
ma z indeksom, ki ga izda in potrdi 
ŠUL. 

Pripravništvo 
Po diplomi oz. magisteriju Teološke 

fakultete oziroma diplomi Katehetsko 
pastoralne šole in končanem škofij-
skem dodatnem usposabljanju kandi-
dat nastopi čas pripravništva, ki je na-
menjeno usposabljanju za samostojno 
pastoralno delo v Cerkvi. Pripravništvo 
traja dvanajst mesecev za kandidate 
univerzitetnega oz. magistrskega pro-
grama Teologija in šest mesecev za 
kandidate visokošolskega strokovnega 
programa Teologija in kandidate Kate-
hetsko pastoralne šole.

Škofijski strokovni izpit
Po opravljenih obveznostih škofij-

skega dodatnega usposabljanja in pri-
pravništva pristopi kandidat k opra-
vljanju škofijskega strokovnega izpita. 
Program škofijskega strokovnega izpi-
ta za splošni in posebni del z navedbo 
temeljnih virov na podlagi sklepa SŠK 
določi ŠUL. 

Škofijski strokovni izpit obsega tri 
dele: 
•	 prvi del je pisna naloga z razpisane-

ga izbirnega področja;

•	 drugi del je ustni splošni del in ob-
sega zakonodajo RS;

•	 tretji del je ustni posebni del in ob-
sega zakonodajo katoliške Cerkve 
in področje teologije.
Kandidatom, ki so opravili državni 

strokovni izpit, se prizna drugi del ško-
fijskega izpita, prvi in tretji del pa so 
dolžni opraviti. 

Oba dela škofijskega strokovnega 
izpita (splošni in posebni) sta razdelje-
na na dva sklopa. Sklop A je namenjen 
diplomantom oz. magistrom univer-
zitetnega oz. magistrskega programa 
Teologija, sklop B pa diplomantom 
visokošolskega strokovnega programa 
Teologija, diplomantom univerzitetne-
ga enopredmetnega programa Teolo-
ške in religijske študije; diplomantom 
univerzitetnega dvopredmetnega pro-
grama Teološke študije ter diploman-
tom Katehetsko pastoralne šole. 

Zaposlitev v Cerkvi 
Po opravljenem strokovnem izpitu 

ima kandidat opravljene vse obveznosti 
za zaposlitev v Cerkvi na pastoralnem 
področju. Sistematizacija delovnih 
mest v Cerkvi na pastoralnem podro-
čju obsega štiri stopnje delovnih mest: 
•	 referent za pastoralne dejavnosti; 
•	 pastoralni asistent;
•	 strokovni pastoralni delavec;
•	 samostojni strokovni pastoralni de-

lavec. 

Škofijsko stalno usposabljanje
Po opravljenem škofijskem strokov-

nem izpitu in redni ali honorarni zapo-
slitvi v Cerkvi na pastoralnem podro-
čju se posameznik vključi v program 
škofijskega stalnega usposabljanja oz. 
program vseživljenjskega izobraževa-

nja in formacije, ki je obvezen za redno 
ali honorarno zaposlene laike na pa-
storalnem področju.

Kandidatom, ki so z dnevom uve-
ljavitve tega dokumenta že bili redno 
zaposleni na pastoralnem področju, ni 
potrebno opravljati škofijskega stro-
kovnega izpita, dolžni pa so opravljati 
škofijsko stalno usposabljanje. 

Konkretne vsebine programa na 
formacijskem, strokovnem in teološko 
izobraževalnem področju objavi ŠUL 
na začetku vsakega akademskega leta 
v publikaciji »Letni program Škofijske-
ga strokovnega izobraževanja«. Vsebi-
na stalnega usposabljanja je prav tako 
kakor škofijsko dodatno usposabljanje 
razdeljena na tri osnovna področja: 
formacijsko, strokovno in teološko iz-
obraževalno področje.

Po vseh opravljenih obveznostih 
enega leta prejme kandidat potrjen in-
deks o opravljenih obveznostih škofij-
skega strokovnega programa stalnega 
usposabljanja, ki je ustrezna formacija 
za redno zaposlene laike v Cerkvi na 
pastoralnem področju in za laike, ki 
jim je bila podeljena missio canonica. 
Potrjen indeks o opravljenih obvezno-
stih škofijskega strokovnega programa 
stalnega usposabljanja je pogoj za na-
daljevanje dela v okviru Cerkve.

Namen programa
Škofijsko strokovno izobraževanje 

želi dopolniti teološko znanje, ki ga la-
iški študentje teologije pridobijo s štu-
dijem na Teološki fakulteti, z duhovno 
formacijo in pastoralno prakso in tako 
laike, ki bodo delovali v Cerkvi na Slo-
venskem, pripraviti na odgovorne nalo-
ge, ki jih čakajo v naših župnijah, deka-
nijah in škofijah. n



52 Naša pastorala IX (2009) 36

Je mladostnik duhoven?

Naša pastorala IX (2009) 36 53

Je mladostnik duhoven?

 Ana Tulipan

Je mladostnik duhoven?

Kar je bilo moji generaciji v devet-
desetih samoumevno, je današnjemu 
mladostniku komaj kaj znano. Najbolj 
me presenečajo na duhovnih vikendih 
nekateri mladi, ki ne znajo več pripra-
viti preproste večerne molitve. 

Moderni človek
Da bi bolje razumeli stanje človeko-

vega duha danes, se vrnimo na začetek 
20. stoletja. V tem obdobju je v zahodni 
družbi postopoma prihajalo do opusti-
tve duhovnega življenja. Še več, človek 
se je zavestno odločil za življenje brez 

Boga. Posledice te odločitve so zastra-
šujoče, kar se je pokazalo v totalita-
rizmih. Središčno mesto v življenju je 
prevzel materializem. Če je krščanstvo 
prvih stoletij odločilno vplivalo na ra-
zvoj pojma osebe, človekove svobode in 

odgovornosti, pa je v poznejših stole-
tjih s tem, ko je pretirano poveličevalo 
duha, človeka odtujilo od njegovega te-
lesa. Zdi se, kakor da smo danes zašli v 
drugo skrajnost. Iz pretirane strogosti 
do svojega telesa in zanikanja spolno-
sti smo zapadli v poveličevanje telesa 
in užitka. Moderni človek se je odpo-
vedal pripadnosti Bogu misleč, da je 
v tem polnost njegove svobode. Toda 
znašel se je sam in zapuščen. To prazni-
no skuša sedaj zapolniti s pretiranim 
porabništvom, z mrzličnim iskanjem 
samoodrešenja.

Kaj se je torej zgo-
dilo s človekovim du-
hom? Močna osredo-
točenost na telesnost, 
materialnost, na užitek 
v človeku zmanjšuje 
občutljivost za njegove 
duhovne potrebe. Te 
sicer ostajajo, le da jih 
človek veliko teže pre-
poznava. Naj k temu 
dodamo še zahteve po 
uspehu, tekmovalno-
sti, veliki učinkovitosti, 
torej drže, ki močno 
otežujejo duhovno ži-

vljenje. Velik vpliv ima tudi vedno bolj 
hitro in stresno življenje, hrup velikih 
mest. Če je pred desetletji mlad člo-
vek še bil sposoben tišine in se je v njej 
notranje okrepil, pa današnji mladi le 
s težavo vstopijo vanjo. Pravzaprav so 

zelo redki, ki jo iščejo, saj večina svoj 
notranji nemir zaduši z glasbo. 

Potešitev lakote
Kako torej mlad človek poteši svojo 

duhovno lakoto? Kot sem že omenila, 
veliko mladih sploh ne zaznava svojih 
duhovnih potreb, celo mnogi tisti ne, 
ki se imajo za verne. Pogosto jih pome-
šajo s potrebo po bližini, prijateljstvu, 
pripadnosti drugemu. Gotovo le te do 
neke mere zadovoljijo človekovo globo-
ko žejo po ljubezni, vendar človek niko-
li ne more dati drugemu tistega obličja, 
dostojanstva, vrednosti in končno od-
rešenja, ki ga lahko da le Bog. Tukaj se 
torej kaže stiska današnje mladine, ki 
razočarana nad nezmožnostjo samo-
odrešenja zapade v različne vrste bolj 
ali manj močne odvisnosti. Seveda od-
stotek mladih ostaja pristnih iskalcev, 
nekateri pa odkrijejo svojo duhovno 
razsežnost tudi v življenjskih preizku-
šnjah ali v procesu ozdravljanja od od-
visnosti.

Način ponudbe duhovne vsebine
Kako torej današnjim mladim ponu-

diti duhovno vsebino, duhovne vaje? Naj-
prej je potrebno preveriti, v koliki meri 
mladi, s katerimi se srečujemo, prepozna-
vajo lastne duhovne potrebe. Zavedam se, 
da tisti, ki delamo z mladimi, porabimo 
veliko svojega časa za to, da smo z njimi, 
da z njimi načrtujemo in izvajamo dejav-
nosti. Toda če mladim ne bomo pomaga-
li odkrivati tudi njihovih duhovnih po-
treb, jih bomo kmalu izgubili. Nekaj časa 
človek namreč z veseljem služi. Če pa se v 
tem služenju tudi sam duhovno ne hra-
ni, izgubi okus in se čez čas ali oddalji od 
Cerkve ali pa opusti svoje služenje. Naj 
se torej vrnem k prepoznavanju duhov-
nih potreb mladostnika. V primeru, da 

mladi zelo slabo poznajo svoje duhovne 
potrebe ali se jih ne zavedajo, je potrebno 
v njih prebuditi žejo po Bogu, po oseb-
nem srečanju z njim. Gotovo je najbolj 
prepričljiv način naše lastno intenzivno 
duhovno življenje. Vendar to ne zadostu-
je. Nekaj ceniš šele takrat, ko to poznaš. 
Zelo redki mladi danes poznajo bogato 
molitveno izročilo Cerkve. Šolski verouk 
jim prav tako ni omogočil, da bi ohrani-
li vsaj dober okus po molitvi. Večina od 
njih pozna le rožni venec, ki pa ga pona-
vadi ne cenijo, ker je to pač »molitev sta-
rih mam« pred mašo. Zato je nujno, da 
povabimo k molitvi večernic, k podelitvi 
Božje besede, h kratki vodeni meditaciji 
ali adoraciji kakor tudi k drugim obli-
kam molitve tiste mlade, pri katerih za-
sledimo vsaj nekaj hrepenenja po Bogu. 
Pri tem naj poudarim, da večina mladih 
danes teh oblik molitve ne pozna več, 
zato je potrebna doba uvajanja. Pred po-
vabilom na duhovne vaje jih je torej treba 
uvesti v molitev, da bi v sebi odkrili žejo 
po Bogu, po globokem srečanju z njim. 
Naj dodam še to, da mladi, ki pridejo do 
te stopnje duhovne zrelosti, začnejo ceni-
ti tišino in si želijo, da jim pomagamo pri 
odkrivanju bogatega duhovnega izročila 
Cerkve. Pri tem pa se zastavlja vprašanje 
tudi nam, koliko ga poznamo mi. Tukaj 
seveda ne gre za vedenje, temveč za izku-
stveno poznavanje, ki je pogoj, da lahko 
mlade uvajam v neko obliko molitve. 
Zato naj v vsakem od nas odmeva vpra-
šanje: Ali se ustavim vsaj enkrat na dan 
in se umirim, premišljujem Božjo besedo, 
kontempliram Jezusove drže v odnosih 
in njegov odnos z Očetom, molim brevir 
kot molitev Cerkve v povezanosti z vsemi 
v Duhu, slavim Gospoda in se mu zahva-
ljujem? Pa začnimo najprej vsak pri sebi, 
začnimo živeti duhovno, potem bodo 
tudi mladi ob nas odkrili, da so poklica-
ni, da postanejo duhovni ljudje. n

»… sprejmi potrditev, dar Svetega Duha.«
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Izgubljene generacije?

 Klemen Svetelj

Izgubljene generacije?

Srečanje študentov v Rimu
V začetku julija je bilo v Rimu sreča-

nje študentov iz vse Evrope pod geslom 
»Novi učenci na poti v Emavs – biti 
kristjan na univerzi«. Srečanje je bilo 
prvo v takšnem okviru in ga je pripravil 
Svet evropskih škofovskih konferenc 
(CCEE) v sodelovanju z Italijansko 
škofovsko konferenco (CEI). Namen 
srečanja je bilo spodbuditi v študentih 
zavest pripadnosti Cerkvi tudi v okolju, 
kakršno je univerza kot kraj učenosti 
in znanstvenega poglabljanja. 

Ker je bilo to prvo srečanje v ta-
kšnem obsegu, smo veliko časa na-
menili spoznavanju naših kulturnih 
okolij kot tudi možnosti, kako lahko v 
času študija izražamo svojo katoliško 
identiteto. Ne ravno nova ugotovitev 
za nas je bila, da imamo zelo različna 
izhodišča in da o tem, kar je v eni dr-
žavi samoumevno, drugje ni mogoče 
niti razmišljati. Žal se Slovenija uvr-
šča v tisti krog držav, kjer je krščanska 
zavest izrinjena iz sveta znanosti in 
potisnjena v prostor zasebnega življe-
nja. Tako se dogaja, da mnogi mladi, 
ko pridejo do hramov učenosti, eno-
stavno zaprejo duhovno življenje v 
svojo sobo, kjer je v veliki nevarnosti, 
da sčasoma zbledi in se razgubi. Ena 
izmed možnosti, ki jo v tistih državah 
po Evropi, kjer javno delovanje Cerkve 
na univerzi ni mogoče, že prakticirajo, 
je toliko intenzivnejše delo s študenti 
po župnijah.

Poletna izkušnja na morju
Vsi pa smo mladim v času poletnih 

počitnic ponudili veliko priložnosti za 
duhovno obnovo in »osvežitev«. Med-
nje spada tudi počitniško-duhovni pro-
gram za študente in mlade v poklicih 
na otoku Kaprije. V dveh tednih se je 
zvrstilo nekaj čez 30 mladih, od kate-
rih je bila skorajda polovica starih med 
25 in 30 leti. Čeprav smo želeli privabi-
ti v ta program mlajše študente, je bil 
odziv tolikšnega števila starejših za vse 
nas presenečenje. Še bolj pa nas je pre-
senetilo odkrito priznanje nekaterih, 
da v Cerkvi na Slovenskem ne najdejo 
svojega mesta. Ob koncu študija (ali tik 
pred tem), ko se ne vidijo več v študent-
skih vrstah in že iščejo službo, namreč 
še vedno potrebujejo kolikor toliko 
varno okolje tudi za duhovno življe-
nje. Presenečen sem bil tudi, da jih je 

bilo vsak dan vsaj dve tretjini pri maši, 
čeprav je bil obisk maše prostovoljen. 
Tudi molitev hvalnic in večernic ni bila 
odveč, celo želeli so si molitve pred Naj-
svetejšim. Mladi torej želijo moliti, želi-
jo biti živ del Cerkve, potrebujejo pa za 
to svoj prostor. Res da so v veliki meri 
že samostojni, z njim lastnim načinom 
življenja, vendar si želijo in potrebujejo 
varnega zavetja Cerkve.

Delo po župnijah
Potem je pa tukaj še tretje dejanje 

celotne zgodbe, ki je po datumu najsta-
rejše: v začetku letošnjega koledarske-
ga leta sem kot odgovorni za pastora-
lo študentov poslal vsem dekanijskim 
animatorjem za mladino krajši vpra-
šalnik, ki je poleg vprašanj o študentih 
vseboval tudi vprašanja o programih 
in ponudbi za mlajše izobražence. Po-
lovica dekanijskih animatorjev niti od-
govorila ni, drugje pa stanje ni ravno 
spodbudno. Če nekaj študentskih sku-
pin še obstaja (izjema je tukaj Ljublja-
na, kjer po vsem mestu deluje preko 20 
takšnih ali drugačnih študentskih sku-
pin), pa smo na mlajše izobražence v 
največji meri pozabili. Posamezne izje-
me so, vendar so res izjeme. Človek naj 
bi sicer po končanem študiju iskal po-
roko in v smeri ustvarjanja lastne dru-
žine, vendar je takšna odločitev mladih 
danes prej izjema kot pravilo. Nekateri 
tega koraka nočejo narediti, drugi si ga 
pa želijo, vendar ostajajo sami. 

Namesto sklepa
Če sedaj povežem vse tri dele (sreča-

nje študentov v Rimu, poletna izkušnja 
na morju in naše delo po župnijah), 
pridem do dveh ugotovitev. V Cerkvi 
na Slovenskem smo v veliki meri spre-

gledali in zanemarili mlade med 25. in 
35. letom starosti, ki so ostali sami in si 
niso ustvarili družine. Druga misel pa 
je, da bo potrebno obnoviti in okrepiti 
naše prizadevanje za delo z mladimi po 
župnijah. Mogoče bi bilo bolj smiselno 
razmišljati o študentskih skupinah v 
dekanijskih mejah. Zlasti bi to veljalo 
za starejše študente, mlajše izobražen-
ce, mlade v poklicih: zgolj župnijske 
meje so zanje preozke, njihovo življenj-
sko obzorje to presega. Velik izziv za 
vse nas je iskanje novih pristopov do 
mladih pa tudi načinov podajanja vse-
bin. Tukaj se vsi nenehno učimo.

Ko se oziram na enoletno delo med 
študenti, vidim še vedno veliko pleme-
nitih mladih, ki želijo svoje življenje 
usmerjati po katoliškem nauku. Žal 
pa se je v tem letu oglasilo kar nekaj 
mladih, ki so se oddaljili od Cerkve po 
»zaslugi« nas, duhovnikov. Mogoče 
premajhna odprtost do njih, premalo 
razumevanja, premalo posluha za nji-
hove težave … Mladi si želijo jasne bese-
de, ki je podprta z ustrezno razlago in 
na njim ustrezen način. Potrebna pa je 
tudi velika odprtost za njihovo vsakda-
nje življenje, za njihove skrbi in težave. 
To je bil tudi Kristusov pristop: žena, 
daj mi piti vode … dal ti bom žive vode! 
(prim. Jn 4,7–42).

Naj bo ta moj članek povabilo vsem 
nam, da bi se v letu duhovništva, ko raz-
mišljamo o svojem duhovniškem poslan-
stvu, tudi vprašali, h komu smo poslani 
in kako pristopamo do vernikov. Vsaka 
generacija, ki nam sedaj spolzi skozi roke 
zaradi naših napak, je izpostavljena veliki 
nevarnosti, da se izgubi v temi. Na dan 
sodbe nas bo Bog vprašal tudi po tistih 
»izgubljenih generacijah«. In kakšen bo 
naš odgovor? n

»Vi ste lu~ sveta...« (Mt 5,14)
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Katehumenat in integracija

 Marija Maučec-Suša

Živeti je priložnost

Pod tem naslovom sta Škofijski 
urad za družino in Družinski center 
Betanija pod vodstvom dr. Karla Grža-
na pripravila duhovni vikend za sam-
ske fante in dekleta. Pri sv. Jožefu v Ce-
lju se nas je zbralo 32.

Časovna omejenost je narekovala 
izbor vsebin: 
•	 Živeti v svoji resničnosti in ne idealnosti.
•	 Spoštljivost, odgovornost, pravičnost – 

koordinate dobre komunikacije.
•	 Elektronske naprave nam kradejo po-

zornost.
•	 Obisk Jurkloštra in seznanitev s tragično 

ljubeznijo med celjskim grofom Frideri-
kom in Veroniko Deseniško.

•	 Nedeljska sv. maša v župniji Prevorje in 
ogled tamkajšnje osnovne šole ter astro-
nomskega observatorija.

»Ljubi Boga, išči v tihoti njegovo bližino, 
da te pomiri v tem, kar doživljaš. In potem, 
ko si v sebi, tam, kjer si ti najbolj ti, umirjen 
in osvobojen v njegovi ljubezni, potem pojdi 
in ljubi.« Sliši se preprosto, a izkušnje 
nas učijo drugače. Naša pot skozi ži-
vljenje, naša osebna zgodba namreč ni 
vedno uravnovešena. Se je v tebi že kdaj 
prebudila notranja osamljenost? Je Bog 
tvoja najgloblja Bližina? Zaznavaš sve-
tlobo sočutne bližine svojih bližnjih? 
Potem nisi nikoli sam. Brez notranjega 
duhovnega ravnovesja je lahko drugač-
nost drugega preveliko breme, ki ga ne 
zmoremo brez rušilne konfliktnosti. 

Da zmoremo preživeti z realnostjo dru-
gega, moramo povabiti v odnos Boga.

V nadaljevanju smo iskali svojo vre-
dnost. Bog od nas ne zahteva popol-
nosti, želi pa, da se sprejemamo v svoji 
čudovitosti in krhkosti. V skupnem 
pogovoru smo si izmenjali osebne iz-
kušnje o spoštljivosti, odgovornosti in 
pravičnosti v odnosih. Mnogi smo za-
čutili hvaležnost do Boga, saj se z vsa-
kim dnem lahko še česa naučimo, pred-
vsem Božje pedagogike: Vreden si! Rad 
te imam!

Koliko časa in pozornosti mi ukra-
dejo elektronski mediji? Zmorem 
zaspati brez njih, npr. s pogledom v 
zvezdno nebo, v tihoti molitve? Brez 
načrtne samodiscipline ne bo šlo!

Jurklošter, most zaljubljencev, tragičnost 
ljubezni Veronike in Friderika

Starodavna kartuzija Jurklošter nas 
je potegnila v zgodovino. Ob pripovedi 
K. Gržana smo si plastično predstavlja-
li vso skrivnostnost kraja in dogodkov, 
predvsem pa resnično dramo Veronike 
Deseniške in celjskega grofa Friderika. 

Za ljubezen (tudi za poroko) je potre-
ben korak vere 

Te besede, izrečene med pridigo pri 
nedeljski sv. maši, so gotovo močna 
spodbuda vsem tistim samskim, ki že-
lijo vstopiti v odnos, a iz različnih ra-
zlogov oklevajo. n

 Tadej Stegu

Katehumenat in integracija

Po podatkih katehetske statistike se 
v Ljubljanski nadškofiji v zadnjih letih 
v povprečju vsako leto v katehumenatu 
pripravlja na krst približno 150 odraslih 
katehumenov. Na srečanjih dekanijski 
animatorji in voditelji katehumenata 
ugotavljajo, kako je pomembna poglo-
bljena priprava in se tudi v praksi pri-
bližujemo navodilu sklepa Plenarnega 
zbora, ki je zapisal: »V vseh slovenskih 
škofijah naj velja, da vse tri stopnje kate-
humenata odraslih (predkatehumenat, 
katehumenat in mistagogija) trajajo 
praviloma leto in pol«.1 

Eno od perečih vprašanj, s katerim 
se voditelji katehumenata srečujejo, 

je tudi, kako novokrščencem olajšati 
vključevanje v cerkveno občestvo. Zato 
je bil na srečanje animatorjev 19. junija 
2009 povabljen tudi msgr. Vinko Paljk, 
da bi predstavil svojo izkušnjo integra-
cije katehumenov, predvsem pa poro-
čal o izkušnjah drugih evropskih de-
žel, saj se je pred tem udeležil srečanja 
EUROCAT-a, pastoralne ustanove, ki 
povezuje in spodbuja delo na področju 
katehumenata v Evropi.

EUROCAT 2009
Letošnje srečanje EUROCAT-a je 

bilo v celoti posvečeno integraciji kate-
humenov, ki se v evropskem prostoru 

»Tedaj so se jima odprle o~i in sta ga spoznala.« (Lk 24,31)
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kaže kot eden glavnih izzivov za vodite-
lje katehumenata. Predavatelji so 

poskušali osvetliti integracijo z več 
vidikov: psihološkega, sociološkega, 
državnega in teološkega.

Podobe (in predstave) o Cerkvi ima-
jo veliko moč: Kristusovo telo – Božje 
ljudstvo na romanju, bratje in sestre; 
občestvo, itd. Pomembno je, da se teh 
podob zavedamo. V tem primeru nam 
dajejo orientacijo in omogočajo razvoj.

Vera je delo Sv. Duha. Ni naš uspeh, 
če ljudje iščejo Boga in če ljudje najdejo 
Boga. Do Boga  je toliko poti, kolikor je 
ljudi. 

Predpogoj za evangelizacijo je, da 
smo sami evangelizirani. Gre za to, da 
resnično srečamo Boga, ne pa za go-
jenje cerkvenih tradicij. V tem smislu 
tudi krščanska skupnost potrebuje im-
pulze, npr. katehumene, da ne bi odre-
venela v rutini.

Škof Alois Schwarz je spomnil, da 
kdor spremlja katehumene, se veliko 
nauči za svoje lastno življenje. Cerkev 
s pomočjo katehumenov vedno znova 
odkriva lepoto lastne vere in veliko bo-
gastvo Božje milosti. Osebno in skupno 
uvajanje v vero sta tako darilo za kate-
humena in za  spremljevalca. Kdor se 
uvaja v vero, doživlja evangelizacijo, saj 
vsak, ki se ga vodi v vero, sprašuje: »Ali 
res verjamete v to, kar oznanjate? Ali res 
živite to, kar verujete?« Kdor v katehezi 
spremlja ljudi, mora imeti ljubezen do 
tistih, ki jih uvaja v vero. In ta ljubezen 
mora biti večja od človeške ljubezni. 
Katehumenat omogoča doživetje Božje 
ljubezni in ljubezni do Boga. Katehu-
menat uvaja ljudi v vero iz obličja v obli-
čje. Kateheza mora torej človeka voditi 
do tega, da vidi Božje obličje. 

Integracija in nove stvarnosti
Vinko Paljk je ob tem dodal, da tudi 

izmenjava izkušenj in neformalno sre-
čevanje ni ponudilo »recepta« za vklju-
čevanje katehumenov; ena glavnih sku-
pnih ugotovitev pa je bila, da so gibanja 
in nove stvarnosti znamenje in perspek-
tiva današnjega časa, kar se pokaže tudi 
ob integraciji katehumenov. Predavatelji 
so poudarili, da danes župnije niso (več) 
homogene. Dajejo prostor za »večsto-
penjsko« pripadnost. »Novi« člani po-
gosto ne vedo, kaj početi s tradicional-
nimi verskimi oblikami;  opozarjajo na 
to, da so potrebne nove oblike izražanja 
vere in nov jezik oznanjevanja.

Prisotni animatorji so v nadalje-
vanju kratko predstavili izkušnje pri 
vključevanju katehumenov v cerkveno 
občestvo pri nas. Tudi izkušnje pri nas 
potrjujejo, da se katehumeni mnogo 
lažje vključujejo v razne skupine, ki so 
v župniji. 

Informacije o začetku 
katehumenata
Vse voditelje katehumenata, ki tega 

še niste storili, prosimo, da na naslov 
katehetski.urad.lj@rkc.si sporočite datum 
začetka in termine srečevanja katehu-
menov. Podatke o krajih in terminih 
bomo objavili na naši spletni strani, saj 
se nekateri simpatizerji zanimajo za ka-
tehumenat tudi po tej poti. Tudi na de-
kanijskih konferencah je dobro spomni-
ti, da se začenja katehumenat, da lahko 
kandidate napotijo tudi tisti, ki katehu-
menata v lastni župniji nimajo. n
1. PZ, sklep 4 (160, 170), 111. Slovenski ško-

fje so podrobnejša navodila o tem dali leta 
2005, prim. A. Glavan, Katehumenat v Cerkvi 
na Slovenskem, v: Sporočila slovenskih škofij 2 
(2005), 31.

 Pastoralna služba

Prebivalstvo v župnijah  
ljubljanske nadškofije

Objavljamo uradno število prebival-
cev Nadškofije Ljubljana, kakor nam 
ga je posredoval Statistični urad Repu-
blike Slovenije (SURS) za stanje na dan 
31. decembra 2006. 

Ta podatek je pomemben zato, ker 
gre za uradno stanje prebivalstva, po-
tem ko se je od nadškofije 10. junija 
2006 tudi uradno osamosvojila škofija 
Novo mesto. 

Pastoralna služba v Ljubljani je po 
izdelavi točnega popisa naselij ali ulic, 

ki spadajo v posamezno župnijo, na-
pravila šifrant, ki bo poslej lahko eno-
ten za vso Slovenijo. To je bilo zelo zah-
tevno in naporno delo. Na osnovi tega 
šifranta nam je SURS uredil dostopne 
podatke po naročenih kazalcih. 

Zaenkrat objavljamo število prebi-
valcev v posameznih župnijah in deka-
nijah po spolu in skupaj ter z izračuna-
no povprečno starostjo prebivalcev. Na 
koncu so še podatki za celotno nadško-
fijo in vse slovenske škofije skupaj. n

štev. dekanija/župnija ženske moški skupaj
povpr. 
starost

       Dekanija LJUBLJANA - CENTER 29152 25367 54519 43,5
1 LJUBLJANA - BEŽIGRAD 7670 6647 14317 44,5

2
LJUBLJANA - MARIJINO 
OZNANJENJE 2692 2279 4971 46,7

3 LJUBLJANA - SV. JAKOB 1931 1609 3540 44,4
4 LJUBLJANA - SV. NIKOLAJ 610 559 1169 41,1
5 LJUBLJANA - SV. PETER 6856 6061 12917 42,1
6 LJUBLJANA - SV. TROJICA 1940 1582 3522 44,5
7 LJUBLJANA - TRNOVO 7453 6630 14083 42,1

       Dekanija LJUBLJANA - MOSTE 48710 46124 94834 40,8
1 DOL PRI LJUBLJANI 1163 1136 2299 38,6
2 JAVOR 199 201 400 37,8
3 LJUBLJANA - ČRNUČE 4935 4712 9647 40,1
4 LJUBLJANA - FUŽINE 6607 5916 12523 38,0
5 LJUBLJANA - KAŠELJ/ZALOG 3151 3573 6724 40,4
6 LJUBLJANA - KODELJEVO 1978 1683 3661 45,6

Tabela: Prebivalstvo v župnijah na dan 31. decembra 2006
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štev. dekanija/župnija ženske moški skupaj
povpr. 
starost

7 LJUBLJANA - MOSTE 3629 3488 7117 43,6
8 LJUBLJANA - POLJE 5067 4748 9815 41,3
9 LJUBLJANA - SV. KRIŽ 9352 8821 18173 42,1

10 LJUBLJANA - ŠMARTNO OB SAVI 509 502 1011 39,6
11 LJUBLJANA - ŠTEPANJA VAS 5755 5251 11006 40,6
12 LJUBLJANA - ZADOBROVA 1614 1579 3193 42,0
13 SOSTRO 2090 2000 4090 39,4
14 SV. HELENA - DOLSKO 1390 1296 2686 37,9
15 SV. JAKOB OB SAVI 1271 1218 2489 39,1

       Dekanija LJUBLJANA - ŠENTVID 52187 46576 98763 42,9
1 LJUBLJANA - DRAVLJE 7784 6808 14592 42,7
2 LJUBLJANA - JEŽICA 4001 3363 7364 43,4
3 LJUBLJANA - KOSEZE 7961 6743 14704 45,3
4 LJUBLJANA - PODUTIK 2037 1850 3887 40,2
5 LJUBLJANA - STOŽICE 5207 4514 9721 44,2
6 LJUBLJANA - ŠENTVID 6630 6062 12692 42,5
7 LJUBLJANA - ŠIŠKA 7984 7007 14991 44,7
8 PIRNIČE 1499 1528 3027 41,2
9 PRESKA 2405 2414 4819 40,4

10 SORA 2228 2056 4284 40,7
11 SV. KATARINA - TOPOL 128 142 270 43,6
12 ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO 2325 2203 4528 40,2
13 VODICE 1998 1886 3884 38,1

       
Dekanija LJUBLJANA - VIČ/
RAKOVNIK 33386 33830 67216 39,8

1 BREZOVICA 3995 3944 7939 39,6
2 ČRNI VRH 307 316 623 35,8
3 DOBROVA 1760 1719 3479 39,7
4 GOLO 457 449 906 38,6
5 IG 2449 2456 4905 39,3
6 LJUBLJANA - BARJE 945 925 1870 37,1
7 LJUBLJANA - RAKOVNIK 4303 3998 8301 39,6
8 LJUBLJANA - RUDNIK 1796 1758 3554 39,6
9 LJUBLJANA - VIČ 13733 14625 28358 40,4

štev. dekanija/župnija ženske moški skupaj
povpr. 
starost

10 NOTRANJE GORICE 1127 1093 2220 39,5
11 POLHOV GRADEC 1111 1075 2186 39,6
12 TOMIŠELJ 492 534 1026 40,3
13 ŽELIMLJE 911 938 1849 37,0

       Dekanija KRANJ 26835 25431 52266 40,5
1 BESNICA 959 924 1883 38,4
2 KOKRICA 1812 1693 3505 40,5
3 KRANJ 7313 6857 14170 40,4
4 KRANJ - DRULOVKA/BREG 1605 1613 3218 37,9
5 KRANJ - PRIMSKOVO 2341 2247 4588 40,2
6 KRANJ - ŠMARTIN 3633 3659 7292 40,6
7 KRANJ - ZLATO POLJE 4826 4137 8963 43,1
8 MAVČIČE 707 708 1415 40,1
9 NAKLO 1548 1536 3084 39,0

10 PODBREZJE 449 451 900 39,2
11 PREDOSLJE 1642 1606 3248 39,8

       Dekanija RADOVLJICA 33960 32457 66417 41,5
1 BEGUNJE NA GORENJSKEM 1190 1075 2265 40,1
2 BLED 2813 2526 5339 43,1
3 BOHINJSKA BELA 343 338 681 42,8
4 BOHINJSKA BISTRICA 1499 1410 2909 42,7
5 BREZNICA 2179 2141 4320 41,6
6 DOBRAVA 461 464 925 39,9
7 DOVJE 1066 1023 2089 42,7
8 GORJE 1493 1425 2918 40,4
9 JESENICE 7402 7295 14697 40,0

10 KAMNA GORICA 421 432 853 40,3
11 KOPRIVNIK V BOHINJU 178 190 368 44,0
12 KOROŠKA BELA 2637 2654 5291 42,0
13 KRANJSKA GORA 1356 1292 2648 44,4
14 KROPA 434 419 853 42,0
15 LESCE 1834 1704 3538 42,2
16 LJUBNO 425 438 863 40,1
17 MOŠNJE 961 902 1863 41,2
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štev. dekanija/župnija ženske moški skupaj
povpr. 
starost

18 OVSIŠE 444 427 871 40,2
19 RADOVLJICA 3383 2950 6333 42,4
20 RATEČE - PLANICA 342 319 661 41,2
21 RIBNO 615 586 1201 39,9
22 SREDNJA VAS V BOHINJU 1033 964 1997 41,1
23 SV. KRIŽ NAD JESENICAMI 175 208 383 44,4
24 ZASIP 1276 1275 2551 41,4

Dekanija ŠENČUR 11363 11076 22439 38,8
1 CERKLJE NA GORENJSKEM 2744 2643 5387 38,6
2 JEZERSKO 365 359 724 41,5
3 KOKRA 116 125 241 43,2
4 PREDDVOR 1502 1471 2973 39,2
5 SMLEDNIK 1237 1242 2479 39,3
6 ŠENČUR 4263 4115 8378 38,5
7 ŠENTURŠKA GORA 181 163 344 39,2
8 TRBOJE 335 304 639 38,3
9 VELESOVO 452 488 940 37,2

10 ZAPOGE 168 166 334 39,4

Dekanija ŠKOFJA LOKA 21510 20943 42453 38,5
1 BUKOVŠČICA 197 202 399 38,9
2 DAVČA 134 153 287 33,5
3 DRAŽGOŠE 164 173 337 35,2
4 JAVORJE NAD ŠKOFJO LOKO 289 293 582 36,2
5 LESKOVICA 201 189 390 38,7
6 LUČINE 255 266 521 35,2
7 NOVA OSELICA 314 331 645 38,9
8 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO 1119 1117 2236 36,8
9 RETEČE 1008 932 1940 40,1

10 SELCA 1411 1459 2870 36,8
11 SORICA 167 185 352 42,5
12 STARA LOKA 2225 2105 4330 39,2
13 STARA OSELICA 299 292 591 37,2
14 SV. DUH PRI ŠKOFJI LOKI 867 842 1709 38,8
15 SV. LENART 172 178 350 36,9

štev. dekanija/župnija ženske moški skupaj
povpr. 
starost

16 ŠKOFJA LOKA 4151 3925 8076 40,0
17 ŠKOFJA LOKA - SUHA 2122 2050 4172 37,9
18 TRATA - GORENJA VAS 1377 1298 2675 36,1
19 ZALI LOG 234 244 478 39,4
20 ŽABNICA 684 718 1402 39,7
21 ŽELEZNIKI 1648 1619 3267 38,3
22 ŽIRI 2472 2372 4844 39,2

       Dekanija TRŽIČ 9773 9406 19179 40,4
1 DUPLJE 548 547 1095 39,7
2 GORIČE 891 817 1708 40,2
3 KOVOR 866 860 1726 40,5
4 KRIŽE 1751 1721 3472 40,4
5 LEŠE 183 183 366 38,7
6 LOM 290 275 565 38,4
7 TRSTENIK 524 504 1028 39,3
8 TRŽIČ 2643 2599 5242 40,0
9 TRŽIČ - BISTRICA 2077 1900 3977 41,9

Dekanija DOMŽALE 24805 23734 48539 38,4
1 BLAGOVICA 297 280 577 37,6
2 BRDO 1349 1395 2744 38,0
3 ČEŠNJICE 127 134 261 36,9
4 DOB 2031 1990 4021 36,8
5 DOMŽALE 6534 5896 12430 39,1
6 IHAN 1210 1207 2417 37,7
7 JARŠE 1482 1567 3049 38,8
8 KRAŠNJA 460 470 930 37,6
9 MENGEŠ 3554 3265 6819 38,6

10 MORAVČE 1825 1760 3585 37,2
11 PEČE 160 140 300 37,3
12 RADOMLJE 1050 1051 2101 39,1
13 ROVA 328 318 646 37,2
14 ŠENTOŽBOLT 139 170 309 37,2
15 TRZIN 1859 1800 3659 38,5
16 VIR 1829 1735 3564 39,7
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Prebivalstvo v župnijah ljubljanske nadškofije 

štev. dekanija/župnija ženske moški skupaj
povpr. 
starost

17 VRHPOLJE 452 439 891 36,5
18 ZLATO POLJE 119 117 236 37,4

Dekanija KAMNIK 17803 17237 35040 39,1
1 GOZD 292 308 600 39,1
2 HOMEC 1394 1370 2764 39,1
3 KAMNIK 6316 6016 12332 39,6
4 KOMENDA 2421 2377 4798 37,7
5 MEKINJE 1007 954 1961 39,8
6 MOTNIK 160 142 302 42,1
7 NEVLJE 867 819 1686 39,4
8 SELA PRI KAMNIKU 461 450 911 39,2
9 STRANJE 1225 1210 2435 39,8

10 ŠMARCA - DUPLICA 1825 1710 3535 38,6
11 ŠMARTNO V TUHINJU 539 577 1116 37,9
12 ŠPITALIČ 187 163 350 38,7
13 TUNJICE 392 431 823 39,6
14 VRANJA PEČ 130 143 273 39,4
15 ZGORNJI TUHINJ 587 567 1154 36,8

Dekanija LITIJA 9798 9711 19509 39,3
1 HOTIČ 349 330 679 37,7
2 JANČE 177 181 358 39,4
3 JAVORJE PRI LITIJI 109 132 241 41,1
4 KRESNICE 950 930 1880 40,1
5 LITIJA 3711 3543 7254 39,3
6 POLŠNIK 315 343 658 41,0
7 PREŽGANJE 445 487 932 40,5
8 PRIMSKOVO NA DOLENJSKEM 213 238 451 42,0
9 SAVA 389 354 743 41,4

10 SVETA GORA 257 258 515 38,5
11 ŠMARTNO PRI LITIJI 2016 2030 4046 38,2
12 ŠTANGA 203 200 403 38,4
13 VAČE 664 685 1349 38,9

Dekanija ZAGORJE 11474 11031 22505 40,9
1 ČEMŠENIK 566 544 1110 38,5

štev. dekanija/župnija ženske moški skupaj
povpr. 
starost

2 DOBOVEC 244 245 489 42,4
3 IZLAKE 1082 1052 2134 39,8
4 KISOVEC 1041 988 2029 41,5
5 KOLOVRAT 371 393 764 39,8
6 RADEČE 2086 2017 4103 41,7
7 SV. PLANINA 54 57 111 44,6
8 SVIBNO 400 388 788 40,8
9 ŠENTGOTARD 329 348 677 37,9

10 ŠENTJURIJ-PODKUM 431 428 859 40,7
11 ŠENTLAMBERT 351 329 680 40,6
12 ZAGORJE OB SAVI 4519 4242 8761 41,3

Dekanija CERKNICA 8832 8922 17754 40,6
1 BABNO POLJE 171 187 358 42,3
2 BEGUNJE PRI CERKNICI 519 511 1030 40,3
3 BLOKE 643 740 1383 41,8
4 CERKNICA 2465 2452 4917 39,8
5 GRAHOVO 511 493 1004 41,2
6 PLANINA PRI RAKEKU 651 711 1362 39,2
7 RAKEK 1064 1046 2110 40,0
8 STARI TRG PRI LOŽU 1914 1851 3765 41,2
9 SV. TROJICA NAD CERKNICO 130 141 271 43,3

10 SV. VID NAD CERKNICO 314 334 648 42,7
11 UNEC 450 456 906 40,2

Dekanija GROSUPLJE 15351 15384 30735 38,2
1 GROSUPLJE 4188 4195 8383 38,0
2 IVANČNA GORICA 1243 1228 2471 37,8
3 KOPANJ 389 375 764 36,7
4 LIPOGLAV 256 273 529 39,5
5 POLICA 605 651 1256 37,6
6 STIČNA 828 845 1673 38,1
7 ŠENTVID PRI STIČNI 1880 1855 3735 38,3
8 ŠKOFLJICA 1521 1489 3010 39,3
9 ŠMARJE - SAP 1604 1581 3185 38,4

10 ŠT. JURIJ PRI GROSUPLJEM 722 718 1440 37,3
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štev. dekanija/župnija ženske moški skupaj
povpr. 
starost

11 VIŠNJA GORA 1128 1150 2278 39,0
12 ŽALNA 987 1024 2011 38,0

Dekanija RIBNICA 10812 10958 21770 39,9
1 DOBREPOLJE - VIDEM 1595 1596 3191 39,7
2 DOLENJA VAS 927 944 1871 39,7
3 DRAGA 268 250 518 46,7
4 GORA PRI SODRAŽICI 70 73 143 46,8
5 LOŠKI POTOK 761 767 1528 40,2
6 RIBNICA 3350 3315 6665 38,2
7 ROB 374 413 787 43,6
8 SODRAŽICA 991 1045 2036 40,7
9 STRUGE 282 316 598 41,9

10 SV. GREGOR 222 238 460 39,6
11 ŠKOCJAN PRI TURJAKU 441 496 937 41,5
12 TURJAK 112 114 226 41,9
13 VELIKE LAŠČE 1342 1301 2643 39,8
14 VELIKE POLJANE 77 90 167 42,5

Dekanija VRHNIKA 18664 18310 36974 38,6
1 BEVKE 418 445 863 37,7
2 BOROVNICA 2029 1991 4020 39,9
3 DOLNJI LOGATEC 3207 3119 6326 38,0
4 GORNJI LOGATEC 1132 1233 2365 37,4
5 HORJUL 1212 1210 2422 38,0
6 HOTEDRŠICA 377 362 739 37,2
7 PODLIPA 335 319 654 37,5
8 PRESERJE 1388 1353 2741 38,8
9 RAKITNA 326 304 630 40,1

10 ROVTE 773 776 1549 36,5
11 ŠENTJOŠT NAD HORJULOM 421 429 850 34,5
12 VRH - SV. TRIJE KRALJI 165 174 339 33,5
13 VRHNIKA 6541 6295 12836 39,5
14 ZAPLANA 340 300 640 38,7

Nadškofija Ljubljana skupaj 384415 366497 750912 40,5
Slovenija skupaj 1023395 986982 2010377 40,8

Vir: Statistični urad Republike Slovenije. Obdelava: Pastoralna služba Ljubljana.



Nadškofija
LJUBLJANA

Molitev v pripravi
na evharistični kongres

Gospod Jezus,
pomagaj nam s svojo milostjo,

da se bomo v času priprave
na Slovenski evharistični kongres

vedno bolj zavzeto in dejavno
udeleževali mašne daritve,
te z vedno večjo ljubeznijo
prejemali v svetem obhajilu

in te častili pod podobo kruha
kot svojega Odrešenika.

Amen.

Slika na naslovnici:
Sre~anje družin ljubljanske nad{kofije v Sti~ni, 2009 (Foto: s. Ale{a Stritar).


