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Pred vami je nova številka Naše pastora-
le, ki je ena med večjim številom publikacij, ki 
bodo izšle v novem pastoralnem letu, posve-
čenem družbenemu nauku Cerkve (DNC).

V vsebini Naše pastorale je najprej 
predstavljen pastoralni načrt za pasto-
ralno leto 2011/12. V njem lahko pre-
poznate letošnje poudarke in usmeritev 
Škofijskega pastoralnega sveta z vsemi 
pastoralnimi uradi. Radi bi v čim večji 
meri konkretizirali krščanski socialni 
nauk – ga približali duhovnikom in po 
vas preprostemu verniku. Ja, vse v luči cer-
kvene Božje humanistike, v kateri je smi-
sel in skrivnost Kristusovega učlovečenja. 

Ko boste v nadaljevanju prišli do 
predavanja dr. Ivana Štuheca, ki ga bo 
imel na pastoralnem tečaju v Šentvidu 
nad Ljubljano v sredo, 14. septembra, 
ob 9.30 za duhovnike, in v soboto, 24. 
septembra, ob isti uri za druge pastoral-
ne delavce, boste iz njega lahko razbrali 
temo odnosa med religijo in oblastjo – 
močjo. Fragnierjeva stališča so zanimi-
va in tudi izzivalna za naš prostor, ki je 
vedno bolj sekulariziran. Naša večinska 
praksa je, da sekularizacijo vidimo zgolj 
kot negativni pojav. Njegove teze kažejo 
ravno nasprotno, zato se mi zdi smisel-
no, da se tudi mi vprašamo, kako vidimo 
ta razmerja znotraj posameznih podro-
čij, kot so politika, gospodarstvo, mediji, 
finance, sociala, izobraževanje itd.

Sledi koreferat dr. Ivana Kukarja, ki 
predstavlja mesto slovenskega katoli-
čana v pravni državi. Zavedati se mo-
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ramo, da se je potrebno tudi v pravni 
državi neprestano in zelo trdo boriti, 
imeti izostrene čute in ustrezno vzdr-
žljivost. »Katoličani v Sloveniji se nikoli več 
ne bomo znašli na strani oblasti, kar posle-
dično pomeni, da nam nobena oblast sama 
od sebe ne bo ustvarjala normalnega okolja 
za nemoteno delovanje, temveč si bomo na-
vedeno vedno znova morali izboriti; dolgo-
ročno gledano bomo živeli tako, kot si bomo 
zaslužili in izborili, nič bolje in nič slabše.«

Na koncu je še koreferat dr. Andreja 
M. Pozniča, ki predstavi DNC kot izvir 
za laike. Zato duhovnikom svetuje, »naj 
pomagajo laikom, da se na tem področju 
osamosvojijo, da bodo sami kot samostojni 
katoličani delovali v prid družbeni pravič-
nosti in poštenemu redu.«

Naj bo ta številka Naše pastora-
le dobra vsebinska podlaga v letošnje 
skupno »pastoralno garanje« v ozave-
ščanju našega vernika, da je naši družbi 
kristjan nadvse potreben! n

Naslovnica prve zloženke v zbirki Drobci vere
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1.	 Uvod
Letu evharistije in letu krščanske do-

brodelnosti sledi leto družbene pravič-
nosti. Naša krščanska naloga ni samo 
lajšati stiske in trpljenje posameznikov, 
ki jih srečujemo, ampak pričevati za pra-
vične razmere v političnih skupnostih, 
v katerih živimo. Še več, blaženi Janez 
Pavel II. pravi, da sodi oznanjevanje 
družbenega nauka Cerkve k sami novi 
evangelizaciji. »'Nova evangelizacija', 
ki jo sedanji svet nujno potrebuje in na 
katero sem že ponovno opozarjal, mora 
k svojim bistvenim sestavinam prišteva-
ti tudi oznanjevanje socialnega nauka 
Cerkve« (Centesimus annus, 5). Prav tako 
je nalogo Cerkve in njenih članov v pri-
zadevanju za pravično družbo poudaril 
papež Benedikt XVI.: »Družbeni nauk 
Cerkve … se zaveda, da ni naloga Cerkve, 
naj sama politično uveljavi ta nauk; želi 
pa služiti oblikovanju vesti na področju 
politike in prispevati k temu, da raste 
spoznanje za prave zahteve pravičnosti 
in hkrati tudi pripravljenost delovati 
v skladu z njimi, tudi če to nasprotuje 
obstoječim osebnim interesom. To pa 
pomeni: graditev pravične družbene in 
državne ureditve, po kateri vsakemu 
pripada svoje, je osnovna naloga, ki si 
jo mora zastaviti vsaka generacija zno-
va. Ker gre za politično nalogo, to ne 
more biti neposredna naloga Cerkve. 
Ker pa je to hkrati temeljna človekova 
naloga, je Cerkev dolžna na svoj način 
z očiščenjem razuma in z etično vzgo-

jo prispevati, da bo zahteve pravičnosti 
mogoče uvideti in jih politično uveljavi-
ti. … Cerkev ne more in ne sme prevze-
ti političnega boja, da bi uresničila kar 
najbolj pravično družbo. Ne more in ne 
sme se postaviti na mesto države. Toda 
v boju za pravičnost tudi ne more in ne 
sme stati ob strani. Z argumentacijo 
mora vstopati v spopad razuma, prebu-
jati mora duhovne moči, brez katerih se 
pravičnost, ki vedno terja tudi odpove-
di, ne more uveljaviti in uspevati. … Pri-
zadevanje za pravičnost z odpiranjem 
spoznanja in volje za uveljavitev dobre-
ga se Cerkve kar najgloblje dotika« (Bog 
je ljubezen, 28).

2.	 Analiza	stanja
Pri nas je zelo pogosto ločevanje kr-

ščanske vere od vsakdanjega življenja, 
kar je po drugem vatikanskem cerkve-
nem zboru ena najhujših zmot našega 
časa (DNC 554). Glej Tabelo 1.

3.	 Glavni	cilj,	geslo	in	vizija	
pastoralnega	leta
Cilj
Okrepiti v članih Katoliške cerkve v 

Sloveniji moralno zavest odgovornosti 
za vrednote družbene pravičnosti, da 
bodo lahko kot Kristusovi pričevalci 
osebno in skupinsko dejavno sodelova-
li v prizadevanjih za to pravičnost. 

Geslo 
Pravičnost v ljubezni

Škofijski	načrt	pastoralnega	leta	
socialne	pravičnosti	(2011/2012)

	»PRAVIČNOST	V	LJUBEZNI«

Vizija
Po končanem pastoralnem letu 

2011/2012 bodo verniki v nadškofiji 
Ljubljana imeli bolje oblikovano vest na 
področju politike in bodo prispevali k 
temu, »da raste spoznanje za prave zah-
teve pravičnosti in hkrati tudi pripra-
vljenost delovati v skladu z njimi, tudi 
če to nasprotuje obstoječim osebnim in-
teresom«. Bolje bodo poznali družbeni 
nauk Cerkve, zanj pričevali s svojimi na-
stopi in ravnanji in dejavno sodelovali v 
gibanjih, skupinah in društvih, katerih 
nameni in delovanja so usklajeni z nače-
li katoliškega družbenega nauka. 

4.	 Posebni	cilji	pastoralnega	leta
1. Ozavestiti vsakega kristjana, da je 

po svojem krstnem dostojanstvu 
poklican, da v družbi živi in uresni-
čuje Božji načrt, si prizadeva za sku-
pno dobro in krščanske vrednote. 

Tabela 1: SWOT analiza: Katoličan v naši nadškofiji v luči DNC in družbenega delovanja* 

S (močne točke)
•	 Delovanje nekaterih gibanj, laiških organizacij, 

združenj in civilnodružbenih organizacij 
•	 Mnogi posamezniki, specializirani za določena 

področja, znajo svoje področje dobro predstaviti 
širši javnosti

•	 Dobra mreža za družbeno delovanje tako na 
škofijskem kot tudi na nacionalnem nivoju 

•	 Baza e-naslovov članov ŽPS in možnost rednega 
tedenskega informiranja

•	 Katoliški mediji

W (šibke točke)
•	 Apatičnost kristjanov do pomembnih dogajanj v 

družbi
•	 Ločevanje vere od vsakdanjega življenja
•	 Stari vzorci in načini razmišljanja med katoličani 
•	 Šibko poznavanje DNC 
•	 Ni načrtnega pristopa k usposabljanju kristjanov 

za DNC
•	 Javno mnenje: »Cerkev in politika ne gresta 

skupaj«
•	 Pogosto šibka podoba Cerkve v javnih medijih

O (priložnosti)
•	 Škofijski odbor za izobražence
•	 Finančna, gospodarska, vrednostna kriza 
•	 Predhodni pastoralni leti (evharistija, dobrodelnost)
•	 Odpirati se utegnejo mnoge pomembne družbene 

teme, npr. družinski zakonik 
•	 Povezovanje »teorije DNC« s prakso vsakdanjega življenja
•	 Vrednote DNC so tako splošne in obče človeške, da bi 

se jih dalo nevsiljivo približati širokemu krogu ljudi

T (grožnje)
•	 Ali je leto socialne pravičnosti dovolj za začetek 

ozaveščanja o DNC?
•	 Aktivizem brez rasti v osebni veri
•	 Nevarnost nedialoškosti (»Mi edini vemo resnico«)
•	 Da bi se na koncu celotno pastoralno leto 

zreduciralo zgolj na nekaj pogovorov in predavanj

2. Širiti poznavanje družbenega nau-
ka Cerkve med kristjani tako, da ti 
poznajo temeljna načela družbene-
ga nauka Cerkve, ga uporabljajo pri 
presoji družbene stvarnosti in nje-
nega razvoja ter kot kristjani delu-
jejo v svetu. 

3. Vzpostaviti prostor dialoga o druž-
benih vprašanjih in dejavnega so-
delovanja kristjanov pri reševanju 
družbenih vprašanj, ki zadevajo po-
dročja družine, šolstva, človeškega 
dela in gospodarstva, okolja in po-
litične skupnosti (države). 

5.	 Temeljna	metoda
Ne gre samo za to, da vernike v 

družbenem nauku Katoliške cerkve iz-
obrazimo, ampak da jih usposobimo, 
da bi s tega vidika znali presojati raz-
mere in okolje, v katerih živijo in dela-
jo. Tako bodo lahko postali dejavni v 
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kaj v tistem trenutku Bog pričakuje od 
nas. Vsako delovanje zato že prispe-
va tudi k naslednjemu krogu 'videti' 
in 'razsojati'. Zato bo prav na ritmu 
praktičnega delovanja in teoretičnega 
poglabljanja zgrajena dinamika pasto-
ralnega leta 2011/2012.

6.	 Strategije	in	temeljna	področja	
Strategije

1. Oznanjevanje (kateheza, pouče-
vanje in razlaga temeljnih verskih 
resnic, nedeljski nagovori) in bogo-
služje, ki je in mora ostati osredoto-
čeno na osebno in živo vero v Jezusa 
Kristusa, učlovečenega Božjega Sina 
in našega Odrešenika, se dopolnju-
je v pričevanju za Božjo ljubezen v 
oblikovanju družbenih odnosov 
in ustrezni družbeni odgovornosti 
vernikov. 

2. Izobraževanje in posredovanje te-
meljnih moralnih načel s področja 
družbene pravičnosti, kakor jih po-
daja DNC.

3. Dejavno angažiranje v okviru ra-
znih pobud, nastopov in družbenih 
akcij (družina, socialne, okoljske, iz-
obraževalne ...). 

4. Usposabljanje članov v ŽPS za opo-
zarjanje na socialno nepravičnost 
(peticije, sodelovanje v javnih raz-
pravah, javljanje v medijih, pisma 
poslancem ...).

5. Prizadevanja za spreminjanje pred-
pisov, zakonodaje in drugih aktov.

6. Pisanje publikacij, usposabljanje 
prostovoljcev na danem področju.

7. Skrb za medijsko pokritost dogod-
kov.

8. Sodelovanje s primernimi krščan-
sko usmerjenimi organizacijami ci-
vilne družbe.

Področja, na katera bomo še posebej 
pozorni

1. Človekovo dostojanstvo in človeko-
ve pravice (pravica do življenja, pra-
vice otrok)

2. Vloga družine, njena zaščita in varstvo
3. Verska svoboda, ločitev države in 

Cerkve, verska svoboda v šoli
4. Materialne dobrine (gospodarstvo) 

in zahteve pravičnosti
5. Pojav, razširjenost in škodljivost ko-

rupcije v naši družbi
6. Pravica do dela in brezposelnost
7. Šola in izobraževanje: pravica do 

verske izobrazbe in moralne vzgoje
8. Solidarnost z najšibkejšimi in naj-

bolj ogroženimi (invalidi, bolniki, 
priseljenci)

9. Upokojenci in prostovoljstvo
10. Odgovornost za okolje

7.	 Konkretne	dejavnosti	in	njihovi	
nosilci

•	 Postavitev spletne strani z vsebina-
mi DNC in priprava baze e-naslo-
vov (naslovnik članov ŽPS, Civilne 
iniciative, gibanj ...) ter tedensko 
pošiljanje obvestil na te e-naslove, 
ki morajo biti informativne narave.

•	 Vzpostavitev službe, ki bo skrbela 
za učinkovito in redno seznanjanje 
župnij (župnikov) s ponudbo oz. 
možnostmi. 

•	 Imeti pripravljene programe - pri-
pomočke (oblikovano gradivo za 
delo z otroki, mladino, študenti, 
zakonci, družinami in starejšimi) in 
jih ponuditi župnijam.

I. Konkretne dejavnosti s poudarkom na 
prvem koraku (videti) so lahko:

•	 jul. 2011 → Drobci vere – razlaga 
ključnih krščanskih tem na polju-

spreminjanju razmer v svojem okolju 
in v celotni slovenski družbi in državi. 
To oblikovanje poteka po preverjeni 
metodi »videti, presojati, delovati«. 

Videti
Videti pomeni opaziti in prepozna-

ti, diagnosticirati stanje. Toda pravo 
videnje ni samo površinsko, temveč 
se poglobi v vzroke, ki so pripeljali do 
nekega nezaželenega ali celo škodljive-
ga in moralno nesprejemljivega stanja. 
Gre torej za prepoznavanje najtežjih 
družbenih problemov pri nas in iskanje 
vzrokov, ki so do tega stanja pripeljali. 
Na tej točki se je treba varovati posplo-
šenih sodb in težiti k čim bolj konkre-
tnim razčlenitvam in ugotovitvam. Za 
to bo potrebna pomoč strokovnjakov, 
ki se spoznajo na določena področja ali 
določene družbene pojave.

Presojati
Presoja je tesno povezana s prej-

šnjim korakom, z videnjem, z zaznava-
njem nezadovoljivega stanja. Že samo 
videnje ali opažanje je začetek presoje. 
Tukaj pa naredimo korak naprej in se 
zavestno postavimo pred zahteve evan-
gelija in moralnih zahtev Božjega kra-
ljestva. Presojati v tem sklopu pomeni 
razločevati in prepoznavati Božjo voljo. 
Pomeni razbrati, kaj želi Bog preko 
cerkvene skupnosti ali posameznika 
uresničiti v našem narodu. Na tej točki 
se je treba seznaniti s stališči družbe-
nega nauka Cerkve, predvsem pape-
ških okrožnic in drugih dokumentov, 
da si lahko ustvarimo moralno oceno 
in ugotovimo smer reševanja, ki bo 
usklajeno iz krščanskega (katoliškega) 
pogleda na človeka in njegovo življenje 
v družbi ali državi.

Delovati
Slovenski katoličani se pogosto usta-

vimo prav pred tem tretjim korakom. 
Če nam je določene stvari dano videti in 
tudi razsojati, smo za delovanje v družbi 
pogosto premalo pogumni in premalo 
organizirani, nevešči sodelovanja. 

Delujemo lahko na različne načine. 
V družbenem življenju se je potrebno 
povezovati z drugimi, če hočemo biti 
uspešni. Slovenski katoličani že ima-
mo nekaj civilnodružbenih združenj in 
organizacij, ki jim je treba v tem letu 
dati novega zagona ali pa celo ustano-
viti kakšno na novo. 

Delujemo lahko različno, v teme-
lju pa gre za širjenje naših idej, torej za 
oznanjevanje s pisanjem, javnimi nasto-
pi (okrogle mize, predavanja), s konkre-
tnimi akcijami (demonstracija pred par-
lamentom, peticije, zbiranje podpisov, 
pobude za spremembo zakonodaje).

Glavno sredstvo za nastop v javno-
sti in sporočanje stališč so javna glasi-
la, lastna in splošna. Na srečo imamo 
precej svojih glasil, ki jih je treba prite-
gniti. Svetovni splet pa nam daje tukaj 
veliko novih možnosti.

Prostor, kjer nastopamo, je lahko 
lasten, cerkven ali – še bolje – javen, 
splošno dostopen. 

Navdih za vsako delovanje in način, 
kako ga izvedemo, pa mora biti zdru-
žljiv z našim krščanskim pogledom. 
Sredstva in cilji se morajo ujemati, da 
bomo tudi pri javnem, družbenem de-
lovanju vedno lahko Božji sodelavci. 

Ob tem ne pozabimo, da je prav 
delovanje hkrati tudi najintenzivnejša 
oblika učenja. Za večino ljudi je učenje 
z delom najučinkovitejše učenje, saj 
prebuja potrebo po boljšem poznava-
nju stanja in po jasnejši presoji o tem, 
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den način v obliki zloženk, ki bodo 
na voljo vsem vernikom v župnijah 
(PS)

•	 sep. 2011–avg. 2012 → priprava 
sodelovanja pri bogoslužju za vse 
nedelje v pastoralnem letu s pou-
darkom povezovanja Božje besede 
in socialne pravičnosti (Komisija za 
bogoslužje, ŠKU)

•	 sep. 2011–avg. 2012 → priprava 
mesečnih spodbud za delo župnij-
skih Karitas s poudarkom na soci-
alni pravičnosti in odnosu DNC do 
človeškega dela (Komisija za dia-
konijo)

•	 sep. 2011–avg. 2012 → priprava iz-
hodišč za izbrana področja DNC za 
oznanjevanje različnim župnijskim 
skupinam (Komisija za oznanjeva-
nje, ŠKU)

•	 sep. 2011–avg. 2012 → zloženka 
za delo zakonskih skupin z osre-
dnjimi poudarki DNC, ki zadevajo 
družino (ŠUD)

•	 sep. 2011–avg. 2012 → e-novice 
ŽPS (postopna predstavitev izbra-
nih tematik DNC) (ŠUL)

•	 sep. 2011–avg. 2012 → Naše po-
slanstvo – PPS za vse seje ŽPS v 
pastoralnem letu (ŠUL)

•	 sep. 2011–avg. 2012 → priprava ka-
tehez o DNC za posamezne skupi-
ne (osnovnošolski verouk, mladin-
ske skupine, kateheza odraslih) in 
posredovanje predloga osnovno-
šolskim katehetom, katere prvine 
iz veroučnih učbenikov velja v zve-
zi z DNC posebno poudariti (ŠKU 
in SKU) 

•	 sep. 2011 → Pastoralni tečaj (du-
hovniki, pastoralni delavci) (PS)

•	 nov. 2011 → Dekanijska srečanja za 
člane ŽPS - predavanje z določeno 

aktualno družbeno temo (ŠUL in 
ŠO ŽPS)

•	 nov. 2011 → študijski dan za du-
hovnike (duhovne vaje mladih du-
hovnikov) (PS)

•	 nov. 2011 → Seminar za voditelje 
komisij za bogoslužje, oznanjeva-
nje, diakonijo (ŠUL)

•	 jan. 2012 → Seminar za člane ŽPS 
(ŠUL)

•	 jan. – feb. 2012 → Katehetski sim-
pozij 

•	 mar. 2012 → Študijski dan za du-
hovnike (PS)

II. Konkretne dejavnosti s poudarkom na 
drugem koraku (presojati) so lahko:

•	 sep. 2011 → Pastoralni tečaj (du-
hovniki, pastoralni delavci) – okro-
gla miza, pogovor, delavnice o mo-
žnostih uresničevanja DNC (PS)

•	 okt. 2011 → Predavanje in pogovor 
o ključnih izzivih DNC - Pojmo-
vanje družine kot temeljne celice 
družbe – za izobražence v nadško-
fiji Ljubljana (Škofijski odbor za iz-
obražence in ŠUL)

•	 nov. 2011 → Dekanijska srečanja za čla-
ne ŽPS - predavanje z določeno aktual-
no družbeno temo (ŠUL in ŠO ŽPS)

•	 nov. 2011 → Študijski dan za du-
hovnike (duhovne vaje mladih du-
hovnikov) (PS)

•	 nov. 2011 → Seminar (predavanje 
o izbrani tematiki DNC, podelitev 
mnenj) za voditelje komisij za bogo-
služje, oznanjevanje, diakonijo (ŠUL)

•	 nov. 2011 → Nikodemovi večeri 
(UNIPAS)

•	 dec. 2011 → Predavanje in pogovor 
o ključnih izzivih DNC – za izobra-
žence v nadškofiji Ljubljana (Škofij-
ski odbor za izobražence in ŠUL)

•	 jan. 2012 → Seminar za člane ŽPS 
(predavanje, konkretni prijemi 
družbenega delovanja) (ŠUL)

•	 jan. – feb. 2012 → Katehetski simpozij
•	 post 2012 → Teološki tečaj
•	 mar. 2012 → Študijski dan za du-

hovnike (PS)
•	 mar. 2012 → Predavanje in pogovor 

o ključnih izzivih DNC – za izobra-
žence v nadškofiji Ljubljana (Škofij-
ski odbor za izobražence in ŠUL)

•	 postna dekanijska srečanja – križev 
pot – izbira besedila, ki poudarja, 
da v krivicah, ki se dogajajo v so-
dobnem svetu, trpi Kristus

III. Konkretne dejavnosti s poudarkom 
na tretjem koraku (delovati) so lahko:

•	 Dan družine (srečanje gibanj, lai-
ških organizacij, združenj, zakon-
skih skupin, članov ŽPS …)

•	 Spodbujanje izražanja podpore 
morebitnemu referendumu o dru-
žinskem zakoniku

•	 Priprava medijskih prispevkov 
(posnetek /klip/), ki se lahko pred-
vaja pri delu po skupinah, pri raz-
mišljanju o DNC po župnijah

•	 Okrogla miza o verskem pouku v 
šolah // zasebnem šolstvu (ŠUL v 
sodelovanju s SKLS)

•	 Enakopravnost med spoloma v 
Cerkvi in slovenski družbi //de-
monizacija družine v slovenski 

družbi//spolna vzgoja v šolah, 
vzgoja za družino v šolah (ŠUD)

•	 25. marec – svetovni dan nerojenega 
življenja (priprava molitve za nero-
jene otroke in matere, da bi te zmo-
gle sprejeti vsakega otroka – molitev 
po župnijah; okrogla miza s temo o 
splavu, ugovoru vesti (k sodelova-
nju vabljeni farmacevti, zdravniki) 
(ŠUD – morebitna potrebna podpo-
ra /sodelujoči gostje/ T. Strehovec).

8.	 Splošni	odgovorni	nosilec	
izvajanja	načrta

Škofijski pastoralni svet s svojimi 
sveti in komisijami 

9.	 Časovni	razpored	dejavnosti

•	 Podoba Cerkve v medijih, etika v 
medijih 

•	 Človekove pravice in družbena od-
govornost

•	 Pravice delavcev
•	 Druge konkretne družbene akcije 

(družina, socialne, okoljske, izobra-
ževalne ...)

•	 Prizadevanja za spreminjanje pred-
pisov, zakonodaje in drugih aktov

•	 Pisanje publikacij, usposabljanje 
prostovoljcev na danem področju

•	 Skrb za medijsko pokritost dogod-
kov

Raven dogajanja Škofijska raven Dekanijska raven Župnijska raven
Pred začetkom PL Načrtovanje PL Načrtovanje PL Načrtovanje PL

Kdo Uradi PS Dekanijski duhovniki DPS ŽPS
PL 2011/2012 Gl. časovni razpored Dekanijsko srečanje ŽPS

Kdo DPS, dekanijski animator za ŽPS ŽPS
Po sklepu PL Evalvacija pastoralnega leta Evalvacija pastoralnega leta Evalvacija pastoralnega leta

Kdo Uradi PS in voditelji komisij Dekanijski duhovniki, DPS ŽPS
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2011
julij september oktober november december

VI
DE

TI

 Drobci vere – 
razlaga ključnih 
krščanskih tem na 
poljuden način v 
obliki zloženk, ki 
bodo na voljo vsem 
vernikom v župnijah 
(PS)

 Pastoralni tečaj 
(duhovniki, pastoralni 
delavci) (PS)

 Dekanijska srečanja za 
člane ŽPS - predavanje 
z določeno aktualno 
družbeno temo (ŠUL in 
ŠO ŽPS)

 Duhovne vaje mladih 
duhovnikov (PS)

 Seminar za voditelje 
komisij za bogoslužje, 
oznanjevanje, diakonijo 
(ŠUL)

PR
ES

OJ
AT

I

 Pastoralni tečaj 
(duhovniki, pastoralni 
delavci) – okrogla 
miza, pogovor, 
delavnice o možnostih 
uresničevanja DNC (PS)

 Predavanje in 
pogovor o ključnih 
izzivih DNC – 
Pojmovanje družine 
kot temeljne 
celice družbe – za 
izobražence v 
nadškofiji Ljubljana 
(Škofijski odbor za 
izobražence in ŠUL)

 Dekanijska srečanja za 
člane ŽPS – predavanje 
z določeno aktualno 
družbeno temo (ŠUL in 
ŠO ŽPS)

 Seminar (predavanje 
o izbrani tematiki DNC, 
podelitev mnenj) za 
voditelje komisij za 
bogoslužje, oznanjevanje, 
diakonijo (ŠUL)

 Nikodemovi večeri 
(UNIPAS)

 Študijski dan za 
duhovnike (PS)

 Predavanje in 
pogovor o ključnih 
izzivih DNC – za 
izobražence 
v nadškofiji 
Ljubljana 
(Škofijski odbor 
za izobražence 
in ŠUL)

DE
LO

VA
TI

 Dan družine 
(srečanje gibanj, laiških 
organizacij, združenj, 
zakonskih skupin, 
članov ŽPS …) (VSI)

 Spodbujanje 
izražanja podpore 
morebitnemu 
referendumu o 
družinskem zakoniku 
(VSI)

 Priprava medijskih 
prispevkov 
(posnetek /klip/), ki 
se lahko predvaja pri 
delu po skupinah, 
razmišljanju o DNC 
po župnijah 
(po dogovoru v 
sodelovanju s 
Socialno akademijo)

 Okrogla miza o 
verski vzgoji v šolah // 
zasebnem šolstvu (ŠUL v 
sodelovanju s SKLS) 

 Usposabljanje članov 
v ŽPS za opozarjanje na 
socialno nepravičnost 
(peticije, sodelovanje 
v javnih razpravah, 
javljanje v medijih, pisma 
poslancem ...) (ŠUL) 

 Enakopravnost 
med spoloma 
v Cerkvi in 
slovenski družbi 
//demonizacija 
družine v 
slovenski družbi//
spolna vzgoja v 
šolah, vzgoja za 
družino v šolah 
(ŠUD)

DO
GA

JA
NJ

E N
A 

SL
OV

. R
AV

NI  Spletna anketa 
o DNC 

 Medijski načrt
 Vodnik skozi PL, 

promocijski material, 
celostna podoba

 Knjižica o DNC

 Vodnik skozi PL, 
promocijski material, 
celostna podoba

 Knjižica o DNC
 Pastoralni tečaj 
 Socialni teden
 Predavanja, okrogle 

mize, prispevki v 
revijah

 Predavanja, 
okrogle mize, 
prispevki v revijah

 Nikodemovi večeri 
 predavanja, okrogle 

mize, prispevki v revijah

 Predavanja, 
okrogle mize, 
prispevki v revijah

2012
januar februar marec april maj

VI
DE

TI

 Seminar za člane 
ŽPS (ŠUL)

 jan. – feb. 2012: 
Katehetski simpozij

 jan. 2012: Študijski 
dan za duhovnike (PS)

PR
ES

OJ
AT

I

 Seminar za člane ŽPS 
(predavanje, konkretni 
prijemi družbenega 
delovanja) (ŠUL) 

 Katehetski 
simpozij

 Teološki tečaj 
 Predavanje in pogovor 

o ključnih izzivih 
DNC – za izobražence 
v nadškofiji Ljubljana 
(Škofijski odbor za 
izobražence in ŠUL

 Postna dekanijska 
srečanja – križev 
pot – izbira besedila, 
ki poudarja, da v 
krivicah, ki se dogajajo 
v sodobnem svetu, trpi 
Kristus (ŠKU)

 jan. 2012: Študijski 
dan za duhovnike (PS)

DE
LO

VA
TI

 25. marec – svetovni 
dan nerojenega življenja 
(priprava molitve za 
nerojene otroke in 
matere, da bi te zmogle 
sprejeti vsakega otroka 
– molitev po župnijah; 
okrogla miza s temo o 
splavu, ugovoru vesti 
(k sodelovanju vabljeni 
farmacevti, zdravniki) 
(ŠUD – morebitna 
potrebna podpora /
sodelujoči gostje/ T. 
Strehovec)

DO
GA

JA
NJ

E N
A 

SL
OV

. R
AV

NI  Predavanja, okrogle 
mize, prispevki v 
revijah

 Predavanja, 
okrogle mize, 
prispevki v revijah

 Katehetski 
simpozij

 Predavanja, okrogle 
mize, prispevki v revijah

 Teološki tečaj 

 Predavanja, 
okrogle mize, 
prispevki v revijah

 Predavanja, 
okrogle mize, 
prispevki v revijah

 Zaključni dogodek
 Evalvacija
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Pričujoče besedilo je v veliki večini 
zgrajeno na osnovi zanimivih in tudi pro-
vokativnih tez v Luzanu rojenega filozofa 
Gabriela Fragniera, ki je bil rektor kolegija 
Collegio d' Europa v Brugesu in predaval 
na Central European University v Varšavi. 
Zato je pričujoči članek potrebno razumeti 
kot delovno gradivo za pastoralno teološki 
tečaj.

Uvod
Leto družbenega nauka Cerkve! Kaj 

je družbeni nauk Cerkve? Lahko po 
več kot sto letih razvoja nastajajoče in 
danes samostojne teološke vede z ve-
liko natančnostjo povemo, za kaj gre? 
Pojmovna razgibanost, ki bi naj zajela 
to področje, že sama po sebi govori o 
nekaterih težavah. Vse se je začelo z 
zaostrovanjem socialnega vprašanja v 
industrijski dobi. Takrat sta si skočila 
v lase delo in kapital, ki se vse do da-
nes nista pomirila. Takrat je večinsko 
kmečko prebivalstvo postopoma priče-
lo iskati kruh v industrijskih središčih 
in tako smo priče urbanizaciji, ki danes 
tudi v Sloveniji predstavlja bivanjski 
prostor večine prebivalstva. Kasneje se 
je konflikt dela in kapitala spremenil 
v konflikt družbenih sistemov, ki sta 
ga simbolizirala socialistično-komu-
nistična in liberalno-kapitalistična 
usmeritev. Cerkev se je čutila poklica-
no, da razvije vmesni sistem, tretjo pot, 
pot sprave med delom in kapitalom. 
Pri tem ni imela najbolj srečne roke, a 

hkrati je prav Rerum novarum pomeni-
la vrnitev Cerkve v družbeno razpravo 
kot kompetentnega partnerja. Razvije 
se politični katolicizem, ki ima svoje 
globoke korenine že v Avguštinovem 
času, a sedaj dobi strankarskopolitično 
obliko organiziranosti, na čelu katere 
so pogosto kleriki. Kulturni boj posta-
ne tudi politični boj in klerikalizem je 
pojav, zaradi katerega še danes govori-
mo o ločitvi duhov in jo doživljamo, saj 
je zgodovinsko gledano zarezala veliko 
globlje kakor zgolj na ravni družbeno-
političnega delovanja in upravljanja 
z državo. V slovenskih razmerah so se 
duhovi radikalno ločevali v okolišči-
nah okupacije in umetno izzvane revo-
lucije. Politični katolicizem je končal 
v izgnanstvu ali v stotinah hudih jam 
po vsej deželi. Verjetno je že samo to 
dejstvo dovolj velik razlog, da si v letu 
DNC postavimo nekaj pomembnih 
vprašanj, na katera pa ni mogoče od-
govoriti v enem predavanju ali na enem 
posvetu.

Stvarjenje Adama (1 Mz 1, 26-27), Michelangelo  

Gre za vprašanje odnosa med odre-
šenjskim oznanilom in urejanjem tosve-
tnega bivanja, za vprašanje odnosa med 
vero in politiko, med vero in oblastjo, 
za vprašanje odnosa med državo in Cer-
kvijo oz. verskimi skupnostmi. Ne naza-
dnje gre danes za vprašanje umeščanja 
krščanstva v sekularizirani, pluralni, 
demokratični in laični prostor. Teh in 
drugih vprašanj se loteva DNC, ki je 
samo derivat večstoletnega, tisočletnega 
odnosa med vero in družbo. Pri tem ne 
moremo mimo zgodovinske refleksije 
in tudi ne mimo ovrednotenja tega, kar 
določa naš čas in prostor – Slovenijo v 
evropskem in globalnem kontekstu. 
Katoliška Cerkev ima na tem področju 
pester, dinamičen in zanimiv razvoj. 
Naš zorni kot razmišljanja bo odnos 
med vero in oblastjo, preprosto zato, 
ker bomo po eni strani v tem ključu 
razumeli marsikaj in tudi zato, ker je 
vprašanje oblasti aktualno zaradi krize 
vodenja in upravljanja z oblastjo in ker 
so institucije oblasti skrajno neprilju-
bljene, po drugi strani pa tudi zato, ker 
institucionalna oblast Cerkve deli po-
dobno usodo kot druge institucije obla-
sti v družbi. Končno pa je pojem oblast 
sam po sebi sumljiv, upravičeno in tudi 
ne, saj oblast ni nič bolj in nič manj 
poštena ali pokvarjena, kot so pokvar-
jeni njeni upravljavci. In ne nazadnje, v 
nadaljevanju se bomo naslonili na za-
nimivo in provokativno delo Gabriela 
Frangnierja, prevedeno v italijanščino 
z naslovom La religione e il potere. La 
cristianità, L'Occidente e la democrazia.

1.	 Opredelitev	DNC
Preden se lotimo napovedanega 

ključa našega razmišljanja, poglejmo, 
kako opredeljujeta DNC zadnja dva 

papeža. Janez Pavel II. v okrožnici Sol-
licitudo rei socialis pravi, da »socialni 
nauk Cerkve ni neka 'tretja pot' med 
tako imenovanim liberalnim kapitaliz-
mom in marksističnim kolektivizmom 
in tudi ne alternativa drugim, manj 
radikalnim rešitvam: je izvirni nauk z 
lastnim značajem. Tudi ni ideologija, 
temveč pozorna formulacija dosežkov, 
pridobljenih na osnovi razmišljanja 
o zapletenih stvarnostih človekovega 
bivanja v družbi in v mednarodnem 
okviru, razmišljanja v luči vere in cer-
kvenega izročila. Njegov glavni namen 
je razložiti in pojasniti te stvarnosti, 
ko ugotavlja, ali so v skladu ali pa v 
nasprotju s smernicami evangeljskega 
nauka o človeku in njegovem zemelj-
skem in onstranskem poklicu. Zato 
tega nauka ne gre prištevati k ideologi-
ji, temveč k teologiji, in sicer k moralni 
teologiji« (SRS, 41; prevedel I. J. Š.).

Benedikt XVI. pa v svoji okrožni-
ci Bog je ljubezen DNC opredeli tako: 
»Družbeni nauk Cerkve noče Cerkvi 
zagotoviti oblasti nad državo, tudi 
noče vsiljevati pogledov in načinov raz-
mišljanja, ki spadajo k veri, tistim, ki 
nimajo iste vere. Družbeni nauk Cer-
kve želi preprosto prispevati k očišče-
nju razuma in pomagati, da moremo 
to, kar je pravilno, tu in sedaj spoznati 
in nato tudi uresničiti.«

Družbeni nauk Cerkve izhaja s sta-
lišča razuma in naravnega prava, to je 
iz tega, kar je v skladu s splošno člo-
veško naravo. Obenem se zaveda, da 
ni naloga Cerkve, naj ta nauk sama 
politično uveljavi; želi pa služiti obli-
kovanju vesti na področju politike in 
prispevati k temu, da raste spoznanje 
za prave zahteve pravičnosti in hkrati 
tudi pripravljenost delovati v skladu 

"" dr. Ivan J. Štuhec

Katolicizem	in	sekularizacija
(Glavno	predavanje	na	letošnjem	Pastoralnem	tečaju	2011/12)	
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z njimi, tudi če to nasprotuje obstoje-
čim osebnim interesom. To pa pomeni 
»graditev pravične družbene in držav-
ne ureditve, po kateri vsakemu pripada 
svoje, je osnovna naloga, ki si jo mora 
zastaviti vsaka generacija znova« (Be-
nedikt XVI., 28).

V obeh opredelitvah vidimo naj-
prej, da gre za opredelitev v nikalnem 
smislu, kaj vse DNC ni: ni tretja pot, 
ni ideologija, ni alternativa kateremu 
koli družbenemu sistemu in tudi ni 
poizkus, kako prevzeti oblast v državi 
ali vsiliti svoje družbene koncepte dru-
gače mislečim ljudem.

Kaj pa je? Racionalna refleksija 
družbenega položaja v luči vere in cer-
kvenega izročila, ki naj motivira kri-
stjane za prizadevanje na polju pravič-
nosti in miru. To pa je mogoče v Cerkvi 
tako, da z vzgojo in izobraževanjem 
oblikuje vest in kulturo posameznikov, 
ki naj po lastni presoji vstopajo v priza-
devanje za večjo družbeno pravičnost. 
Ali kakor pravi Doktrinalno navodilo o 
nekaterih vprašanjih, ki zadevajo udejstvo-
vanje in vedenje katoličanov v političnem 
življenju Kongregacije za verski nauk 
iz leta 2002, ki se pri tem sklicuje na 
Apostolsko spodbudo o krščanskih laikih iz 
leta 1989: Posledica nauka drugega va-
tikanskega koncila je, da se »krščanski 
laiki dejansko ne morejo odreči udelež-
bi v politiki, torej mnogovrstnim obli-
kam gospodarskega, družbenega, prav-
nega, administrativnega in kulturnega 
delovanja, namenjenega organskemu 
in institucionaliziranemu doseganju 
skupnega dobrega, kar vključuje uvelja-
vljanje in obrambo dobrin, kot so javni 
red in mir, svoboda in enakost, spošto-
vanje človekovega življenja in okolja, 
pravičnost, solidarnost itd.

Politična svoboda ni in ne more biti 
utemeljena na relativistični ideji, da so 
vsa pojmovanja o človekovem dobrem 
enako resnična in enako vredna, am-
pak je utemeljena na dejstvu, da poli-
tične dejavnosti od primera do prime-
ra merijo v zelo konkretno uresničitev 
resničnega človeškega in družbenega 
dobrega v dobro opredeljenem zgodo-
vinskem, zemljepisnem, ekonomskem, 
tehnološkem in kulturnem zgodovin-
skem okolju … ter da so moralno spre-
jemljiva« (Doktrinalno navodilo, 3).

DNC je torej etični in moralni vidik 
odrešenjske zgodovine, ki služi za mo-
tivacijo pri presojanju (gledanju) druž-
benih razmer, pri iskanju rešitev in pri 
družbenem delovanju ali akciji (Kom-
pendij, 72–86).

2.	 Novost	in	drugačnost	Jezusa	
Kristusa	od	svetnih	oblasti

Judovska, rimska in grška kultu-
ra ter tudi njihovo družbeno okolje je 
pomembno vplivalo na začetke krščan-
stva oziroma krščanska kultura se je 
postopoma pričela razlikovati od teh 
sredin, v katerih je krščanstvo vznikni-
lo. Zato je pomembno videti, kje so v 
razmerju vera – družba, vera – oblast 
sorodnosti in kje razlike.

V grški družbi je bil posameznik del 
kolektiva. Državljan je obstajal zara-
di polisa in ne obrnjeno. Grki so svoj 
obstoj utemeljevali v polisu – mestu, ki 
je bilo središče njihovega življenja. Biti 
državljan, vojak, vernik je pomenilo 
eno in isto. Vera je bila izraz državnosti. 
Versko življenje in verska identifikaci-
ja sta bila bistveno povezana s politič-
no zavestjo in družbeno pripadnostjo. 
Zato vera ni bila zadeva posameznikov, 
ampak kolektiva.

Primer Sokrata je v tej luči posebej 
zanimiv, saj se Sokrat sklicuje na svojo 
zavest, ki jo imenuje daimon. Ta notra-
nji glas, ki ima zanj tudi verski značaj 
in o katerem ne dvomi, ima jasne per-
sonalistične poteze in je neodvisen od 
religioznih praks v mestu. Na tej točki 
se približa Jezusu in njegovemu stali-
šču, da je bolje poslušati Boga kakor 
ljudi.

Božja sporočila iz Delfov so imela 
pri Grkih izrazito politični značaj in 
so bila povezana z Atenami. To, da se 
božanstvo neposredno obrača na po-
sameznika, je pomenilo, da je komuni-
kacija z božanstvi naenkrat postavljena 
zunaj običajne družbene komunikaci-
je, s tem pa je postavljena pod vprašaj 
verska tradicija Aten. Tako se tudi s 
tega vidika Sokrat približa Jezusu, saj 
samega sebe razume v neposredni ko-
munikaciji z božanstvom kot Jezus z 
Očetom.

Sokratovo samoizpraševanje, nje-
gova ironija in moralna filozofija so 
spodbujali samospoznavanje in avto-
nomno zavest, kar je takratno kolek-
tivno zavest dodatno postavljalo pod 
vprašaj. To pa je pomenilo, da se po-
sameznik postavlja nad skupnost in 
celotno družbo. Zavest o moralni av-

tonomiji grški kulturi ni bila tuja, ven-
dar pred Sokratom ni bila nikoli tako 
dosledno in odločno razvita kakor pri 
njem. Sokratovo sporočilo je pomemb-
no zato, ker gre za posameznika, ki se 
upre lastni skupnosti v imenu božan-
stva. Tako je grška družba ogrožena 
dvakrat, najprej od svojega člana, nato 
pa še od božanstva, ki naj bi podpira-
lo upornika. Ogroženost je zunanja in 
notranja. Gre za »transcendentalno re-
volucionarno oblast«, ki postavlja pod 
vprašaj obstoječo politično oblast.

Jezusova zgodba je zelo podobna 
in vendar različna. Sokratov vzor se ni 
nadaljeval v novi skupnosti učencev, v 
Cerkvi, v kateri bi se utrdila nova ver-
ska tradicija. Z njegovo smrtjo je uga-
snil tudi njegov politični vpliv.

Štirje razlogi govorijo o različnosti 
med Sokratom in Jezusom. 

Prvi razlog je v tem, da je Sokrato-
vo sporočilo izrazito individualistično. 
Ni se čutil poklicanega za reformator-
ja družbe in za spreminjanje človeštva, 
ampak da spodbudi k samozavesti po-
sameznike. Svojega sporočila ni nikoli 
posplošil. 

Drugič, Sokrat tudi ni imel name-
na reformirati verske tradicije svojega 
mesta, za razliko od Jezusa, ki je v sina-
gogi sodeloval pri judovskem bogoča-
stju in hkrati zahteval spremembe na 
področjih, ki jih je imel za neustrezne. 
Jezusov Bog je bil predvsem edini Bog 
Izraela, tudi vesoljni Bog, ki se obrača 
k vsem ljudem dobre volje. Daimonov 
glas pa je za Sokrata eno od božanstev 
med vsemi drugimi, ki so jih častili v 
Atenah.

Tretji razlog je v moralni naravi 
Sokratovega sporočila. Predlaga novo 
moralno zavest, ki je utemeljena v člo-
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veškem razumu in ne v veri, ki prese-
ga racionalnost. Sokrat ni zahteval od 
posameznikov, naj posnemajo božjo 
moralnost, kot je to zahteval Jezus, ki 
predlaga, naj bomo popolni, kakor je 
popoln nebeški Oče. Sokratova moral-
nost je izključno humana. Samo racio-
nalna refleksija lahko človeka pripelje 
do kreposti in s tem do popolnosti. 

In končno, grška kultura ne po-
zna odrešenjske zgodovine. Božanstva 
atenskemu ljudstvu niso zaupala po-
sebne zgodovinske vloge. Tako Atenci 
ne poznajo mesianizma, tudi ne esha-
tološke vizije zgodovine in tudi ne 
pričakujejo Odrešenika. Zato je med 
Uliksesom in Abrahamom pomemb-
na razlika. Prvi se odpravi na pot, da 
doseže kraj svojega izvora. Tu gre za 
ciklično razumevanje časa. Medtem ko 
Abraham zapusti svojo deželo po Bož-
jem naročilu, da bi odkril novo deželo, 
ki mu jo bo dal Bog. Tako se Sokrat ni 
videl v vlogi, kakršno je imel Abraham, 
ni se zanimal za prihodnost, zanj je bil 
čas statičen in cikličen.

»Mislim, da je prav popolna odso-
tnost zgodovinske in mesijanske za-
vesti to, kar razlikuje zgodovinski cilj 
Jezusovega oznanila od Sokratovega. 
Oba sta odprla pot za jasno razlikova-
nje med razodetjem vere in politično 
stvarnostjo in oba sta utrdila primat 
vesti posameznika nad družbeno pripa-
dnostjo. Vendar se je Jezusovo sporočilo 
konkretiziralo v gibanju, v Cerkvi, ki je 
razvila svojo socialno in zgodovinsko 
vlogo, medtem ko je Sokratovo sporo-
čilo ostalo osamljeno in omejeno. Jezus 
je zahteval od posameznikov, da mislijo 
na celotno človeštvo; Sokrat je učil po-
sameznika, naj misli nase in o sebi. Oba 
sta izzvala skupnost, v kateri sta živela, 

ampak samo izziv preroka iz Nazareta je 
preživel čas smrti heroja in se je razvijal 
naprej skozi stoletja« (Fragniere, 102).

»Jezus Nazarečan, judovski kralj«. (Jn 19,19)

Jezus Kristus je bil obsojen na smrt 
zaradi političnega prekrška, ki naj bi 
ga storil po mnenju judovskih verskih 
oblasti in rimskih svetnih oblasti. Ver-
ske oblasti so ga obtožile, da se dela 
judovskega kralja. Glede na rimsko 
pravno prakso je obtoženi po pravični 
obsodbi javno razglašen za krivega in 
obešen na križ. Jezusovi sodobniki in 
verske ter civilne avtoritete niso nikoli 
razumeli njegovega javnega delovanja 
in oznanjevanja kot nekakšno neučin-
kovito intelektualno delovanje. Četudi 
je Jezus s svojim delovanjem povzročil 
družbeno vznemirjenost, pa gotovo 
sam ni povzročil nobenega zločina, za-
radi katerega bi bil lahko obsojen in bi 
moral umreti na Kalvariji. Dejansko je 
takratna politika povzročila okoliščine 
in izzvala probleme, v katere se Jezus ni 
želel neposredno vpletati, ker se je za-
vedal bistveno verskega značaja svojega 
poslanstva. In prav zavračanje neposre-
dnega vpletanja v politiko je kasneje 
posredno povzročilo pomembno poli-
tično revolucijo.

Čeprav sta Sokrat in Jezus končala 
svoje življenje z obsodbo na smrt, je tre-

ba njuno učenje razlikovati, saj gre za 
različno razumevanje stvari vere, teolo-
gije, kozmologije in verske prakse.

Najprej se razlikujeta v češčenju 
Boga. Judje verujejo v enega, edinega 
Boga stvarnika. Boga, pred katerim se 
morajo prikloniti vse oblasti tega sve-
ta. Jezusovo poslanstvo zato ni indivi-
dualno in tudi ne nacionalno. Njegovo 
poslanstvo je vesoljno, ker je Bog eden 
in vesoljen.

Sokratov daimon je izrazito indivi-
dualen. Sokrat ostane Atenec, Jezus pa 
ne more ostati Jud. Če je Bog vesoljen 
in edini, potem se ne more omejiti na 
en narod ali na nekaj narodov. Jezus 
mora tako zavzeti distanco do politič-
nega izročila svojega naroda. Jezus kot 
jud po veri in pod politično oblastjo Ri-
mljanov lahko uresniči svoje poslanstvo 
zgolj tako, da preseka politični konflikt, 
v katerem se je znašel. Dosledno razu-
mevanje vere iz odnosa do Boga Očeta 
pomeni, da ne gre za pojav, ki ga lahko 
izpeljemo iz politike. Po judovski tra-
diciji to ni bilo samo izdajstvo, ampak 
bogokletje. Če nekdo, ki pravi, da je Sin 
Boga Abrahamovega, Izakovega in Jako-
bovega, razglaša, da Jahve ni več na stra-
ni svojega ljudstva, s tem Boga obsoja, 
da ni zvest svoji zavezi, ki jo je sklenil z 
Izraelom. Sklepanje nove zaveze s celo-
tnim človeštvom je za Jude nepojmljivo 
in bogokletno, gre za neodpustljiv zlo-
čin. Bog ne more biti nezvest. Jezus je to 
moral plačati s smrtjo na križu.

»Ta izbira, da se dosledno razliku-
je med verskim in političnim poslan-
stvom, je vnesla v zgodovino druž-
benega razvoja in v družbe, ki so se 
spreobrnile h krščanstvu, razlikovanje, 
ki je radikalno in dokončno spreme-
nilo odnos med vero in politiko, med 

Cerkvijo in državo. Družba je tako iz-
gubila sleherni pridih verskega in bo-
žanskega. Gre za konstitutivni proces 
tega, kar danes imenujemo sekulariza-
cija« (ibid., 106).

Jezus dosledno odklanja mešanje 
med svojim verskim poslanstvom in 
politično vlogo. To seveda ne pomeni, 
da je vsaka zemeljska oblast moralno 
slaba. Ključni Jezusov stavek pri Mr 
12,17 »Dajte cesarju, kar je cesarjeve-
ga, in Bogu, kar je Božjega«, pomeni 
za vernike, da morajo vedno v vseh 
okoliščinah ostati zvesti Bogu oziroma 
utemeljuje krščanstvo kot vero, ki se 
nikoli ne sme poistovetiti s kakršnim 
koli zemeljskim kraljestvom. Božje kra-
ljestvo ne more biti niti to, kar je Božje 
ljudstvo na zemlji, ker Božje kraljestvo 
ni od tega sveta. To pomeni dvojno di-
stanco: po eni strani do zgodovinskih 
izvorov odrešenja, po drugi pa do sle-
hernega časovno pogojenega obdobja, 
ki se razvija. Vera in politika se ne sme-
ta pomešati, pač pa ostati različni vse 
do Kristusovega prihoda. Če tega ne 
spoštujemo, zapademo v skušnjave, ki 
jih je Jezus dosledno zavračal.

3.	 Prva	krščanska	skupnost:	
skepsa	do	sveta	in	rast	vere
Potem ko so kristjani spoznali, da 

drugega Kristusovega prihoda ne bo 
tako kmalu, so vzniknila nova vpra-
šanja in novi problemi, ki so zaposlili 
krščansko skupnosti v naslednjih sto-
letjih. V Rim 13,1 beremo, kako apo-
stol Pavel priporoča kristjanom, naj se 
podvržejo svetni avtoriteti. Evangelist 
Janez ima drugačne poudarke, saj v 
knjigi Razodetja primerja rimski im-
perij in njegovo krvavo politiko z zver-
jo (Raz 13,6–7). Kristjani so se soočili 
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z vprašanji, ki so se jim Judje izognili, 
saj rimskemu cesarju niso bili dolžni 
izkazovati božanske časti. Bili so po-
litično okupirani, a svobodni v češče-
nju Boga. Kristjani niso dobili privile-
giranega mesta, ampak so bili kmalu 
spoznani za politične odpadnike. Prvi 
cerkveni očetje pričnejo razmišljati o 
tem, da oblike civilnega življenja niso 
nujno določene s človekovo naravo, 
ampak so lahko posledica greha. Po-
litična skupnost je tako pogosto ize-
načena s svetom, ki je zakoreninjen v 
zlu. Krščanstvo oznanja novo pot po-
polnosti. Kristjan je poklican, da se 
svetu odpove, da se odpove blišču sve-
ta in njegovim napačnim obljubam. 
Močno poudarja mučeništvo kot ideal 
hoje za Kristusom. Zato je odpoved 
svetu postala krepost, saj je ta svet kri-
stjane obsojal na smrt. Razvije se nova 
duhovnost, ki v monastičnem gibanju 
vidi priložnost in možnost, da se ute-
lešeni grešnosti upre v zvestobi Bogu. 
Idealizirano je monastično življenje, ki 
vsebuje določeno odpoved svetu. Gre 
za obliko mučeništva kot najbolj po-
polne poti za doseganje svetosti. »Za-
pustiti svet in najti lastno pot odre-
šenja v ideji meništva ni predstavljalo 
samo določene moralne izbire, ampak 
je pomenilo tudi najti zatočišče za 
človeka vreden način, da bi se izognili 
družbenim skušnjavam in političnim 
pastem, da bi se izognili korupciji, ki 
se je v dekadentni družbi vse bolj raz-
raščala« (ibid., 114).

Tako je krščanstvo na osnovi iz-
kušnje s svetom, ki ga je ogrožal, in 
na podlagi države, ki ga je preganjala, 
razvilo moralnost, ki je poskušala mo-
tivirati ljudi za to, da bi se umaknili ali 
ostali zunaj sveta in stika z njim. Drža, 

ki je stoletja dolgo imela velik vpliv na 
politično življenje kristjanov.

Konec preganjanja je povezan s kon-
cem rimskega imperija. Konstantin se 
je leta 330 odločil, da svojo prestolni-
co premakne na vzhod, da bi tako laže 
branil zahod pred napadi iz Azije. Na 
zahodu škofje vse bolj pridobivajo moč 
in oblast. Med njimi posebej izstopa 
sv. Ambrož (339–397). Z milanskim 
ediktom se ustvari poseben odnos med 
državo in rimsko Cerkvijo, ki velja vse 
do papeža Pija XII. Ne gre samo za 
preganjanje krivovercev in za odpravo 
poganstva, ampak tudi za odločanje o 
pravičnosti in moralnosti v družbenem 
življenju. Cerkev vse bolj pridobiva moč.

Boj za edino pravo vero, ki želi po-
stati edina tolerirana v imperiju, zaradi 
česar Ambrož kdaj prosi državo tudi 
za represivna sredstva, je tudi boj za 
popolno oblast Cerkve, za restavracijo 
resnične verske moči. Praksa, ki se ni 
mogla izogniti ambivalentnosti. Po eni 
strani si Cerkev ne sme dovoliti, da bi 
postala politična sila, če želi ohraniti 
vero v Kristusa, po drugi strani pa ne 
poklekniti pred satanom. Hkrati pa po-
litična oblast, ki prizna edino in pravo 
vero, išče svojo utemeljitev v njej. Tako 
je prišlo do pomembnega razlikovanja 

ne samo med Cerkvijo in državo, am-
pak tudi med družbo in državo na eni 
strani in družbo in Cerkvijo na drugi 
strani. Družbeno tkivo se je s tem raz-
bilo na več različnih sistemov. Prvič v 
zgodovini je prišlo do tega, da je na la-
tinskem zahodu nastal socialni in poli-
tični sistem, ki se je postopoma razvil v 
avtoritete, ki so pokrile različne oblike 
oblasti. Krščanska vera, ki je legalizira-
na s Konstantinom in pod Teodozijem 
postane uradna vera, ni pokrila rimske-
ga imperija na način, kot so to počeli 
poganski kulti. Ta religija ne želi biti 
več v vlogi služabnice državi. Postala je 
nosilka vesoljnega sporočila, ki presega 
čas in prostor in prevladovanje države 
nad družbo. Torej sta se znašli nasproti 
stvarnosti, ki sta si nasprotovali ali pa 
se tudi dopolnjevali. »Pokristjanjenje 
rimskega imperija ima za posledico dez-
integracijo poenotenega koncepta, ki 
so ga vse do tedaj imeli ljudje v svojem 
družbenem sistemu. Sledila je interak-
cija treh razsežnosti religijskega pojava: 
to so ideološka, predvsem z novo vero, 
moralna, močno prežeta z zavračanjem 
grešnega sveta, in zadnja, institucional-
na razsežnost, Cerkev s svojimi struktu-
rami in s svojo močjo je s samo seboj 
preobrazila naravo družbe« (ibid., 117).

4.	 Avguštinovi	dve	državi		
kot	usodna	paradigma
Na začetku 5. stoletja je mogoče za-

znati razgibano obdobje, ko vera v Je-
zusa Kristusa, Boga in človeka, predsta-
vlja nove izzive za filozofijo, še posebej 
grško. To je čas arianizma in čas, ko te-
ološkodoktrinalne razprave povzročajo 
resne družbene nemire, tudi umore. 
Vse bolj prihaja do izraza razlika med 
latinskim zahodom in grškim vzho-

dom. Enotnost imperija je ogrožena in 
Konstantin želi temu narediti konec, 
zato skliče koncil v Niceji (325). Pod 
politično oblastjo se tako izoblikuje 
veroizpoved, ki pomeni tudi obračun 
z arianizmom in začetek vesoljne ve-
roizpovedi. Vendar edinost v veri še ni 
postala dejstvo. Zato Teodozij skliče v 
Carigradu leta 381 nov koncil, na kate-
rem je nicejska veroizpoved dopolnjena 
in potrjena. Arianizem je postal herezi-
ja. Teodozij razglasi krščanstvo za ura-
dno vero imperija. Nekdanja sumljiva 
sekta – krščanstvo – je postala držav-
na vera, tudi zato, da se s tem izločijo 
nasprotniki. Prvotna decentralizirana 
in gibljiva oblika oblasti se postopo-
ma zamenja s hierarhično, ki je jasno 
strukturirana in katere vrh vse bolj pre-
vzema celotno oblast v svoje roke. Rim-
ska Cerkev postaja vse bolj avtonomna 
na področju vere in institucionalnosti 
ter ji tako uspe pričakati in preživeti 
propad rimskega cesarstva.

Sv. Avguštin je napisal delo O Božji državi med 
letoma 413 in 426
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Avguštin je gotovo eden najvpliv-
nejših cerkvenih očetov na zahodu. Kot 
Rimljan po poreklu in izobrazbi ter 
učenec sv. Ambroža postane po spreo-
brnjenju del krščanske elite. Svoje delo 
O Božji državi je pisal med letoma 413 
in 426 kot reakcijo na konec rimskega 
imperija leta 410, za katerega naj bi bili 
krivi kristjani in krščanstvo, ki je komaj 
tri desetletja pred tem postalo uradno 
dovoljena vera.

Avguštin v Božji državi utemeljuje 
svojo vero, razloži novonastali položaj, 
v katerem se je znašel Rim, in želi uti-
šati herezije tistih, ki dvomijo o pravem 
Bogu ali ga zanikajo, da bi tako uvelja-
vili stare poganske obrede.

Avguštinova filozofija v Božji državi 
želi biti razlaga novega položaja, v ka-
terega je Cerkev vstopila tudi kot soci-
alni – družbeni sistem, ki se razlikuje 
od države, a je hkrati nanjo vezan. Tako 
Avguštin povzame dve družbeni stvar-
nosti, dva idealna tipa družbenih sis-
temov, ki sta ločena in hkrati vplivata 
drug na drugega: civitas terrena – po-
polnoma sekularna družba, in civitas 
Dei – čisto Božje kraljestvo. V konkre-
tnih zgodovinskih razmerah to pome-
ni, da sta bila sekularni svet države in 
transcendentalni svet Cerkve v stalnem 
kontaktu in konfliktu hkrati.

Nekateri avtorji razlagajo, da Avgu-
štin s pojmom civitas terrena ni mislil 
predvsem na politični svet, kakor civi-
tas Dei ni enako Cerkvi. Civitas terre-
na se razume kot nasprotovanje civitas 
Dei, obe pa se srečujeta v svetu politike, 
v katerem je navzoča vsa antitetičnost 
med vero in oblastjo, med državo in 
Cerkvijo. Politični red tako predstavlja 
stično točko, posredniško vlogo. Zato 
Cerkev lahko živi v kompromisu s poli-

tiko, ne da bi postala nezvesta svojemu 
verskemu poslanstvu. Ker se je politič-
ni sistem razlikoval od civitas terrena, 
ga je bilo mogoče uporabiti kot sred-
stvo za doseganje religioznih ciljev in 
namenov Cerkve. Posledično je to po-
menilo, da je Cerkev legitimirala poli-
tično oblast v imenu Boga in politična 
oblast je pomagala Cerkvi pri njenem 
versko-misijonskem poslanstvu. Cilj 
tega poslanstva je bil ustvarjanje druž-
be, na katero bi naj civitas terrena ime-
la vedno manjši vpliv vse do izginotja, 
torej do uresničitve Božjega kraljestva 
na zemlji, do vzpostavitve civitas Dei. 
Da bi to dosegli, se mora sekularna 
družba preoblikovati v politično sku-
pnost, v kateri bo vera Cerkve dobila 
prevladujočo vlogo. To lahko imenuje-
mo ideološka paradigma, ki pomeni, 
da je politična skupnost utemeljena na 
izključnem značaju sistema resnic vere 
oz. ideologije. Ustvarjanje takšne dr-
žave je utemeljeno na ideji, da je treba 
povezati obe sili, versko in politično, 
da bosta družno ustvarili poenoteno 
družbo, v kateri bo članom skupna 
ista vera.

»Politična skupnost, utemeljena na 
uniformnosti vere, kot je bila zamišlje-
na na simbolični način pri Avguštinu, 
se je poimenovala 'krščanska'. To je 
skupnost, ki jo organizira in nadzo-
ruje politična moč, katere vrednostni 
sistem je utemeljen v eni in edini veri. 
Krščanstvo je tako postalo politična 
stvarnost, utemeljena na oblasti in 
veri. Prišlo je do zaveze med Cerkvijo 
in državo, upoštevajoč teoretično razli-
kovanje med njima in družbenim tele-
som. Ne gre za zavezo med Cerkvijo in 
družbo ali državo in družbo, tudi ne za 
zlitje vseh treh, kot je to bilo v grški ali 

rimski državi. Krščanstvo predstavlja 
posebno pojmovanje politične orga-
niziranosti, utemeljeno na edinstveni 
ideologiji. Ni šlo za družbeno filozofi-
jo ne za religijsko vero, ampak za red 
in politično oblast, ki je bila ideološko 
utemeljena. V Zahodni Evropi to traja 
do konca 17. stoletja, v ZDA in preosta-
lem delu Evrope se to spremeni kasne-
je« (Fragniere, 121).

Mirgeler tako pravi, da je zahodno 
krščanstvo živelo v prepričanju, da je 
mogoče Božje kraljestvo širiti na zemlji 
neposredno. To ni veljalo samo za kr-
ščanski imperij, ampak tudi za papeško 
teokracijo, za luteranstvo, revolucio-
narni kalvinizem in na koncu tudi za 
politični katolicizem 19. stoletja; vsi ti 
so živeli od moči tega prepričanja, če ne 
na dogmatično-teoretični ravni, pa vsaj 
kot zgodovinsko dejstvo.

Medtem ko so prve krščanske sku-
pnosti prispevale k razlikovanju med 
politično in versko oblastjo, je po Av-
guštinu zahodnoevropsko zgodovino 
veliko bolj določala prav nasprotna 
ideologija. Ideja krščanstva, ideološko 
predstavljena v civitas Dei, je navdi-
hovala skoraj vse politične sisteme od 
svojega nastanka naprej. To pomeni, 
da so se politični sistemi utemeljevali 
na verski podlagi v tesnem sodelovanju 
z verskimi avtoritetami, kar seveda ni 
izključevalo tudi nasilja. Konec tega 
obdobja predstavlja revolucija Rogerja 
Williamsa v Novi Angliji v 17. stoletju 
vse do začetkov ameriške ustave stole-
tje kasneje.

Iz krščanskega zornega kota so se 
tako skozi stoletja izoblikovali trije raz-
lični pogledi na politiko:
1. Prvi je nekakšna neodvisna drža, za 

katero se zdi, da je bila tudi Jezuso-

va drža. Ta neodvisnost ne pomeni, 
da se kristjan ne sme ali noče udele-
ževati političnega življenja ali da ga 
ignorira, kot je to mogoče zaslediti 
pri Pavlu. Gre preprosto za pouda-
rek, da se versko-misijonsko poslan-
stvo krščanstva in njegov vesoljni 
značaj ne smeta pomešati z indi-
vidualno odgovornostjo v odnosu 
do posamezne državne oblasti. V 
izvoru razlikovanja med religiozni-
mi in socialnimi sistemi je neodvi-
snost vere v odnosu do države, kar 
je prispevalo k temu, kar Fragniere 
imenuje »religijski sistem« v druž-
benem življenju. Krščanstvo je v tem 
okviru sol zemlje in luč sveta.

2. Drugo držo simbolizira zavračanje 
sveta z namenom, da se ohrani či-
stost vere. Ta izkušnja, ki je zgodo-
vinsko preverjena v prvih stoletjih 
krščanstva, v času preganjanja, po-
sebej v monastični tradiciji, je po-
stala stalna oblika idealnega življe-
nja, kdaj podprta tudi z negativno 
moralnostjo in svetobežnostjo, kar 
je pomenilo tudi beg pred realno-
stjo. To je navdihovalo tudi nekate-
re fundamentalizme, ki oznanjajo 
popolnost, ki je na tem svetu ni mo-
goče doseči. Fuga mundi. Svet mora 
postati sol.

3. Tretjo držo pa predstavlja krščan-
ska ideologija, ki je v tem, da poli-
tično tehnologijo uporabi in prila-
godi za doseganje verskih ciljev, ki 
jih vsiljuje družbi. Gre za prepriča-
nje, da je mogoče politična sredstva 
oblasti uporabiti za lastne namene 
– vera, ki manipulira s politiko za 
lastno korist – to pomeni za vzpo-
stavljanje Božjega kraljestva na tem 
svetu. Prav ta drža je v veliki meri 
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vplivala in zaznamovala zahodno 
krščanstvo. Sol se je razsolila oziro-
ma spridila.

Avguštinska ideologija je v evropski 
zgodovini pogosto padla v avtoritarne 
politične koncepte, ki so bili na meji 
totalitarizma. Pri tem pa je pomembno 
vedeti, da moč religije ni samo v njeni 
ideološki vsebini, v njeni veri, ampak 
tudi v instituciji in oblasti, v kateri se 
inkarnira. Tako se je v zgodovini kr-
ščanstvo kdaj bolj manifestiralo kot 
politično gibanje kakor pa religiozno 
oz. specifično versko (Fragniere, 123). 
Najbolj očitno je to prišlo do izraza 
pri politizaciji herezij, kar pomeni, da 
se je doktrinalni odklon, ki je bil po-
gosto zgolj intelektualne, mistične ali 
duhovne narave, sprevrgel v stvarnost, 
ki ogroža družbo, čeprav ni bil orga-
niziran. V takšnih primerih je religija 
uporabljala politična sredstva, ki so 
bila ali niso bila primerna, ter pokli-
cala na pomoč sekularnega brata, naj 
naredi konec hereziji. Cerkev je odloča-
la o tem, ali kriva vera obstaja ali ne, 
in država je prevzela obveznost, da tak 
pojav izloči v imenu skupnega dobrega 
z usmrtitvijo ali izgnanstvom. To se je 
zgodilo s pelagianizmom že v Avgušti-
novem času. Podobno v srednjem veku 
križarske vojne proti albižanom, inkvi-
zicija, verske vojne po protestantskem 
razkolu. Vse to pa je tudi razčiščevalo 
ideje, ki so izhajale iz Avguštinovega 
razumevanja Božje države. Če je treba 
krivoverstvo absolutno izkoreniniti, da 
se ohrani družba v veri v enega Boga, 
lahko postanejo za boj proti sleherne-
mu odporu, ki bi ogrožal ne le verski, 
ampak tudi družbeni obstoj, legitimna 
vsa sredstva.

5.	 Sekularizacija	kot	priložnost
Fragniere na koncu svoje knjige raz-

mišlja o sekularizaciji pod naslovom 
Postkrščanski Zahod ali postzahodno 
krščanstvo in pri tem najprej analizira 
stanje duha na področju vere ter ugota-
vlja: »Ko vera v presežno pod skupnim 
imenovalcem večnosti in nespremenlji-
vosti ni sposobna več povezovati spre-
menljivih življenjskih izkušenj ter po-
samezniki ne sledijo nobenim drugim 
resnicam kot lastnim željam in potre-
bam, se mnogim zdi edini možni izhod 
vrnitev k mitologiji, k praznoverju ali 
k otroškim pripovedkam kot odgovoru 
na negotovost bivanja … Zahodna civi-
lizacija v začetku 21. stoletja dejansko 
živi v nekem stalnem šoku« (Fragniere, 
253–54).

Religija in njen odnos do oblasti je 
pri tem eden izmed osrednjih proble-
mov. Sekularizacija zavrača sleherno 
interpretacijo zgodovine na podlagi 
vere v nadnaravno. V sekularni filozo-
fiji zgodovine je človek njen subjekt, 
on je tisti, ki jo aktivno ustvarja. V tem 
smislu sekularizacija razkriva, da je edi-
ni protagonist zgodovine človek. Člo-
vek je samega sebe odkril kot svobodno 
bitje, ki odloča o sebi, ki določa točko 
svojega razvoja in ki se bo odločil, v ka-
teri smeri bo deloval. Zgodovina se ne 
razume kot človekova pogojenost, po-
stala je človekova stvaritev. V tej luči je 
vloga religije močno spremenjena. Re-
ligija na tem področju igra izjemno po-
membno vlogo, ker je njena naloga, da 
nemirnemu duhu pomaga najti možne 
odgovore na vprašanja smisla življe-
nja. Ne samo smisel, ki je dan vnaprej, 
ampak tudi smisel, ki izhaja iz aktual-
nih odločitev in je pomemben za pri-
hodnost. Sekularni človek se namreč 

razlikuje od prednikov prav po tem, da 
zadnjo odločitev zadrži zase, saj vidi v 
tem potrditev svoje svobode.

Področje, na katerem se odloča o 
smislu življenja in družbeni ureditvi, ni 
samo stvar preteklosti, ampak tudi pri-
hodnosti. In prav to odgovornost mora 
sekularni človek sprejeti nase, da bi se 
osvobodil usodnosti zgodovine, kar pa 
ne pomeni, da je človek dosegel neko 
novo gotovost. Četudi sekularni človek 
sam določa smisel svojim odločitvam, 
ga spremljajo tako ustvarjalnost in 
uspeh kakor porazi in napake.

Sekularni človek se zaveda tudi, da 
je treba vzpostaviti odnos do Boga. V 
tradicionalnem okolju je bilo prepro-
steje hoditi po isti poti kot drugi in 
vnaprej vedeti, kako dosežeš cilj. Pre-
vzeti odgovornost za lastne odločitve 
in svojo pot nase pomeni, da greš v ne-
znano deželo in da lahko, ko ugotoviš, 
da je obljubljena dežela prazna, doživiš 
razočaranje.

V takšni situaciji se ljudje vrnejo k 
varnosti iz preteklosti. Zgodovina tako 
dobi značaj kontradiktornih gibanj. 
Pogosto je prav razvoj razlog za vra-
čanje v reakcionarnost. Razvoj sekula-
rizacije je v mnogih religijskih okoljih 
povzročil nove fundamentalizme. Tem 
pojavom lahko sledimo tudi v katoliški 
Cerkvi. Sekularizacija družbe ni eno-
smerno gibanje. Eden od njenih učin-
kov je postavljanje nacionalnih idealov 
in nacionalnih kultov pod vprašaj, kar 
je še posebej težko sprejeti v sredinah, 
ki so se doživljale kot nedotakljive in z 
jasno samobitnostjo kakor ZDA pred 
11. septembrom 2001.

V pravem in doslednem duhu se-
kularizacije je popolnoma jasno, da je 
iskati kakršne koli mitske, božanske ali 

psevdoznanstvene izvore za zgodovin-
ske družbe, ki se imenujejo »narodi,« 
nesmiselno, kajti odločitve preteklih 
generacij v načelu ne morejo zavezovati 
sedanjih generacij, če te najdejo smisel 
lastnega življenja v svojih odločitvah za 
prihodnost. Kaj sedanjo generacijo za-
vezuje do preteklih, je odvisno od tega, 
za kaj se sama odloči. Sedanjost določa 
preteklost in ne obrnjeno.

V tej luči politični sistem nima 
druge vloge, kakor da ureja skupno ži-
vljenje živečih na podlagi doseženega 
soglasja. Vsak razvoj sekularnega mi-
šljenja, ki postavlja pod vprašaj Božjo 
legitimnost, ogroža moč politike, hkra-
ti pa posameznike postavlja v negoto-
vost, zato so v skušnjavi, da bi se vrnili 
k starim preverjenim resnicam. Ko se 
neki narod ali politična skupnost skli-
cuje na poslanstvo od zgoraj, naj bi to 
pomenilo, da je njegovo poslanstvo več-
no. Tu spomnimo na srbsko kosovsko 
mitologijo. Vprašljivost teh gotovosti 
se lahko sprevrže v nered in nemir, ki 
predstavljata grožnjo in zato terjata 
obrambno reakcijo.

Vrnitev Boga, čemur smo priča na 
Zahodu, lahko pomeni enega od izra-
zov sekularnega razvoja, ki posamezni-
kom ne dopušča ravnodušnosti. Saj je 
prav sekularizacija zgodovinskih družb, 
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desakralizacija nacionalnih idej in za-
vračanje političnih usod mogoče razu-
meti kot novi način manifestacije člo-
vekove veličine in spoštovanje njegove 
svobode. Četudi se to zdi ambivalentno, 
se sodobni človek ne izgublja zato, ker 
je zavrnil lastno preteklost, ampak zato, 
ker je negotov pred lastno prihodnostjo 
in zato, ker se boji odgovornosti, ki jih 
prinašajo s seboj izzivi, ki so posledica 
njegove lastne svobode. Na področju 
tehnike in znanosti je človek dejansko 
vzel svet v svoje roke. V njegovih rokah 
je odločitev, ali naj ohrani življenje na 
tem svetu ali ne. Človek je resnično pre-
vzel mesto Boga in namesto njega pre-
vzema odgovornost za določanje, kaj 
so vrednote in kaj niso. Tako je vloga 
sekularnega človeka postala enaka, kot 
je bila vloga vsemogočnega Boga: vre-
dnotiti svet in ga ohranjati pri življenju. 
V najbolj skrajni obliki to pomeni, da 
obstaja možnost, da je celo sam obstoj 
Boga položen v človekove roke.

V duhu sekularnega človeka se tako 
razvije popolnoma nov odnos do religi-
je. Od trenutka, ko se človek zave svoje 
središčne vloge v svetu in ko razume 
svoj odnos in svoje delovanje popolno-
ma neodvisno od sleherne religije, ni 
nobenega razloga za prisvojitev ali po-
svojitev antireligiozne drže. Resnična 
sekularizacija nima nobenega interesa, 
da bi religijo preganjala. Sekularizacija 
se dogaja ob religiji, jo ignorira in se 
ukvarja z drugimi zadevami. Sekulari-
zacija je relativizirala religiozne vizije 
sveta in jih je zato spoznala za nenapa-
dalne. Skratka, religija je postala zgolj 
zasebna zadeva (Cox, 266).

Pri odsotnosti antireligioznosti sta 
pomembna dva vidika. Gre za podoben 
razvoj kot pri svetovnonazorski nev-

tralnosti države, ki na ta način izgubi 
sleherni pomen, da je za katero koli 
religijo ali proti njej. Pri tem ne sme-
mo zamenjati sekularizacije s sekula-
rizmom in laicizmom, ki verske dogme 
nadomeščata z družbenimi.

»Avtentično sekularni človek, ki 
verjame, da sta racionalizacija človeko-
vega delovanja in tehnologija osvobo-
dili svet Božje navzočnosti, ne vidi več 
razloga, zakaj bi se boril proti nečemu, 
česar ni. Saj ta ne izvaja nobene prevla-
dujoče vloge na tem svetu. Ni razlogov 
za boj med človeško in Božjo močjo« 
(Fragniere, 267).

Drugi vidik pa zadeva odnos med 
personalizacijo verskega čuta in igro 
moči. V trenutku, ko je religiozni čut po-
stal stvar posameznika in njegove osebe, 
ko vere članom družbe katera koli oblast 
ne vsiljuje, ko postane bogočastje stvar 
zasebne odločitve, ker zadeva človekovo 
intimnost, je razumljivo, da je zgodovi-
na neprestanih bojev med svetno in du-
hovno oblastjo končana. Sekularni člo-
vek nikakor ni nujno ateist. Ni prav, če v 
njem vidimo potomca ateistov 18. stole-
tja ali racionalistov 19. stoletja. Sekular-
ni človek je osvobojen »boga«, a ni nujno 
brez Boga. Sekularizacija ne nasprotuje 
individualni veri, kakor tudi nima razlo-
gov, da bi dokazovala, da Boga ni. Saj 
svet živi, kot da Boga ni. Posamezniki so 
tisti, ki s svojimi odločitvami povzročijo, 
da je Bog živ, če to želijo, družba tega ne 
zahteva in tudi ne preprečuje.

Sodobnega sekularnega človeka 
razumemo predvsem skozi učinkovi-
tost. Zato se postavlja vprašanje: Ali ne 
pomeni osvoboditev človeka od bož-
jih kozmologij kot posledica tehnične 
ustvarjalnosti dejansko nove zasužnje-
nosti? Dejstvo je, da tehnološka družba 

lahko privede do razosebljenih druž-
benih odnosov. Marksistična filozofija 
je poskušala nadomestiti idejo Boga v 
svetu z idejo o Zgodovini v svetu, pre-
dlagala je novo drogo, ki naj bi nadome-
stila stari opij za ljudstvo. Tej novi drogi 
je pripisala enako in še hujšo moč, ki je 
prisilila človeka, da je ostal v še bolj sti-
snjenem prostoru zasužnjenosti.

Kaj torej misliti danes?
Potrebna je nova govorica o Božjem. 

Današnji svet tehnike, ki ga je ustvaril 
človek, opisujemo in razumemo v poj-
mih, kot so: proces, sistem, funkcije, 
vloge, organizacije, učinkovitost in 
uporabnost ter koristnost. Drugačno 
razumevanje tega, kar naj bi bil Bog, je 
način, kako bi lahko preživelo to, kar 
imenujemo socialno in politično smrt 
Boga. Za individualistično verovanje je 
treba uporabljati pojme iz eksistence in 
ne iz procesov ali sistemov; govoriti o 
individualnosti ali osebi, ne o funkciji 
ali organizaciji; o podarjenosti in ne o 
učinkovitosti; o podarjeni ljubezni in 
ne o učinkovitosti in realizaciji.

Božje se torej izraža kot osebno, lju-
beče in zastonjsko bivanje. Človek se 
mora odločiti o tem, kaj bo naredil iz 
sebe in iz sveta, kaj bo ustvarjal. Kajti ni 
Boga, ki bi odločal v njegovem imenu, 
tudi ni vrednote, ki bi bila neodvisna 
od njegove presoje, in ne usode zunaj 
njegove izbire. Božje ni v stvareh. Če 
sekularni človek najde kakšno zatoči-
šče svojemu bivanju, potem ko je Bog 
univerzuma mrtev, najde to zatočišče v 
samem bivanju oseb, ki živijo na oseb-
nostni, ljubeč in podarjen način. Obli-
ka, v katero se ta vera lahko spremeni 
kot nova religija, se bo izražala na po-
polnoma nov način glede na vprašanje 
oblasti v preteklosti.

6.	 Vesoljno	krščanstvo		
ali	konec	krščanskega	Zahoda

Če sklepamo na podlagi zgodovin-
skih spoznanj o religijskem razvoju, 
potem je jasno, da religija mora zavzeti 
distanco in se ne sme pustiti zapreti v 
katero koli identifikacijo, ki bi jo ome-
jevala, kot so to sleherna oblika poli-
tične oblasti, kulturna oz. nacionalna 
omejenost. Za religijo je pravi razvoj v 
smeri, da pusti družbo njej sami, da se 
odpove ustvarjanju Božjega kraljestva 
v družbi kot nekaj specifičnega na ne-
kem ozemlju. Religiozne institucije se 
morajo spremeniti v majhne skupno-
sti, ki so utemeljene na prostovoljnem 
sodelovanju in usmerjene v osebnostno 
rast ter izpopolnitev in ne v preobraz-
bo družbe kot cilja. Duhovnost mora 
prevladovati nad obredom in doktri-
no. Gre za to, da zapustimo teologijo 
zaveze in se uveljavi nova univerzalna 
perspektiva, ki sledi drugemu cilju: 
odrešiti človeka od neosebnih funkci-
onalizmov, ki bi mu jih rada navrgla 
tehnološka izbira.

Nova vloga religije ni v integraciji 
posameznika v družbo, ampak osvo-
boditev posameznika izpod prevlade 
družbe. Gre za vrnitev k duhu So-
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kratovega in Jezusovega vesoljnega 
uporništva, lahko rečemo tudi pre-
roštva. Gre za osvojitev človeka on-
kraj nacionalnosti, cerkva, kultur in 
civilizacij. Sekularizacija civilizacije 
vodi k popolni personalizaciji ver-
skega življenja. To tudi pomeni, da 
se krščanstvo kot ena od religij tega 
sveta lahko osvobodi lastne kulturne 
ujetosti in postane to, kar predposta-
vljamo, da bi moralo biti od samega 
začetka: vesoljna vera. To, kar lahko 
opažamo v našem času, ni samo za-
četek postkrščanskega obdobja na 
Zahodu, ki je popolnoma in dokonč-
no sekulariziran, ampak gre prej za 
advent krščanstva v postzahodnem 
obdobju.

Obdobje avguštinskega krščan-
stva je dokončno končano. Alexis de 
Tocquevill je že v šestdesetih letih 
prejšnjega stoletja zapisal: »Ko religi-
ja poskuša utemeljiti svojo avtoriteto 
zgolj na želji po nesmrtnosti, ki vzne-
mirja srca vseh ljudi, sme upati na 
nesmrtnost; ko pa se poveže z določe-
no oblastjo, pride v položaj, ko mora 
sprejeti pravila, ki so sprejemljiva 
samo za določene ljudi. Religija, po-
vezana s politično močjo, sicer poveča 
svojo moč nad nekaterimi, a hkra-
ti izgubi upanje, da bi lahko vladala 
vsem« (Fragniere, 278).

O tem bi moralo razmišljati post-
zahodno krščanstvo, če želi preživeti v 
svoji vesoljni razsežnosti, o kateri bere-
mo pri Mt 28,19: »Pojdite torej in nare-
dite vse narode za moje učence.«

Sklep
Gabriel Frangniere nas s svojimi 

pogledi v marsičem vznemiri in nam 
da misliti. Vsekakor pa pove to, za kar 

smo na začetku rekli, da DNC ni. Da 
ni in ne sme postati družbena ideolo-
gija. Kako to doseči? Z vedno bolj na-
tančnim, premišljenim in občutljivim 
delovanjem in govorjenjem, ko gre za 
odnos med vero in oblastjo. Katero 
koli oblastjo, finančno, gospodarsko, 
politično, medijsko, znanstveno-teh-
nično itd. 

Dalje je DNC treba umestiti v ob-
močje formacije vesti, zavesti, kulture 
sobivanja. Na tem področju je Cerkev 
poklicana, da da svoj specifični prispe-
vek k demokratičnemu načinu dogo-
varjanja o tem, v kakšni družbi želimo 
živeti.

Evangelizacijske poti je treba s 
prevladujočega ozemeljskega načela 
postopoma in ustrezno okoliščinam 
spreminjati na osebno načelo. Slednje 
je nujno v sodobnih urbanih okoljih.

Oznanjevalno in zakramentalno 
poslanstvo Cerkve je treba usmeriti v 
tiste, ki se o zadevah vere sami odloča-
jo, in ne na otroke.

V odnosu do države je vse rešitve, 
od finančnih do vzgojno-izobraževal-
nih, treba postaviti na temelj posame-
znikovega svobodnega odločanja.

In za konec še izzivalno vprašanje: 
Ali ni katoliška Cerkev prišla v čas, ko 
bo v njej morala dozoreti misel, da se 
kot institucija odpove vsem državni-
škim atributom in postane ter ostane 
zgolj in samo duhovna avtoriteta? To 
bi imelo zelo velike posledice tudi nav-
zdol, do zadnje župnije, kjer bi župnij-
ski voditelj lahko vladal zgolj in samo 
z duhovno avtoriteto, nikakor pa ne s 
formalno ali celo politično. To vpraša-
nje si lahko postavimo ne samo ob Fra-
gnierjevih tezah, ampak tudi ob branju 
okrožnice Bog je ljubezen. n

Večina Slovencev meni, da ne živimo 
v pravni državi, ker Slovenija ni pravična 
država, niti v njej ne veljajo za vse enaka 
pravila. Navedeno v določeni meri drži. 
Problem pa je, ker iz tega izhodišča ni-
smo sposobni oziroma pripravljeni raz-
viti vsaj malo bolj poglobljene konstruk-
tivne razprave, temveč se zadovoljimo s 
ponavljanjem puhlih fraz na ravni ru-
menega tiska. Pravna država je rezultat 
večtisočletnega razvoja zahodne civili-
zacije, pri čemer je za njeno sedanjo po-
dobo imelo odločujoč pomen krščansko 
pojmovanje človekove svobodne volje, 
človeškega dostojanstva in osebne odgo-
vornosti. Jedru krščanstva je zelo blizu 
naravno pravo. Vendar moramo tudi pri 
naravnem pravu pošteno ovrednotiti in 
ločiti tiste njegove elemente, ki so v so-
dobni družbi uporabni in koristni, od 
drugih njegovih problematičnih lastno-
sti, na podlagi katerih poskuša vsakdo v 
skladu s svojimi ozkimi ali celo egoistič-
nimi interesi interpretirati pravo in to 
potem razglaša za naravno pravo ali celo 
za naravno pravičnost. Po drugi strani 
smo bili katoličani v zadnjem stoletju ob 
soočanju s »podivjanim pozitivnim pra-
vom« prepogosto povsem izgubljeni, kar 
pomeni, da v kritičnih položajih nismo 
bili sposobni uresničiti »večnega« bistva 
naravnega prava in z njim obrzdati pozi-
tivističnega nasilja. 

Naravno pravo temelji na »naravnih« 
zakonih, načelu pravičnosti (ex aequo et 
bono) in moralnih vrednotah, t. j. temeljnih 

pravicah, ki jih ima vsak človek na osnovi 
naravnega reda. Pozitivno pravo pa je s 
človekovo voljo oblikovano pravo, ki je ve-
ljavno v določenem času in prostoru in ki ga 
moramo spoštovati že zaradi grožnje sankcij 
s strani države. Pri oblikovanju zdrave-
ga odnosa do aktualnega pozitivnega 
prava smo pogosto povsem izgubljeni. 
Nekateri se zadovoljijo s stališčem, da 
bi bilo mogoče ali celo potrebno urejati 
odnose izključno z naravnim pravom. 
To je glede na kompleksnost in indi-
vidualiziranost sodobne družbe zelo 
nezrel odnos. V praksi je običajno po-
gojen z nezavednimi poskusi manipu-
lacije, ki ima namen uveljaviti ozke ali 
celo egoistične interese na škodo dru-
gih ali družbe kot celote. 

Veliki večini slovenskih katoliča-
nov pa povzroča bistveno večjo te-
žavo iskanje zdravega odnosa do 
oblasti in moči, kar je predpogoj za 
zdrav odnos do pozitivnega prava. 
Neločljivi del slovenske katoliške men-
talitete je, da mora biti pravo pravično 
in da mora ščititi šibkejšega, sicer ni 
pravo, kar pa je velika zmota. Slovenci 
smo razpeti med mišljenjskimi vzorci, 
ki izvirajo iz naše fevdalne preteklosti 
in absolutizma, da je potrebno biti 
gospodarju podložen in poslušen, ker 
»se naj vsak podreja oblastem, ki so nad 
njim. Ni je namreč oblasti, ki ne bi bila od 
Boga … Kdor se torej upira oblasti, se upira 
Božjemu redu …«, in hajduško-balkan-
sko »vrlino nadmudrivanja z namenom 

"" dr. Ivan Kukar

Mesto	slovenskega	katoličana		
v	pravni	državi

(Koreferat	na	Pastoralnem	tečaju	2011/12)
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oportunističnega pridobivanja čim večjega 
deleža družbenega plena zase oziroma za 
svojo družino«. Objektivno gledano je v 
takšnem okolju nemogoče postavlja-
ti temelje za trdno sodobno pravno 
državo, kjer država in družba kot ce-
lota temeljita na dejanski osebni od-
govornosti vsakega posameznika, na 
vladavini zakona in prava, ki temelji v 
človekovih pravicah in temeljnih svo-
boščinah, ter na sistemu, kjer je oblast 
podrejena neodvisnemu in učinkovi-
temu sodstvu.

Mojzes razbije tabli postave, Rembrandt, 1659

Pravo ustvarja in/ali celo uvelja-
vlja tisti, ki je močnejši, in sicer tako, 
da ščiti svoje interese. Pravna država 
predstavlja zelo močno korekcijo temu 
dejstvu, vendar slovenski katoličani 
nikoli ne smemo pozabiti, da v praksi 
pravo ustvarja in/ali uveljavlja močnej-

ši, kar je še posebej vidno v »mejnih« 
državah in v turbulentnih obdobjih. 
Čim manj se bomo borili za pravno 
državo, tem slabši »korektiv« bomo 
imeli in več samovolje bomo doživljali. 
Pri tem ne smemo zanemariti dejstva, 
da smo katoličani v pogledu družbene 
moči že dolgo izrazito manjšinska sku-
pnost, ki se spoprijema z nenaklonje-
nim družbenim okoljem in sovražno 
elito. Če kdo z navedenim ne soglaša, 
naj si pogleda raziskave javnega mne-
nja, množične medije, forume oziroma 
naj razmisli o deležu katoličanov, ki 
so del sedanje družbene oziroma eko-
nomske elite. Dodaten problem slo-
venske katoliške skupnosti pa je, da na 
področju družbenega udejstvovanja že 
dobrih 70 let zamenjujemo svoje želje 
z dejstvi – pravo in družbeno udejstvo-
vanje sta tako močno vpeta v realno ži-
vljenje, da je vsako (tudi dobronamer-
no) omalovaževanje dejstev obsojeno 
na neuspeh. 

Zaradi vsega navedenega bi mo-
ralo biti katoličanu v Sloveniji nekaj 
povsem samoumevnega, da je v od-
nosu do (kakršnekoli!) oblasti in z 
njo povezanega prava »buden kot vojak 
na nočni straži«, kar pomeni gojenje 
zdrave kritičnosti oziroma celo ne-
zaupanja do vsakokratne oblasti in 
prava, hkrati pa tudi dejavno zavze-
manje in tudi občasno odkrito kon-
frontiranje, vendar v okviru sprejetih 
»pravil igre«. Seveda je mnogo lago-
dneje pasivno spremljati dogajanje, 
bodisi z oportunim sprejemanjem 
vsakokratne oblasti ali pa z umikom 
v zavetje družinskega življenja. Obo-
je ima za posledico otopelost naših 
čutov in uma, kar ima prej ali slej še 
posebej v kritičnih situacijah kata-

strofalne posledice. Navedeno bom 
ponazoril na enem izmed najbolj 
travmatičnih dogodkov v slovenski 
zgodovini – na primeru genocida 
nad begunci na Vetrinjskem polju. 
Slovenska družbena elita, ki v veliki 
meri temelji na kontinuiteti moči, 
pridobljene z medvojnimi in povoj-
nimi zločini zoper človečnost, ne bo 
mogla vse do absolutne obsodbe in 
distanciranja glede navedenih de-
janj sodelovati pri izgradnji zdrave 
in normalne pravne slovenske drža-
ve in družbe. Po drugi strani pa bi 
moral tudi protikomunistični tabor 
narediti kritično analizo ravnanj, ki 
so privedla do tako katastrofalnih 
posledic, in se iz tega nekaj naučiti. 
Dejstvo je, da je eksodus vojaških in 
civilnih beguncev v Avstrijo temeljil 
na povsem upravičenem strahu pred 
»nečloveškim« nasiljem in samovoljo 
(beri: popolno odsotnostjo pravne 
države) takratnih komunistov. Ta-
kratnemu civilnemu in vojaškemu 
vodstvu je bilo zelo dobro znano, 
kakšne zločine so počeli komunisti 
med vojno in neposredno po nje-
nem koncu ter na kakšen način so 
med vojno postali najvplivnejša sila. 
Kljub temu so dobesedno slepo zau-
pali angleškim častnikom, ko so le-
ti postopoma pošiljali v smrt skoraj 
12.000 fantov oziroma mož. Še več, 
izrecna opozorila posameznikov in 
celo prič, da konvoji beguncev ne 
gredo v Italijo, temveč v Jugoslavi-
jo, so absolutno ignorirali oziroma 
kritikom in pričam celo grozili z 
zaporom in kaznimi zaradi vnaša-
nja nemira med begunce. Da je bila 
zadeva še bolj absurdna, so vojake 
na zadnjem konvoju beguncev, ko je 

bilo že absolutno nesporno, da jih 
vozijo nazaj v Jugoslavijo, prepričali, 
da so oni vojska in da bodo zato spo-
štovati ukaze zaveznikov, pri čemer 
sta se navedena pravičniška častnika 
hinavsko izognila odhodu skupaj s 
svojimi tovariši. Navedena brezbri-
žnost, napuh in nadutost takratne-
ga protikomunističnega vodstva ne 
zmanjšuje zločina Angležev in jugo-
slovanskih komunistov, vendar nam 
nazorno kaže na določeno napako 
našega vedenjskega vzorca v razmer-
ju do vsakokratne oblasti in z njo 
povezanega prava. Zaupanje v pravo 
in oblast sta potrebna, vendar je pri 
tem kot nekaj samoumevnega vedno 
potrebna tudi zdrava mera konstruk-
tivnega nezaupanja. Če kot skupnost 
zaupamo ali se celo poistovetimo z 
aktualno oblastjo, postanemo pov-
sem slepi glede dejstva, da ima tudi 
takšna oblast bolj ali manj drugačne 
interese od naše skupnosti in da smo 
za vsako oblast zgolj objekt. 

Bojevanje za svoj življenjski prostor 
znotraj (pravne) države je vedno zelo 
naporna, navadno neprijetna, nega-
tivno vrednotena in pogosto tudi ne-
uspešna dejavnost. Mnogo prijetneje, 
lagodneje, varneje in osebno koristne-
je je podobno kot na lepotnih tekmo-
vanjih zagovarjati »ljubezen, mir in 
razumevanje v svetu«. Dejansko življe-
nje pa z lepotnimi tekmovanji nima 
veliko skupnega. Če bomo katoličani 
v Sloveniji sprejeli kot dejstvo, da smo 
družbena manjšina, ki se mora spopri-
jemati s sovražno nastrojeno družbe-
no elito, se bomo laže ločili od naše 
iluzije »o varnem objemu oblasti«, ki 
nam bo zagotovila varno pravno in 
ekonomsko okolje za naše delovanje. 



86	 Naša	pastorala	XI	(2011)	40

Mesto	slovenskega	katoličana	v	pravni	državi	

Naša	pastorala	XI	(2011)	40	 87

Mesto	slovenskega	katoličana	v	pravni	državi	

Zavedati se moramo in sprejeti kot sa-
moumevno, da se nikoli več ne bomo 
znašli na strani oblasti, kar posledič-
no pomeni, da ne moremo računati, 
da nam bo katera koli oblast sama od 
sebe ustvarjala »normalno« okolje za 
nemoteno delovanje naše katoliške 
skupnosti v Sloveniji. 

Zavedati se moramo tudi, da so lah-
ko tudi takšne manjšinske skupnosti 
zelo ustvarjalne in obče ter dolgoroč-
no gledano bistveno bolj koristne kot 
pa skupnosti, ki se lagodno naslanjajo 
na oblast. Navedeni preskok bo zelo 
boleč, saj bomo v kratkem času mora-
li preiti fazo zanikanja, jeze, pogajanj 
samih s seboj, apatičnosti ter končno 
soočenja z realnostjo. Šele tako bomo 

spoznali, da se je potrebno tudi v 
pravni državi kontinuirano in zelo 
trdo boriti, imeti izostrene čute in 
ustrezno kondicijo. Podobno ško-
dljivo kot ideja o lagodnem sobivanju 
z oblastjo pa bi bila škodljiva vzposta-
vitev sovražnega odnosa nasproti dr-
žavi, čemur smo v Sloveniji dejansko 
sedaj priča, ko si nihče ne upa stopiti 
v ring in se spopadati s sedanjo elito, 
hkrati pa vsak zase goji dejansko glo-
boko negativen in destruktiven odnos 
do države. Pri tem nam bo moralo biti 
pri presoji vsakokratnega položaja v 
pomoč svetopisemsko načelo: »Dajte 
cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je 
Božjega.« Slovenci pa smo prišli do toč-
ke, ko cesarju ne želimo dajati cesarje-

vega, niti Bogu Božjega, temveč nam je 
samoumevno, da smo upravičeni, da 
sta »cesar in Bog« naša hlapca. 

Otroško naivni so tudi pogledi, da 
mora pravna država sama od sebe za-
gotoviti pogoje za pravično ureditev 
odnosov med posamezniki in da je 
»nekatoliško« sodelovati v konfliktu. 
Konflikti so sestavni del tudi zelo ure-
jenih pravnih držav z visoko stopnjo 
pravne kulture, zato jih moramo spre-
jeti kot del svojega življenja – podob-
no kot jih morata zakonca sprejeti v 
okviru svoje skupnosti. Sicer pa je eno 
izmed osnovnih načel prava, da mora 
znati vsakdo jasno oblikovati svoje 
zahtevke in jih dokazati, sicer se šteje, 
da njegovi interesi niso utemeljeni in 
jih pravo posledično zavrača. Naloga 
slovenskih katoličanov je, da vemo, 
kdaj smo se upravičeni ali celo dolžni 
spustiti v konflikt in na kakšen način 
ga bomo čim bolj ali pa vsaj, kolikor 
je v danih okoliščinah le mogoče, kon-
struktivno in uspešno rešili. Za nave-
deno je poleg trdnih vrednot, pristne 
obče in pravne kulture, sočutja, lju-
bezni in znanja potrebno imeti veli-
ko vztrajnosti, potrpljenja, izostrene 
čute, dobro kondicijo in zdravo oziro-
ma pravo mero imunosti pri urejanju 
konfliktnih situacij. Če se katoličani 
v naslednjih desetih letih ne bomo 
usposobili za takšen način delovanja, 
bo naša skupnost v Sloveniji postaja-
la vse bolj objekt in ne subjekt našega 
pravnega sistema. Noben objekt pa po 
naravi stvari ne more vplivati na razvoj 
pravne države in/ali pravne kulture, 
še manj pa na uresničevanje svojega 
družbenega nauka. 

Spletna stran http://www.24kul.net/?id=927

Za sklep povzemam ključne pou-
darke:
a) naravno pravo je korektiv oziroma 

obramba pred »podivjanim pozi-
tivnim pravom«, ne pa sredstvo za 
opravičevanje samovolje oziroma 
egoističnih interesov posameznika;

b) zdrav odnos do oblasti in moči je 
prvi pogoj za zdrav odnos do (pozi-
tivnega) prava;

c) pravo ustvarja in/ali celo uveljavlja 
tisti, ki je močnejši, in sicer tako, 
da ščiti svoje interese, pri čemer pa 
pravna država predstavlja korekcijo 
takšnemu stanju;

d) v pravu ni dopustno zamenjevati že-
lja z dejstvi;

e) v pravni državi se mora prav vsakdo 
kontinuirano in zelo trdo boriti za 
svoje pravice in interese, zato mora 
imeti izostrene čute in ustrezno 
kondicijo;

f) katoličani v Sloveniji bomo mo-
rali kot manjšina, ki deluje v ne-
naklonjenem okolju in poleg tega 
še v nasprotju z interesi sovražno 
nastrojene elite, vzpostaviti zdravo 
kritičnost oziroma celo nezaupa-
nje do vsakokratne oblasti in pra-
va;

g) katoličani v Sloveniji se nikoli več 
ne bomo znašli na strani oblasti, 
kar posledično pomeni, da nam 
nobena oblast sama od sebe ne bo 
ustvarjala normalnega okolja za ne-
moteno delovanje, temveč si bomo 
navedeno vedno znova morali izbo-
riti;

h) dolgoročno gledano bomo živeli 
tako, kot si bomo zaslužili in izbo-
rili, nič bolje in nič slabše. n
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Zavedati se moramo, da leto, ki bo 
posvečeno družbenemu nauku Cerkve 
(DNC), prinaša v naša razmišljanja, 
pridige in pouk veliko več politične-
ga, kakor si marsikdo v Sloveniji želi. 
DNC je po svojem bistvu družbeno 
naravnan. Družbeno pa je enako kakor 
politično. Politično v širšem pomenu 
te besede. Ne gre torej za strankarstvo, 
temveč za povečanje občutljivosti kr-
ščanskega občestva za svet, v katerem 
živimo. To je naš svet in to je naš čas. 
Beg iz njega je mogoč le za nekatere 
redove, ki v svojih samostanih ustva-
rijo mikrokozmos, kjer vlada pravilo, 
po katerem živijo. Za večino duho-
vščine in za laike pa beg iz tega sveta 
ni mogoč in ne dovoljen. Za nas velja, 
da se na neki način moramo »umaza-
ti s tem svetom«, ko ga oblikujemo oz. 
sooblikujemo po evangeljskih načelih. 
To nikoli dokončano delo je naloga 
predvsem laikov, ki morajo samostoj-
no in pogumno spreminjati svet, ki je 
duhovščini zaprt. To je svet politike, 
svet gospodarstva, svet sindikatov, svet 
civilne družbe … Duhovščina je v vseh 
teh primerih le zunanji opazovalec, kar 
ni brez prednosti. Vendar je vse našteto 
svet laikov in zato tudi njihova njiva in 
njihova odgovornost.

Prihajajoče pastoralno leto o DNC 
postavlja pred občestvo velike zahteve. 
Če hočemo, da ne bomo ostali le pri ne-
kaj tečajih oz. seminarjih, pridigah in 
raznih drugih prireditvah, ki ostanejo 

le prazne lupine, potem se moramo za-
vedati, da je naša naloga dvojna. Prva 
naloga je izobraževanje. Druga pa je 
delo oz. akcija.

Belšacarjeva gostija (Dan 5), Rembrandt

Izobraževanje

Cerkveni dokumenti jasno nalaga-
jo duhovnikom obveznost poučevanja 
vernikov do te stopnje, da bodo verni-
ki samostojno, v skladu s svojo vero in 
prepričanjem delovali kot kristjani/ka-
toličani v družbi. Že sam corpus DNC 
je tako obširen, da zahteva dolgoletno 
preučevanje, branje, soočanje, razpra-
vljanje in premislek. Mnogi laiki nima-
jo časa, da bi preštudirali »puščavo« 
cerkvenih dokumentov, da bi prišli do 
oaze lastnega mišljenja, zato so odvi-
sni od duhovščine, da jim predstavimo 
glavne vsebine in poudarke DNC.

DNC je živ organizem, ki še vedno 
raste, ker poleg trajnih smernic za ure-
janje družbenega življenja ponuja tudi 

bolj časne rešitve, ki jih narekujejo zgo-
dovinsko pogojene stvari. Tako je leta 
1881 papež Leon XIII. končno sprego-
voril o usodi delavcev, Janez Pavel II. 
pa se je soočal s posledicami lastnih 
naporov, t. j. propadom komunizma v 
Vzhodni Evropi. Posledice komunizma 
sicer še čutimo na vsakem koraku, ven-
dar so podobne posledicam naliva, ki je 
minil. Zdaj nas tepe divji kapitalizem, 
finančne špekulacije nepredstavljivih 
razsežnosti in popolno moralno-mi-
selni relativizem. Zato papež Benedikt 
XVI. posveča svojo pozornost prav tem 
pojavom. DNC se torej razvija, ohra-
nja pa nekaj temeljnih smernic, ki jih 
posamezni avtor predstavi po svoje. 
Kdorkoli hoče druge poučevati, mora 
najprej poznati osnove DNC, pa naj 
gre za solidarnost, subsidiarnost, kr-
ščanski pogled na človeka in družbo, 
pravičnost in resnicoljubnost.

Čeprav govorimo o corpusu DNC, pa 
že površen pregled raznih knjig pokaže, 
da ni enotnega mnenja, kateri doku-
menti ga sestavljajo. Okrožnica Rerum 
novarum vsekakor velja za začetek siste-
matičnega predstavljanja DNC. Ker so 
papeži ob obletnici te okrožnice vedno 
znova spregovorili o družbenih temah, 
soglasno prištevamo k zgradbi DNC 
okrožnice, kakor so Quadragesimo anno 
ali pa Centesimus annus. Splošno sprejeto 
je tudi, da k DNC prištevamo pastoral-
no konstitucijo Gaudium et spes drugega 
vatikanskega cerkvenega zbora. Ali pa 
smemo prištevati k DNC tudi papeže-
vo okrožnico Bog je ljubezen, pa ni do-
ločeno, čeprav jo zaradi aktualnosti in 
zanimivosti smemo uporabljati v svojih 
družbenopolitičnih razmišljanjih.

Če nočemo, da geslo novega pasto-
ralnega leta ne bo ostalo le pri besedah, 

potem se moramo zavedati, da je nalo-
ga vsakega duhovnika/vzgojitelja, da si 
vzame čas za študij DNC. Lahko začne-
mo na primer pri zanimivi knjigi Marka 
Kremžarja Izhodišča in smer katoliškega 
družbenega nauka, ki jo je pred leti izda-
la Družina. Osebni študij je torej prva 
naloga, ki se je moramo lotiti, da bi do-
bro osvojili osnove DNC. Drugi korak, 
ki bi ga morali narediti predvsem laiki, 
je udeležba na tečajih, ki jih imamo na 
voljo. Semkaj lahko prištejemo Socialno 
akademijo z njeno ponudbo.

Stran iz prve zloženke v zbirki Drobci vere

Akcija

Izobraževanje samo je potrebno, 
vendar je brez konkretnega angažiranja 
v javnosti neplodno in nekoristno. Pre-
magovanje pasivnosti katoliške sku-
pnosti na družbenopolitičnem polju je 
temeljna naloga tega pastoralnega leta. 
Prvi poskus prehoda iz »zakristije« v 

"" dr. Andrej M. Poznič

Izvir	za	laike
(Koreferat	na	Pastoralnem	tečaju	2011/12)
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javnost se je zgodil v času slovenske 
pomladi. Mnogi mladi in navdušeni 
kristjani so vstopili v slovenski prostor. 
Združili so se predvsem v dveh stran-
kah: SKD in SLS. Izkazalo pa se je, da 
niso bili sposobni pravega medsebojne-
ga sodelovanja, da niso bili kos politič-
nim tekmecem in nasprotnikom, da so 
bili teoretično slabo podkovani. Obe-
nem pa so bili deležni nerazumevanje 
svojih volivcev, ki s(m)o bili prestrogi 
do svojih in popustljivi do večno istih. 
»Kontinuitetnik« je bil lump in smo to 
razumeli, našim nismo odpustili niče-
sar. Nekako smo pričakovali, da bo bolj 
svet, kakor je sveta Cerkev. V občestvu 
verujočih je odziv na propad oz. odhod 
na obrobje političnega prostora apatija 
in brezbrižnost do javnega dela. In ven-
dar ni prav, da je tako.

Letošnje pastoralno leto ima svoj 
smisel in pomen prav v premagovanju 
predsodkov znotraj cerkvenega občestva 
in ga razumem kot nov začetek na tem 
področju. Duhovniki in vzgojitelji smo 
zato dolžni navduševati in spodbujati 
vernike, da si »umažejo roke s politiko« 
(poslati jih moramo kakor ovce med 
volkove), da se ne umikajo sindikalne-
mu delu, da v gospodarstvu in kulturi 

zastavijo svoje sile za vse, kar je dobro. 
Vse, kar je dobro, je tudi krščansko, saj 
nimamo copyrighta nad dobrim!

Izkušnja prve generacije »povratni-
kov« v politiko nam pove, da moramo 
v Cerkvi poiskati načine, da se verniki 
naučijo pravega sodelovanja, da si pri-
dobijo izkušnjo vodenja in uboganja 
(potrebna hierarhija), kjer voditelj ni 
»bog i batina«, kakor je značilno za 
kleriško-laiški odnos pri nas. Med ka-
toliškimi ustanovami temu najbolj 
ustreza ZSKSS (skavti), morda tudi 
delo za oratorije. Nimamo pa v Cerkvi 
na Slovenskem nobene organizacije, 
ki bi sistematično in trajno vzgajala 
člane za timsko, hierarhično delo, ka-
kor je bila na primer Katoliška akcija. 
Župnija je v tem pogledu nezadostna, 
kajti njena teritorialna oblika omejuje 
njeno sposobnost, da bi pri vernikih 
vzgojila smisel za organizacijo. Prav 
tako so nezadostne oblike vzgoje na 
tem področju nova cerkvena gibanja, 
ki se definirajo prav v nasprotju z or-
ganizacijo. Vendar pa družbeno delo 
zahteva organiziranost, kar jasno kaže 
na primer Civilna iniciativa za pravice 
družine in otrok.

Letošnje leto mora postati mejnik 
na poti priprave nove generacije katoli-
čanov, ki se bodo navdihovali v svojem 
katoliškem prepričanju in v moči svoje 
vere stopili na pot javnega delovanja. 
Če nočemo, da se jim zgodi kakor prvi 
generaciji, potem je Cerkev dolžna po-
skrbeti za pravo osebnostno in strokov-
no pripravo na to veliko delo.

Ta poziv ne pomeni, da se bomo 
vračali v medvojna leta, ko je bilo vse 
katoliško, kakor je bilo po revoluciji vse 
komunistično in je sedaj vse kontinui-
tetno. To pomeni, da bomo znali svoje 

poglede, ponudbe in rešitve prav pred-
staviti, da jih bomo tisti, ki enako mi-
slimo, podprli na volitvah in da bomo 
postali verodostojen in spoštovan del 
naše družbe. Nič več in nič manj.

Nekaj	potrebnih	poudarkov	DNC
DNC je orodje, s katerim lahko iz 

katoliškega zornega kota analiziramo 
katerokoli družbeno dogajanje ne le 
taktično (kratkoročno), pač pa tudi 
strateško (dolgoročno). Najpomemb-
nejša orodja so:
a) Krščanska antropologija, posebej 

Gaudium et spes, prvi del, prvo po-
glavje. Svetovnonazorski pogled na 
družbo vedno temelji na neki antro-
pologiji. Posledice napačne antro-
pologije so katastrofalna družbena 
ureditev (Janez Pavel II. v Centesimus 
annus prav to očita komunizmu).

b) Pravičnost, ki je temeljna družbena 
krepost. Vsakemu svoje! Kaj je tisto, 
kar mi pripada? Zakaj? V kakšnem 
odnosu je »moja« pravica do pravi-
ce drugih? Katere pravice so temelj-
ne?

c) Resnicoljubnost: temeljna drža, s 
katero priznamo moč argumenta in 
ne posiljujemo stvari s svojimi želja-
mi. Skladnost med mislijo, beseda-
mi in dejanji.

d) Solidarnost: Janez Pavel II. jo je 
opredelil kot družbeno ljubezen. 
Zaradi nje moramo biti pripravljeni 
odpovedati se »svoji pravici« v bla-
gor drugega. Kako solidarnost ure-
sničevati v družbeni ureditvi.

e) Subsidiarnost: dolžnost vsakega 
družbenega subjekta, da naredi vse, 
kar je v njegovi moči, in tudi dol-
žnost družbe, da vsakemu subjektu 
nižje ravni omogoči pogoje, da lahko 

izpolni svoje dolžnosti. Običajno se 
definira kot pravilo, da naj višja ra-
ven ne naredi, kar lahko stori nižja.

f) Stroka: vsak poklic ima svoje zna-
nje in svoje odgovore na probleme 
družbe. DNC vedno pozorno pri-
sluhne podatkom, ki jih prispevajo 
različne stroke in jih vključi v svoje 
razmišljanje. Prav zato so laiki po-
sebej poklicani, da sodelujejo pri 
»reševanju nujnih vprašanj seda-
njega časa« (GS), ker lahko bolje 
kakor duhovščina prispevajo znanje 
z različnih področij, brez katerih 
katoličani ne moremo dajati vero-
dostojnih odgovorov na družbena 
vprašanja.

Platnica Kompendija družbenega nauka Cerkve

DNC je za laike. Duhovniki naj po-
magajo laikom, da se na tem področju 
osamosvojijo, da bodo sami kot samo-
stojni katoličani delovali v korist druž-
beni pravičnosti in poštenemu redu. V 
takih pogojih je laže oznanjati in žive-
ti evangelij. DNC je le orodje v službi 
»kulture življenja«. n

Tretji laiški dan: »Kako uglašen je naš orkester?«



Nadškofija
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Molitev za družino

Sveti Troedini Bog, ti si Ljubezen.
Slavimo te in hvalimo, ker si ustvaril družino,

da se tvoja ljubezen po njej uresničuje in razširja.

V času, ko se želi razvrednotiti družino,
materinstvo in očetovstvo,
se milostno ozri na nas,

da bomo uresničevali tvoj načrt Ljubezni.

Prosimo te, da bi se kristjani
z molitvijo, zgledom in javno besedo  

pogumno zavzeli za vrednoto družine
ter jo posredovali našim mladim.

Naše družine, naš narod in naše voditelje
izročamo v varstvo Matere Marije, svetega Jožefa

in drugih zavetnikov družine.
Stvarnik družine, sprejmi naše prošnje in jih usliši

po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

Marija, Kraljica družine,
prosi za nas!


