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NAŠA PASTORALA je kot prenovlje-
na oblika nekdanje Pastoralne priloge k
Sporočilom slovenskih škofij za ljubljan-
sko nadškofijo zagledala luč sveta januar-
ja leta 1994, torej pred trinajstimi leti.
Njena predhodnica je dolga leta izhaja-
la le občasno, ko se je pokazala določena
potreba in je bilo zbranega dovolj pri-
mernega gradiva. Tovrstno pastoralno
glasilo ima torej že dolgo tradicijo in je
zagotovo pustilo določeno sled v pasto-
ralni zgodovini naše nadškofije, saj iz
njega vidimo, kaj je bilo v določenih ob-
dobjih prioriteta škofijskih pastoralnih
prizadevanj.

Nova oblika in prenovljen pristop
NAŠE PASTORALE sta pritegnil kar ve-
liko pozornost pastoralnih delavcev in
bila je dobro sprejeta. Prvo leto je izšlo
šest številk v skupnem obsegu 136 stra-
ni. Prav toliko številk je izšlo tudi na-
slednje leto v še večjem obsegu. Dve leti
zatem je izšlo po pet številk, potem štiri
in leta 1999 samo ena številka. Za tem je
to pastoralno glasilo zaradi neugodnih
okoliščin do danes zamrlo. V zgoraj na-
vedenih šestih letih je izšlo skupaj 27
številk NAŠE PASTORALE v skupnem
obsegu 680 strani s 246 članki, torej
okrog 40 letno.

NAŠA PASTORALA je ves čas izhaja-
nja zasledovala cilj, ki si ga je zadala na
začetku in o katerem je v prvem članku
(prim. NP 1/1994, 4) pisal tedaj pomož-
ni škof msgr. Alojz Uran, v nadškofiji
odgovorni za pastoralo, da bo predvsem
pospeševala skupnostno pastoralo, ponu-

jala razne primere uspešnih pastoralnih
prijemov, skrbela za medsebojno spozna-
vanje ter zagotavljala stalen in urejen pre-
tok informacij. Glasilo je prinašalo razne
spodbude, predloge in konkretne zglede
za pastoralno delovanje po župnijah.

Prav to želi, na sicer nekoliko druga-
čen način, delati po ponovnem rojstvu
tudi v prihodnje. Po prenehanju izhaja-
nja sprva predvsem zaradi takratnih si-
nodalnih dejavnosti ni bilo toliko opazi-
ti njenega umanjkanja, zato pa je z leti
praznina, ki je s tem nastala, vedno bolj
klicala po ponovni oživitvi glasila. Temu
so pritrdili v zadnjem času vsi pomem-
bni škofijski organizmi.

Potem ko je lansko leto iz manjšega
dela nadškofije nastala novomeška ško-

 Peter Kvaternik

Novo rojstvo

Novo rojstvo

Prva številka Naše pastorale.
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fija, je nastala potreba, da se obe novi ško-
fiji na novo pastoralno oblikujeta glede
na novo pastoralno situacijo in zaživita
temu primerno versko življenje. Novo-
meška škofija je že v lanskem letu zasno-
vala podobno pastoralno glasilo in nas je
z izdajanjem tudi prehitela. Ljubljanska
nadškofija zato toliko bolj potrebuje gla-
silo, kot ga že ves ta čas imata tudi kopr-
ska in mariborska (nad)škofija. Pri tem
seveda ne gre za nobeno tekmovalnost,
razen za tisto, kdo bo bolje uresničil svoje
oznanjevalno, bogoslužno in diakonijsko
poslanstvo.

NAŠA PASTORALA želi biti najprej
glasilo Pastoralne službe in vseh njenih
uradov ter odborov oziroma komisij Ško-

fijskega pastoralnega sveta, potem pa, ka-
kor je že na začetku izpostavil sedanji
nadškof, odprt forum in nekakšna tržni-
ca dobrih idej in pobud.

Predvidevamo, da bomo lahko poslej
štirikrat letno nagovorili vse pastoralne de-
lavce in delavke, torej tako duhovnike kot
laike, ki delujejo v naši nadškofiji, in jim
ponudili v razmislek in uresničevanje do-
bre zamisli. S tem bi bili radi vsem v po-
moč in spodbudo. Seveda smo še kako
zainteresirani za odmeve iz župnij in dru-
gih pastoralnih področij, pa tudi za nove
zamisli, ideje in že preizkušene pastoral-
ne modele. Vsi, ki bi imeli kaj povedati
širši pastoralni javnosti v naši nadškofiji,
ste k sodelovanju lepo povabljeni.

Novo rojstvo
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Ko sem januarja 1994 kot pomožni
škof napisal uvodno besedo spodbude ob
izidu prve številke Naše pastorale, sem iz-
postavil njen namen, naj v prihodnje to
škofijsko pastoralno glasilo prispeva svoj
delež k povezanosti in sodelovanju vseh
škofijskih pastoralnih subjektov. Opozo-
ril sem, in to rad ponovim tudi sedaj, na
naravo Cerkve, ki je vesoljni zakrament
odrešenja in luč narodov, kakor jo je opre-
delil zadnji koncil (C 9).

Danes se svet bolj kot kdaj koli doslej
vsestransko povezuje. Govorimo o globa-
lizaciji vsega sveta. Svet postaja preko

sredstev obveščanja in najrazličnejših
možnosti vsakovrstnih povezav, ki v zad-
njem desetletju skokovito naraščajo, med
seboj vedno bolj povezan. Kdor hoče da-
nes reševati probleme sveta, jih more le
tako, da se povezuje z drugimi. Če velja
to za tuzemske zadeve, koliko bolj bi se
morali kristjani povezovati, ko gre za re-
ševanje duhovnih vprašanj sodobnega
človeštva.

Ta dejstva je Cerkev spoznala že pred
desetletji, ko se je začelo več govoriti o t. i.
skupnostni pastorali. Ta ima za cilj pove-
zovati najrazličnejše cerkvene dejavnosti

 Msgr. Alojz Uran

Vi vsi pa ste bratje (Mt 23,8)
Povezani za sodelovanje

Vi vsi pa ste bratje (Mt 23,8)
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in subjekte, da bi bilo vse prizadevanje
uspešnejše in v večje zadovoljstvo vseh.
To velja tako na ravni vesoljne kakor tudi
krajevne Cerkve. Vsaka škofija je kot or-
ganizem, ki mora v sebi živeti harmonič-
no in celovito. Zato so na škofijski ravni
potrebne razne pastoralne službe in us-
tanove, katerih prvenstvena naloga je vse
v škofiji medsebojno povezovati, spod-
bujati in usmerjati. Za to nalogo pa po-
trebujejo primerna sredstva. Posebej pri-
merno je občasno pastoralno glasilo, ki
bo posredovalo poročila, obvestila, načr-
te in spodbude Pastoralne službe in nje-
nih uradov vsem pastoralnim delavcem
v nadškofiji.

Vendar naj ta komunikacija ne bo
samo enosmerna! Svoj pravi namen bo
glasilo doseglo, če bo postalo tudi sred-
stvo, preko katerega boste pastoralni de-
lavci in delavke drug drugemu pomagali
z opisom svojih izkušenj in spoznaj, mor-
da tudi kritičnih opazovanj. Še vedno je
naše delovanje vse preveč razdrobljeno in
mnogo bogatih izkušenj ne doseže tistih
sobratov in sester v veri, ki bi jim lahko
veliko pomagale pri oblikovanju njihove
pastoralne vizije. Zato vas vse vabim, da
bi si vzeli čas in prispevali svoja pastoral-
na spoznanja v skupno zakladnico, iz ka-
tere bodo ob prebiranju Naše pastorale

mnogi lahko zase vzeli tisto, kar bodo tre-
nutno najbolj potrebovali. Naša pastora-
la naj postane, kot sem zapisal že pred
trinajstimi leti, stalen in urejen pretok
informacij in forum, tržišče, kjer bo vsak
mogel dobiti nekaj zase.

Zanimivo je, da smo leto 1994 obha-
jali kot leto družine. V letošnjem letu
bomo po sklepu Slovenskega pastoralne-
ga sveta jeseni začeli pastoralno leto, ki
bo prav tako posvečeno družini. Že to ko-
ledarsko leto, ki ga obhajamo kot leto Sve-
tega pisma, poraja polno idej in zamisli,
ki po župnijah dobivajo konkretne izved-
be. Kako bi si lahko pomagali, če bi vse to
posredovali drugim!

Leto Svetega pisma bo dobilo konkret-
no nadaljevanje, če bomo znali to Knjigo
knjig približati družinam in jo bodo te
rade jemale v roke, prebirale, premišlje-
vale in ob njej molile. Nedvomno bo tudi
pastoralno leto družine vzbudilo veliko
dobrih zamisli, kako ga popestriti s kon-
kretnimi dejavnostmi. Preko Naše pasto-
rale bo lažje priti do škofijske enotnosti
ob vsej raznovrstnosti pobud. Naj vam
zato, dragi pastoralni delavci, drage pa-
storalne delavke tudi ta medij služi k še
boljši izpolnitvi pastoralnih nalog, ki se
porajajo v skrbi za rast Božjega kraljestva
med nami. 

Vi vsi pa ste bratje (Mt 23,8)
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 Rudi Koncilija

Leto Svetega pisma 2007

Leto Svetega pisma 2007

Izvlečki iz referata na seji Sloven-
skega pastoralnega sveta (SPS) 24. 5.
2006 in ugotovitve 2. 3. 2007 o tem,
kaj je bilo in kaj še ni storjenega. Sled-
nje so v kurzivi.

Ustanavljanje in poživljanje bi-
bličnih skupin

Vse župnije v Sloveniji so po 10. ja-
nuarju za svetopisemsko nedeljo 2006, ki
je sovpadala z razglasitvijo Leta Svetega
pisma 2007, prejele plakat s fresko, ki
prikazuje izredno živahno »biblično sku-
pino« z navzočim Jezusom kot prototip
učinkovitega delovanja biblične skupine.
Vse slovenske župnike smo prosili, naj
plakat visi vse leto na vidnem mestu, saj
nosi napis Naproti Letu Svetega pisma
2007 in spodbuja k ustanovitvi nove ali
poglobitvi že obstoječe biblične skupine.

Januarja 2007 je Slovensko biblično
gibanje (SBG) vsem župnijam razposlalo
nov plakat, ki naj visi vse Leto Svetega
pisma 2007. Na njem je geslo Leta Svete-
ga pisma 2007: »To vam oznanjamo: Be-
sedo življenja« (1 Jn 1,1). Sledi Miza Božje
besede z risbo Svetega pisma, ki je odprto.
Na levi strani je kopija originala prvega v
slovenski jezik prevedenega stavka iz Sve-
tega pisma pred 1000 leti, na desni strani
pa njegov prevod v današnjo slovenšči-
no. Potem pa sledi Miza evharistije z ris-
bo hostije in keliha ter citatom iz BR o
enakem spoštovanju obeh miz v Cerkvi.

Skupaj s plakatom je SBG poslalo Pi-
smo župnijam in drugim cerkvenim usta-
novam za svetopisemsko nedeljo 2006, v

katerem predlaga, naj bi v času naproti
Letu Svetega pisma 2007 tiste župnije, ki
še nimajo biblične skupine, skušale le-to
ustanoviti.

Pripravo na Leto Svetega pisma naj bi
torej zaznamoval trud za ustanavljanje no-
vih bibličnih skupin v ožjem smislu.

Tema »Kako ustanoviti biblično sku-
pino?« je bila na sporedu v soboto, 27.
maja 2006, na pastoralnem dnevu prve-
ga arhidiakonata v Ljubljani.

Iz vse Slovenije prihajajo novice o us-
tanavljanju bibličnih skupin. Podatke o
povečanju števila bibličnih skupin v Slo-
veniji nad dosedanjih 119 bo dala cerkve-
na statistika, ko bo narejena.

Da bi pomagala k nastajanju biblič-
nih skupin, je revija Božja beseda danes
začela v nadaljevanjih objavljati daljši čla-
nek Delo s Svetim pismom v skupinah, ka-
terega avtor je koroški Slovenec mag.
Klaus Einspieler, voditelj dela s Svetim
pismom v celovški škofiji. Članek zelo
konkretno spodbuja duhovnike in laike
v župnijah, ki so brez biblične skupine,
da bi jo ustanovili, oziroma že ustanov-
ljeno dobro vodili.

Poglavitni del Einspielerjevega članka
smo v reviji že objavili v nadaljevanjih.

Naslednja spodbuda pa bo morala biti
povabilo na tečaje za voditelje biblič-
nih skupin, tako za duhovnike kot za lai-
ke. Teh tečajev bi bilo lahko več po vsej
Sloveniji.

Tečaji voditeljev bibličnih skupin so
bili izpeljani v okviru katehetskega teča-
ja po vseh škofijah februarja 2007.
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Leto Svetega pisma 2007
To temo bo treba nadaljevati v širšem

časovnem obsegu kot tečaj. Če bodo te te-
čaje sprejele v svoje programe škofijske pa-
storalne službe in preko njih dekanije, bi
bili lahko tečaji po dekanijah. Na ta na-
čin bi morda zajeli predstavnike iz največ
tistih župnij, ki še nimajo biblične skupi-
ne. Ti tečaji bi se lahko začeli takoj, nada-
ljevali pa tudi še v samem Letu Svetega pi-
sma. Vsekakor gre za dolgoročen projekt.

Uspešen način ustanavljanja novih bi-
ličnih skupin in poživljanja že obstoječih
je že vrsto let tudi organiziranje svetopi-
semskega tedna v župniji. Ta pomeni
postavitev svetopisemske razstave, ob njej
pa več svetopisemskih večerov za številnej-
šo udeležbo. V večjih župnijah smo imeli
tudi po 100 udeležencev vsak večer. Vse
večere je navzoč domači duhovnik, ki ob
koncu tedna postane voditelj nove biblič-
ne skupine, ponekod pa potem duhovnik
preda vodstvo usposobljenemu laiku. Ob
biblični razstavi v župniji imajo kateheti
ves teden vse veroučne skupine.

Svetopisemska razstava SBG gre te me-
sece skoraj brez prekinitve iz župnije v
župnijo.

Druge pastoralne naloge
Župnije naj bi skušale dati tudi vsem

že obstoječim nebibličnim skupinam bib-
lično dimenzijo, tako da bi vse skupine
postale biblične v širšem smislu. Po-
budo za to daje po vsem svetu svetovna
Katoliška biblična federacija z načelom:
vsa pastorala naj postane v širšem smislu
biblična pastorala.

Ne smemo pa prezreti, da je že od začet-
ka krščanstva biblična vsaka nedeljska sveta
maša. Nedeljska maša naj zato v Letu Sve-
tega pisma postane prvovrstna »biblična sku-
pina«, saj je bogoslužje Božje besede enako-
vredno evharističnemu bogoslužju.

S ciljem, da se bo Božja beseda dotaknila
duš, navzočih pri sveti maši, si je treba v žup-
niji zagotoviti dobre bralce, ki ne bodo
samo zmožni brati brez napake, ampak bodo
zmožni brati tako, da se bo čutilo, da berejo
iz notranjosti osebnega stika z Bogom.

Kaj praktično narediti? S strani ško-
fijskih pastoralnih služb naj prihajajo na-
daljnje pobude za ustanavljanje skupin
bralcev. Duhovna gibanja naj ne bi ob
nedeljah vabila svoje člane na svoje prire-
ditve izven njihovih župnij, ampak jih
vzgajala k temu, da bi v svoji župniji prev-
zeli službo bralca. Zlasti gibanja, ki se po-
sebej posvečajo Svetemu pismu, naj bi ču-
tila pomoč domačim župnijam kot svojo
posebno poklicanost.

Tudi ministranje naj postanejo bib-
lična skupina. Zanje bi kazalo organizira-
ti poseben biblični tečaj za njihov mini-
strantski verouk ali pa celo KDST.

Župnije naj bi v Letu Svetega pisma
pospeševale pripravo na nedeljsko sveto
mašo v domači družini. En večer v ted-
nu, morda v petek ali soboto, naj bi pri
večerni molitvi prebrali nedeljski berili
in evangelij, premišljevali, katera misel
se je posameznika v duši dotaknila in se o
tem potem tudi pogovorili. Potem bodo
v nedeljo pri sveti maši veliko bolj pozor-
no poslušali iste tekste in tudi pridigo.

Pridiganje naj bi v Letu Svetega pi-
sma postalo bolj biblično. To ne sme po-
meniti kakšne suhoparne znanstvene ek-
segeze, ampak uresničevanje načela Sve-
to pismo razlaga življenje in življenje raz-
laga Sveto pismo.

Sveto pismo približati že mladim po
dveh poteh: v družini in pri verouku.

V družini naj bo Sveto pismo polo-
ženo na dostojnem kraju, npr. pod kri-
žem. Vse naše delo za pospeševanje du-
hovnega branja Svetega pisma naj bi za-
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Leto Svetega pisma 2007
sledovalo cilj, ljudem pomagati, da bodo
začeli vsak dan jemati v roke Sveto pismo
in ga uporabljali za osebno molitev in pre-
mišljevanje ter meditacijo, pa tudi pri
družinski molitvi.

Obnesel se je KDST, ki brez reklame
kar sproti prejema nove prijavljence,
njihovo število se je te mesece precej
dvignilo.

Vrsta župnij izbira biblično tematiko
tudi pri verskoizobraževalnih prireditvah
v župniji. V ta namen pripravljamo po-
sebno ponudbo predavanj s svetopi-
semsko tematiko.

Ponudba predavanj vsebuje 130 tem
in jo imajo vsi župnijski uradi v Sloveniji
v rokah že od septembra.

Priprava pripomočkov
Biblična kateheza za devetletko
P. Silvin Kranjc OFM je s sodelavci iz-

delal poseben biblično orientiran verouč-
ni učbenik za prvi razred devetletke. V
načrtu ima to storiti za vse letnike devet-
letke. Ustvarjanje teh učbenikov sproti
spremlja preverjanje v praksi.

Pripraviti bo treba knjižico, ki bo lju-
dem praktično pomagala uporabljati Sve-
to pismo pri vsakdanji molitvi.

Knjižice še ni, predavanj s to temo pa je
bilo že veliko.

Potrebno bi bilo napisati knjigo Zgo-
dovina odrešenja, ob kateri bi doraščajoči
doživel: Bog me je resnično odrešil. Do-
slej so po veroučnih knjigah raztreseni le
tovrstni drobci.

Mohorjeva je izdala knjigo o Jezusu,
avtor Giovanni Papini.

Potrebno bi bilo izdati izbor sveto-
pisemskih tekstov kot priročnik ob ob-

stoječih veroučnih knjigah. Teksti naj bi
bili opremljeni z jasno razlago.

Take svetopisemske knjige z jasno raz-
lago za otroke še ni.

Potrebna bi bila tudi knjiga, ki bi ob
današnjih katastrofah oprijemljivo poka-
zala, kako današnje dogajanje dokazuje,
da je mogla biti prvotna Božja zamisel o
človeštvu samo »raj« in da je človeštvo
samo krivo za izvirni greh in za »stanje pad-
le narave«, kar razkriva vsakdanje dogaja-
nje. Tudi take knjige še ni.

Za starše birmancev naj bo na razpo-
lago predavanje Kako uporabljati Sveto pi-
smo v družini. Predavanje je izdelano in
je bilo že večkrat uporabljeno. To preda-
vanje sem imel sam že na veliko krajih.

Potreben je Priročnik za delo z
bralci v župniji, ki naj razloži sistem bra-
nja in poda razlago.

Knjiga: Rudi Koncilija, Sveto pismo
razlaga življenje, je pripravljena za natis.
Prišle so tudi spodbude za natis vseh 28
izdelanih zvezkov KDST (R. Koncilija) v
eni knjigi. Pripravljeno, a še ni šlo v tisk.

Pripravili naj bi biblično katehezo v
elektronski obliki, ki bi dosegla in pri-
tegnila mlade.

Župnijski listi naj bi uvedli rubri-
ko, ki bi pomagala ljudem redno živeti iz
Božje besede.

Župnijski listi si lahko pomagajo s to-
vrstno rubriko v reviji Božja beseda danes.

Na vseh sejah župnijskih pastoralnih
svetov naj bo tudi točka o Letu Svetega
pisma in pripravi nanj. Prav tako na vseh
dekanijskih in škofijskih pastoralnih se-
stankih.

Na mnogih pastoralnih sestankih in
sejah se to dogaja.
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»Pošlji torej, Gospod, lakoto in žejo po
svoji zapisani besedi (prim. Am 8,11), da
novi prevod ne bo le na policah naših do-
mačih knjižnic …«, je zapisano v sprem-
ni besedi standardnega prevoda Svetega
pisma. V nadaljevanju je predstavljeno,
kolikšen odmev na to prošnjo je opaziti
na področju bibličnih skupin v ljubljan-
ski nadškofiji.

V nadškofiji ima biblično skupino
četrtina župnij (58) - po podatkih iz Ka-
tehetske statistike 2005/06.  Ostale tri če-
trtine je torej še nima. Ker je med deka-
nijami na tem področju precejšnja razli-
ka, je v nadaljevanju prikazana njihova
porazdelitev po dekanijah.

 Na Grafu temnejši stolpec predstav-
lja število župnij z bibličnimi skupinami,
svetlejši pa župnije brez njih. Dekanije so
razvrščene od leve proti desni po padajo-
čem vrstnem redu župnij z bibličnimi
skupinami. Številčno je torej največ žup-
nij z bibličnimi skupinami v radovljiški
dekaniji (10), 9 jih je v dekaniji Ljubljana–
Moste, 6 v dekaniji Ljubljana–Šentvid, 5 v
cerkniški dekaniji, po 4 so v dekanijah
Ljubljana–Center, Kranj in Domžale, 3 v
vrhniški dekaniji, po 2 v dekanijah Šen-
čur, Grosuplje, Ljubljana–Vič/Rakovnik,
Kamnik in Škofja Loka, po 1 v dekaniji
Tržič, Zagorje in Ribnica, litijska dekanija
pa je brez biblične skupine.

 Brigita Perše

Biblične skupine v nadškofiji

Biblične skupine v nadškofiji

Graf: Župnije z bibličnimi skupinami in župnije brez njih po dekanijah
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G. nadškof je 4. marca 2006 ustanovil
Škofijski katehetski urad (ŠKU), potrdil
Statut in imenoval člane tajništva: škofa
msgr. dr. Antona Jamnika za voditelja,
Vlada Pečnika za moderatorja, dr. Tadeja
Steguja za tajnika, s. Anko Kogelnik in
dr. p. Lojzeta Bratino.

Urad trenutno gostuje v pisarni Slo-
venskega katehetskega urada (SKU), na
Poljanski cesti 2 v Ljubljani.

Urad je začel delovati v skladu z naloga-
mi, ki jih določa Statut:
• napravi analizo stanja v škofiji glede

verske vzgoje, da bi pri svojem delu
in poslanstvu upošteval konkretne
razmere in ugotovil stvarne potrebe
katehetske prakse. Za argumentira-
no analizo ŠKU zbira in analizira že
obstoječe podatke, ki so na voljo (pri
tem gre predvsem za statistiko Pasto-
ralne službe in za statistiko, ki jo vodi
Skupnost slovenskih katehistov in ka-
tehistinj (SSKK)), kakor tudi že ob-
stoječe raziskave s tega področja.
Predvsem pa kot možnost za ugoto-
vitev konkretnih razmer in ugotav-
ljanje stvarnih potreb vidimo izme-
njavo izkušenj med Uradom in de-
kanijskimi animatorji za oznanjeva-
nje in katehezo ter animatorji za ka-
tehumenat. Urad je zato že pripravil
prvo srečanje animatorjev za katehe-
zo, ki je začrtalo pot nadaljnjemu
delu z animatorji za katehezo;

• izdela načrt dela, ki naj nakaže jasne
cilje, predlaga usmeritve in pokaže
konkretna dejanja. Predvsem se bo
verjetno ob tem nujno vprašati, kaj
nam Gospod preko analize stanja ka-
tehetske prakse v škofiji želi poveda-
ti, kako si on zamišlja katehetsko delo
v sekulariziranem svetu, po tem pa si
pomagati tudi z vsemi znanstvenimi,
sociološkimi, pedagoškimi, andragoš-
kimi in drugimi vedami, da bi naša
kateheza bila pot k odrasli veri za da-
našnjega človeka;

• poskrbi za permanentno izobraževa-
nje katehetov. V nekatere projekte je
Urad vključen, npr. v načrtovanje in
pripravo katehetskega simpozija, pro-
jektno izobraževanje katehistov/inj za
uporabo veroučnih učbenikov idr. Ob
tem želimo izobraževanja pripraviti
tako, da bi se jih udeleževali tako du-
hovniki kot katehistinje in katehisti
iz redovnih in laiških krogov;

• izdela ali določi potrebna sredstva za
katehetsko dejavnost: katekizme, pra-
vilnike, programe za različne starosti,
priročnike za katehete, snov, avdiovi-
zualna sredstva itd. Pri tem gre v veči-
ni primerov za povezovanje v okviru
SKU in projekte na državni ravni;

• spodbuja in pospešuje škofijske kate-
hetske ustanove (krstni katehumenat,
župnijsko katehezo, skupine odgovor-
nih za katehezo …). Na področju krst-

 Tadej Stegu

Ustanovitev in delovanje
Katehetskega urada

ljubljanske nadškofije

Ustanovitev in delovanje Katehetskega urada ljubljanske nadškofije
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nega katehumenata bo potrebno ugo-
tavljanje dejanskega stanja, podobno
kot za področje ostale kateheze, v obli-
ki srečevanj med dekanijskimi anima-
torji za katehumenat. ŠKU sodeluje
tudi z liturgično komisijo, posebno za
katehezo uvajanja in katehumenat.
Poleg teh splošnih nalog Škofijski

katehetski urad izpolnjuje tudi poseb-
ne naloge, ki jih glede na potrebe ugo-

Cerkev in kultura
tavlja in določa tajništvo SKU, sodeluje
pri urejanju revije Naša kateheza idr. Da
bi Urad izpolnil svoje poslanstvo in bi
ne bil odtujen od katehetske prakse, pro-
simo, da na e-naslov katehetski.urad.lj@
rkc.si naslovite predloge, pripombe, po-
trebe, želje, zahteve ipd., ki so povezane
s katehetskim delom v škofiji in ki so po
vašem mnenju v pristojnosti Katehet-
skega urada.

Cerkev je bila vedno tesno povezana s
kulturo in tako nas kulturi posvečeno leto
ponovno spodbuja, naj bi tako ostalo tudi
v prihodnosti.

Cerkvena kulturna dejavnost se po
mojem mnenju najlažje dogaja v okviru
kulturnih društev, ki jih ustanavljajo
župnije.

Kulturno društvo, kakor vsako drugo
društvo zadnjih 10 let ni težko ustanovi-
ti in tudi novi  Zakon o društvih, sprejet
leta 2006, ne predstavlja večjih ovir za us-
tanovitev društva, zato apeliram na žup-
nike vsaj v večjih župnijah, naj ustanovi-
jo farna kulturna društva.

Prednost društva je v tem, da lahko v
matični občini kandidira v okviru pro-
gramov, ki jih občina razpiše, za finanč-
na sredstva. Predvsem za mladinska druš-
tva je teh sredstev kar nekaj.

 Avgust Mencinger

Cerkev in kultura

V radovljiški župniji imamo dve kul-
turni društvi: Petrov klub je mladin-
sko kulturno društvo, ki organizira Mi-
klavžev sejem, predstavo Božična zgodba
na prostem, materinski dan, oratorij in
razne razstave.

Kulturno društvo Sotočje pa or-
ganizira predavanja, od teoloških, filo-
zofskih, psiholoških tem do športnih in
zdravstvenih predavanj, likovnih in dru-
gih razstav, koncertov, izletov in drugih
prireditev.

Naj omenim še bližnjo župnijo Ko-
roška Bela, ki je ustanovila Farno kul-
turno društvo, ki je organiziralo posa-
mezne krožke, npr. dramskega in krožek
ročnih del.

Toliko na kratko o farnih društvih.
Rad bi vas ohrabril, da jih ustanovite. Čas
za to je ugoden.
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Pričujoči prispevek želi biti hiter
vpogled v področja dela z mladimi v
ljubljanski nadškofiji s kratkim pogle-
dom v zgodovino ter opredelitvijo te-
meljnih izzivov za pastoralno leto 2006/
2007. Pripravljeno besedilo hoče biti
samo osnovno izhodišče za prvo vizijo
dela letos novoimenovanemu voditelju
Škofijskega odbora za mladino ljubljan-
ske nadškofije.

Izhajam iz dejstva, da je področje raz-
deljeno na tri dele – prvi del, kjer je
osrednji poudarek na duhovniku kot no-
silcu mladinske pastorale, drugi del, v
katerem je področje dela na zaposlenem
laiku (pastoralnem pomočniku) in tretji
del, v katerem je področje dela na du-
hovniku kot nosilcu študentske pastora-
le. Zapis ni celosten in strateški načrt ali
program dela, zavedam se svoje omeje-
nosti – zato še ne more biti to celostni
načrt, ampak le pomoč v prizadevanjih
da do tega pridemo.

Prvi del – voditelj ŠOM
Škofijski odbor za mladino
Ljubljana (ŠOM)
Zgodovina: Škofijski odbor za mladi-

no, ki ga poznamo danes, je nastal v ob-
dobju 2. mandata škofijskega duhovnika
za študente Milana Knepa (1996–2001). So-
deč po statutu je bil zamišljen kot pasto-
ralno telo, ki bi usmerjalo škofijsko mla-
dinsko pastoralo, dejansko pa je vse od na-
stanka deloval kot telo, ki naj prek duhov-

nikov dekanijskih in animatorjev uresni-
čuje zamisli škofijske mladinske pastora-
le. Slabost takega delovanja je bila dvojna.
(1) dekanijski animatorji (in njim »enako-
vredni« laiki) niso bili obravnavani kot ak-
tivni nosilci mladinske pastorale, ki bi bili
povezani v načrtovalne time, in (2) napač-
no so bili ocenjeni potenciali obstoječe de-
kanijsko-župnijske cerkvene mreže. Ob
vsebinski šibkosti zamisli škofijske mla-
dinske pastorale v zadnjem obdobju je
tako ŠOM postajal bolj ali manj občasno
druženje duhovnikov na sejah, čas, ko
so lahko duhovniki lahko izrekli, kar so
čutili in doživljali v zvezi z mladinsko
pastoralo, ter prostor, kjer so prišli v stik
z uporabnimi informacijami glede pro-
gramov za mlade (Slovenska šola za ani-
matorje - SŠA, Svetovni dnevi mladih-
SDM, Taizé, Stična …) oziroma s progra-
mom za duhovnike (usposabljanja za
mladinsko pastoralo - MP). Prav tako
ŠOM ni naredil poskusa v smeri, da bi
postal krovno telo za škofijsko mladin-
sko pastoralo, ki bi vključevalo različne
karizme dela z mladimi (kot se je to de-
nimo zgodilo v mariborski, v precejšnji
meri pa tudi že v koprski škofiji).

Vsebinski izzivi:
1. Pridobiti zaupanje duhovnikov in

drugih nosilcev mladinske pastorale
v ŠOM, jih povezati v vsebinske načr-
tovalne time ter omogočiti njihovo
povezovanje.

Vizija mladinske pastorale 2006–2011

 Gregor Kunej

Vizija mladinske pastorale
2006–2011
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2. Ovrednotiti dosedanje delo duhovni-
kov in drugih nosilcev mladinske pa-
storale in pri načrtih izhajati iz dose-
danjega dela.

3. Izvajati in razvijati SŠA in druge pro-
grame (duhovne vaje, počitniške pro-
grame, tabore, kampe, romanja …) v
tesnejši povezanosti z duhovniki po
župnijah (ne biti zgolj »servis«).

4. Seje ŠOM morajo postati bolj vsebin-
skega in formacijskega značaja.

Strukturno-organizacijski izzivi:
1. Opredeliti ciljne skupine, poslans-

tva in naloge študentske in mladin-
ske pastorale. Strukturna in organi-
zacijska osamosvojitev študentske in
mladinske pastorale ter nujno us-

klajeno delo tako na vsebinski kot
terminski ravni.

2. Prizadevati si za umestitev študent-
ske in mladinske pastorale v pastoral-
no službo (Urad za mladino in uni-
verzitetno pastoralo) – ŠOM s tem
dobi tudi strukturno potrditev ope-
rativnega telesa.

3. Iskati možnosti za namenski izobra-
ževalni mladinski center za izvajanje
programov, ki bo s svojim ambientom
omogočal vzgojno pastoralni pristop
dela z mladimi.

4. Ponovno vzpostaviti škofijsko lokacijo
počitniškega mladinskega doma za iz-
vajanje poletnih programov ob morju.

5. Razvijati prepoznavnost ŠOM (medi-
ji + internet).

Vizija mladinske pastorale 2006–2011
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Drugi del – zaposlen laični
pastoralni pomočnik
Slovenska šola za animatorje (SŠA)
Zgodovina: Slovenska šola za anima-

torje je posledica različnih škofijskih po-
bud za usposabljanje animatorjev, ki so s
pojavom čedalje večjega števila mladih
laiških sodelavcev nastale na začetku 90.
let prejšnjega stoletja. Najmočnejša in
najkvalitetnejša pobuda je nastala v Ma-
riboru. Zanjo je zaslužen predvsem g.
Marjan Turnšek (sedanji murskosoboški
škof), ki je poskrbel za slovenski prevod
knjige Animator v skupini mladih (gre za
dokument osrednjih pastoralnih ustanov
za mlade v okviru italijanskih skupnosti
salezijancev in Hčera Marije Pomočnice),
obenem pa tudi za to, da so se ideje iz
knjige udejanjile v programu Šola za ani-
matorje. V koprski škofiji so iz drugih po-
bud razvili soroden program Tečaj za mla-
dinske animatorje. Ljubljanska škofija pa
svojega programa sprva ni imela, zato je
na pobudo Milana Knepa prevzela ma-
riborski program ŠA. Usposabljanja za
animatorje so tedaj razvijali še drugi no-
silci. Poleg škofijskih je bila najbolj uni-
verzalno usmerjena pobuda Mladinska
akademija, ki je nastala v društvu Mla-
dinski ceh in je zrasla v salezijanskem
okolju. MOM (Medškofijski odbor za
mladino) ni predstavljal dovolj trdne
strukture, v katero bi se lahko programi
pod skupnim imenom Slovenska šola za
animatorje združili. V letu 2006 so vsi tri-
je ŠOM-i (LJ, MB, KP) dosegli temeljni
dogovor, ki obsega minimalne vsebinske
in metodološke kriterije izvajanja šol za
animatorje, ki naj se s skupnim imenom
poimenujejo Slovenska šola za anima-
torje. Šola je strukturno dobro organizi-
rana (dokaj razvejena mreža župnij, za-
poslen laik) in fleksibilna (odgovarja na

izzive časa, razvija ponudbo za različne
profile animatorjev: animator pomoč-
nik, animator skupine, animator vodi-
telj in animator vzgojitelj), sooča pa se s
pomanjkanjem usposobljenih vodite-
ljev, nerazvitostjo načrtovalnega tima,
premajhno povezanostjo z duhovniki,
pa tudi izzivom, kako posameznim žup-
nijam, ki so že sodelovale s Šolo za ani-
matorje, pomagati pri celostnejši preno-
vi mladinske pastorale.

Vsebinski izziv:
1. Utrjevati, širiti in oblikovati ekipo vo-

diteljev.
2. Ponuditi programe za vse 4 ravni ra-

sti animatorja (animator pomočnik
(devetošolci in prvi letnik srednje šo-
le), animator skupine (2–4 letnik sred-
nje šole), animator voditelj (študen-
ti), animator vzgojitelj).

3. Analizirati stanje animatorjev na te-
renu (župnije) in pri izvajanju progra-
mov v tesnem sodelovanju z duhov-
niki izhajati iz te analize.

4. V sodelovanju s študentsko pastoralo
in drugimi nosilci mladinske pasto-
rale (druge škofije, redovne skupno-
sti, župnije, združenja) ponuditi na-
slednje dopolnilne programe: duhov-
ne vaje, festival animatorjev, poletni
tabor, romanje.
Organizacijsko-strukturni izzivi:

1. Začeti proces iskanja novega škofij-
skega koordinatorja SŠA.

2. Stabilizirati finančno strukturo SŠA v
dogovoru z ljubljansko in novomeško
škofijo in njuno odločitvijo, da je mla-
dinska pastorala njuna prioriteta.

3. Poskrbeti za prepoznavnost SŠA
(mediji).

4. Odpreti se medškofijskemu povezo-
vanju SŠA.

Vizija mladinske pastorale 2006–2011
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V soboto, 3. februarja, je imelo svoje
prvo srečanje tajništvo ŠOM-a v sledeči,
za enkrat še ne popolni zasedbi: Urban Ko-
kalj, kaplan; Marko Košnik SDB; Špela Bož-
nar, animatorka; s. Polonca Majcenovič ŠS;
s. Ivanka Zakrajšek HMP; Slavko Lenart
ZSKSS in Gregor Kunej, voditelj.

Škofijska mladinska pastorala, ki na
nek način ves čas deluje v senci projektov
na vseslovenski ravni, saj je za obe področ-
ji odgovorna ena oseba, v preteklih letih
ni uspela razviti nič lastnega za mlade iz
svoje škofije. Edina dejavnost (poleg šol
za animatorje in sedaj tudi postnih in ad-
ventnih duhovnih vaj) je peš romanje na
Brezje ob zaključku šolskega leta.

SKLEP: V mesecu marcu se vsem
župnikom, redovnim skupnostim, gim-
nazijam, študentskim in dijaškim domo-
vom, skratka vsem, ki imajo vsaj najmanjši
stik z mladino, pošlje pisno obvestilo o
škofijskem romanju mladih na Brezje –
kot osrednjem dogodku za mlade v ljub-
ljanski nadškofiji . Z obvestilom sledi tudi
povabilo k sodelovanju. Temu romanju
bi radi vtisnili značaj mnogovrstnosti in
pestrosti programov in ponudb na mla-
dinski sceni v naši nadškofiji.

36. celonočno romanje mladih na
Brezje ob sklepu šolskega leta bo poteka-

lo s petka na soboto, 22. junija–23. junija
2007 pod geslom: Maraton prijateljstva.
Na poti bo z nami tudi ikona Prijateljs-
tva, ki so jo taizejski bratje ob obisku v
Ljubljani, 2. januarja 2007, podarili slo-
venski mladini.

Dodatne informacije dobite na:
ŠOM, Jurčičev trg 2, 1000 Ljubljana,
Tel.: +386 1 426 84 77,
Faks:+386 1 426 84 78,
e-naslov: info@drustvo.skam.si,
gregor.kunej@rkc.si,
tomaz.mikus@rkc.si,
stefan.krzisnik@drustvo-skam.si,
http://www.drustvo-skam.si.

 Gregor Kunej

Škofijsko peš romanje mladih
na Brezje ob zaključku šolskega leta

Škofijsko peš romanje mladih na Brezje
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V tem prispevku je prikazano trenut-
no stanje duhovnikov »nove« ljubljanske
nadškofije, ki ji je po odcepitvi novo-
meške škofije ostalo 234 župnij – skupaj
z bolniško. 209 jih upravljajo škofijski du-
hovniki, ostalih 25 pa redovni.

Nadškofija ima 303 škofijske duhov-
nike v povprečni starosti 56,3 let. Deseti-

 Brigita Perše

Duhovniki ljubljanske nadškofije

Graf 1: Starostna piramida škofijskih duhovnikov

Duhovniki ljubljanske nadškofije

na od njih študira oz. deluje začasno iz-
ven nadškofije (v tujini).1

Graf 1 prikazuje število škofijskih
duhovnikov po starosti. Iz njega je tako
moč razbrati, da je najstarejši duhovnik
letos v 96. letu starosti, najmlajša dva v
27. letu, da je največ duhovnikov v 60.
letu, oz. v starostni skupini 55–65 let.
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Poglejmo, zakaj je največ duhovni-
kov v starosti okrog 60 let?

Letos je povprečna kanonična starost
škofijskih duhovnikov 29,4 let. Graf 2
nazorno prikazuje, kdaj je teh 303 du-
hovnikov prejelo duhovniško posvečenje.
Na grafu se krivulja povzpne najvišje na
sredini, t. j. med leti 1970–1976, ko je pre-
jel duhovniško posvečenje tudi nadškof
in metropolit, msgr. Alojz Uran. V teh
sedmih letih »dobre letine« je bilo na leto
povprečno 11,3 duhovniških posvečenj,
v nadaljnjih tridesetih letih vse do danes
pa 4,6 na leto. Sedem let dobre letine je
očitno vzpodbudilo dogajanje 2. vatikan-
skega koncila.

Pogled v prihodnost
Ko »koncilska generacija« (danes

povprečno med 57 in 63 letom staro-

sti)2  ne bo mogla več pastoralno delova-
ti, bo ob takšnem dotoku novih duhov-
nih poklicev, kot jih je bilo v zadnjih
tridesetih letih, v soupravo prišlo še
okrog 50 župnij.3 To pomeni, da bo od
209 župnij, ki jih upravljajo škofijski
duhovniki, v soupravi 81 župnij (39 %),
danes jih je 31 (15 %).

1. Zaradi realnejšega pogleda v prihodnost v
tem članku ne upoštevamo 16 starejših stal-
no živečih duhovnikov v tujini.

2. V času koncila je bila povprečna starost no-
vomašnikov 26 let, danes je že 29.

2. Med leti 1970–1976 je bilo 79 novomašni-
kov, med leti 2000–2006 pa 32. Razlika v
številu novomašnikov v izbranih sedmih le-
tih je 47 novomašnikov. Povprečje zadnjih
sedmih let namreč ustreza povprečju vse od
koncila, zato je izbrano sedemletje realno.

Graf 2: Škofijski duhovniki glede na leto posvetitve

Duhovniki ljubljanske nadškofije
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Naši sodelavci
Alojz Uran, nadškof in metropolit, predsednik Slovenske škofov-

ske konference, mag. teologije, Ljubljana.
Peter Kvaternik, dr. teologije, docent na Teol. fakulteti UL, tajnik

Škofijskega pastoralnega sveta, Ljubljana.
Rudi Koncilija, dr. teologije, voditelj Slovenskega bibličnega giba-

nja, voditelj Nadškofijskega referata za versko izobraževanje odraslih,
Ljubljana.

Gregor Kunej, univ. dipl. teolog, voditelj Škofijskega odbora za
mladino, Ljubljana.

Avgust Mencinger, dr. medicine, član Škofijskega pastoralnega sve-
ta, Radovljica.

Brigita Perše, univ. dipl. teolog, dipl. ekonomist, tajnica Pastoralne
službe, Ljubljana.

Tadej Stegu, dr. teologije, tajnik Škofijskega katehetskega urada,
Ljubljana.
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V ospredju Jezusovega delovanja je oznanilo
o prihodu Božjega kraljestva. To se uresničuje z
njegovim oznanjevanjem in delovanjem. Jezu-
su je pomemben vsak človek. Želi mu pomagati
z oznanilom o Božji ljubezni do njega, pa tudi
konkretno v njegovi stiski. Nazorno je to poka-
zal z ozdravljenjem gobavca (Mt 8,1–4).

Ko je prišel z gore, so ga spremljale velike množice.
In glej, pristopil je gobavec, se poklonil pred njim do tal
in rekel: “Gospod, če hočeš, me moreš očistiti.” Jezus je
iztegnil roko, se ga dotaknil in rekel: “Hočem, bodi očiš-
čen!” In pri priči je bil očiščen gob. Nato mu je Jezus
rekel: “Glej, da nikomur ne poveš, ampak pojdi, pokaži
se duhovniku in prinesi dar, ki ga je zapovedal Mojzes,
njim v pričevanje.”

Jezusovo ravnanje njegovi učenci skrbno opa-
zujejo in ga kasnje tudi posnemajo. Kakor Je-
zus se želijo približati vsakomur, mu oznaniti
veselo vest – evangelij in mu po svojih močeh
pomagati. To je naloga Cerkve, ki se uresničuje
v njenem pastoralnem delovanju.

Slika na naslovnici: Ozdravljenje gobavca, Evangeliarij iz Echternachta, ok. 1040.

Nadškofija
LJUBLJANA
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