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V tej številki Naše pastorale, ki smo jo
pripravili pred zaključkom iztekajočega
se pastoralnega leta, posvečenega pogo-
voru med evangelijem in kulturo, je zbra-
nih več krajših člankov, ki skušajo biti ak-
tualni in zanimivi za mnoge pastoralne
delavke in delavce.

Da bi naše delovanje v novem pasto-
ralnem letu – ki ga bomo začeli 1. sep-
tembra in v katerem bo v ospredju naših
prizadevanj nadvse pomembno vprašanje
družinske pastorale – lahko načrtovali že
v naslednjih mesecih, smo večino član-
kov namenili pripravam nanj. Predlaga-
mo, da si že v času do začetka tega leta
izoblikujete vsaj okvirni načrt, kako dati
družinski problematiki primeren pouda-
rek in mesto v celotni pastorali.

Vse več župnikov in kaplanov opaža,
da bodo na župniji veliko lažje delali in
usmerjali svoje sodelavce, če bodo svoje
delo dolgoročno načrtovali. Mnogi zato
že v juniju ali v počitniškem času skličejo
svoje sodelavce na sestanek ali se umak-
nejo na samoten kraj, kjer najprej kritič-
no ovrednotijo dosedanje pastoralno leto
in se čim bolj določno dogovorijo, kako
bodo skupno delovali v naslednjem. To je
zelo koristno narediti tudi z ŽPS na junij-
ski seji, saj s tem celotnemu preteklemu
dogajanju damo posebno težo in pomen.
Prav je, da dobijo vsi, ki so v pastoralnih
prizadevanjih sodelovali bolj neposredno,
priložnost, da povedo, kako so z doseže-
nim zadovoljni oz. nezadovoljni. Na to-
vrstnih sestankih je potrebno primerno
pohvaliti zlasti pozitivne stvari iz prete-

 Peter Kvaternik

Priprave na novo pastoralno leto

Priprave na novo pastoralno leto

klega leta ter tako spodbuditi tudi druge
k še bolj zavzetemu prizadevanju.

Na osnovi temeljite refleksije, ki ob-
sega priznanje vsega pozitivnega in pri-
zanesljivo kritiko negativnega, lažje na-
črtujemo prihodnost. Pri načrtovanju do-
gajanja v novem pastoralnem letu je naj-
bolje vzeti v roke koledar in vanj vnesti
najprej tiste stvari, ki jih določa že cerk-
veno leto ali utečena praksa. Na osnovi
ugotovitve, koliko manevrskega prosto-
ra nam še ostaja, vanj vključimo tiste po-
bude, ki – z ozirom na nove poudarke –
predstavljajo novost tudi v delovanju.
Našim sodelavcem je namreč v veliko po-
moč, če vnaprej poznajo pričakovanja in
potek dela tudi na drugih področjih, saj
na ta način svoje delo lažje uskladijo z
drugimi obveznostmi, kar je vsekakor po-
trebno upoštevati. Vedno več župnij je,
ki izdajo poseben koledar, ki ga dobijo
pastoralni sodelavci na dom in jih vse-
skozi seznanja z župnijskim dogajanjem
v prihodnjem letu.

Zapisane pobude in predlogi ne želijo
predstavljati neizprosnega biriča in bi se
jih morali držati kot pijanec plota, ampak
želijo biti zgolj v pomoč, saj bo v določeni
župniji nekaj lažje uresničljivo kot kaj dru-
gega. V eni župniji je določena dejavnost
že večletna uspešna praksa, v drugi pa bo
to novost. Ponekod bomo lažje dobili so-
delavce, drugod ne. Razmere so od župni-
je do župnije precej različne, kakor smo
različni tudi ljudje. Zato hočejo biti pred-
logi predvsem spodbude za lastno razmiš-
ljanje in iskanje drugih idej, ki jih morda
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Priprave na novo pastoralno leto
še nihče drug ni uresničil. Prostora za nove
zamisli je torej veliko. Če nam boste po-
sredovali nove pristope k tej problemati-
ki in nove načine pastoralnega načrtova-
nja, jih bomo z veseljem objavili v nasled-
njih številkah Naše pastorale.

Pričujoča številka prinaša več člankov,
ki so jih dekani ali drugi povabljeni pri-
pravili za dvodnevno sejo dekanov, ki je
spomladi potekala na Ljubelju. Tam je bila
izražena izrecna želja, naj prispevki izidejo
v Naši pastorali, da bi bili z razmišljanji sez-
nanjeni vsi pastoralni delavci in delavke
in bi tako lažje prišlo tudi do uresničitve
teh zamisli. Veseli bomo vsakega odmeva
na predstavljena stališča.

Ne želimo vam greniti prepotrebnih
počitnic in kratiti časa za oddih, želimo
pa vam pomagati, da bi kar najbolj ob-
jektivno ovrednotili prehojeno pot tega
pastoralnega leta, z veseljem nadaljevali
leto Svetega pisma in se v miru, vendar te-
meljito, pripravili na novo pastoralno
leto, bo zaznamovano z vprašanjem dru-
žinske pastorale.

Na koncu vas vljudno vabimo na pa-
storalni tečaj, ki bo posvečen pastorali
družine in bo v ljubljanski nadškofiji po-
tekal na Brezjah v sredo, 12. septembra
2007, in v Zavodu Sv. Stanislava v Šen-
tvidu nad Ljubljano v soboto, 29. sep-
tembra 2007.
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 Marija Maučec-Suša

Družini naproti

Družini naproti

Pastoralno leto, ki poteka pod naslo-
vom Evangelij v pogovoru s kulturo, se bo
formalno zaključilo septembra, v os-
predje naše pozornosti in naporov pa bo
prišla družina, ki je za obstoj človeštva
in Cerkve nepogrešljiva. Nanjo smo apli-
cirali mnoga razmišljanja že ob branju in
premišljevanju svetopisemskih odlom-
kov. Obogateni s spoznanjem o pomem-
bnosti življenja po Božji besedi se bomo
v »družinskem« pastoralnem letu več us-
tavljali ob tistih besedilih, ki nam govo-
rijo o Božjem načrtu s človekom kot moš-
kim in žensko, o poslanstvu zakoncev ter
o resnici o zakonu in družini.

Splošni evropski družbeni razvoj v
zadnjih nekaj desetletjih nakazuje razpa-
danje tradicionalnih družinskih struktur.
Povzročile so ga korenite spremembe na
domačem in evropskem trgu dela, demo-
grafsko preseljevanje ter sistematični na-
padi na ustanovo družine. Posledice na-
štetih sprememb za prihodnost še niso
jasne. Družina je v krizi praktično po-
vsod, razlogi pa so raznovrstni in kom-
pleksni: družbeni, demografski, sociološ-
ki, psihološki, itd. Tega mnenja so bili
tudi referenti in udeleženci 10. medna-
rodnega kongresa Renovabisa o družini
in mednarodnega pastoralno-teološkega
kongresa, ki je lani potekal v Valencii ob
svetovnem srečanju družin s papežem Be-
nediktom XVI.

Družinsko problematiko je potrebno
reševati tako na civilnem kot na cerkve-
nem področju, in sicer z ustrezno dru-
žinsko politiko v posameznih državah in

v Evropski uniji. Od tega je namreč odvi-
sna naša usoda. Ustvariti je potrebno pri-
jaznejše pogoje, da se bodo mladi odlo-
čali za družine, in mladim družinam po-
magati. Družino je potrebno na novo
ovrednotiti in jo (za)ščititi.

Papež Janez Pavel II. je v posinodalni
apostolski spodbudi Cerkev v Evropi (CD
103, 90) v poglavju Resnica o zakonu in dru-
žini med drugim zapisal: »Cerkev v Evropi
mora na vseh ravneh zvesto poudarjati resnico o
zakonu in družini. Nemalo kulturnih, družbe-
nih in političnih dejavnikov namreč prispeva k
vedno hujši krizi družine. V popačeni obliki raz-
mišljajo o ideji družine, vedno manj priznavajo
vrednost neločljivosti zakona. Zahtevajo zakon-
sko priznavanje oblik dejanskega skupnega živ-
ljenja in njihovo izenačenje z zakonito sklenjeni-
mi zakoni. Ne manjka poskusov, da bi sprejeli
oblike partnerstva, v katerem razlikovanje spo-
lov ne bi bilo več pomembno. V teh okoliščinah je
Cerkev poklicana, da z novo močjo oznanja, kar
evangelij govori o zakonu in družini«.

Sredi teme pa svetijo tudi žarki upa-
nja. Mnoge družine namreč v vsakdanjem
življenju živijo v ljubezni in so vidne pri-
če Jezusove navzočnosti, ki jih spremlja
in podpira z darom svojega Duha. »Da bi
to pot podpirali, moramo poglobiti teologijo in
duhovnost zakona in družine. Ta je utemelje-
na na razumevanju zakona kot trajne in ro-
dovitne združitve enega moža in ene žene«
(CD 103,91). Luč Božje besede naj posije
tudi v razdejane družine, ki jih Cerkev
ne bo strogo in neprizadeto sodila, tem-
več želi v rane tragedij prinesti luč Božje
besede in usmiljenje.
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Družini naproti

Družinska pastorala v Cerkvi na
Slovenskem

Sklepni dokument Plenarnega zbora Cerk-
ve na Slovenskem v poglavju Družina kot
prioritetno nalogo predstavlja zakonsko/
družinsko pastoralo. Da bi se besede mo-
gle čim prej udejanjiti, je pri Slovenskem
pastoralnem svetu (SPS) nastal Medškofijski
odbor za družino (MOD), ki načrtuje,
spodbuja, usklajuje in spremlja zakon-
sko/družinsko pastoralo v skladu z na-
črtom celostne pastorale SŠK.

Dimenzija trojnega poslanstva
Kristjani smo po krstu poklicani k

trojnemu poslanstvu – oznanjevanju, bo-
goslužju in služenju. Družina je področ-
je, kjer se vse troje prepleta in eno živi iz
drugega. Taki so tudi pastoralni poudar-
ki v pastoralnem letu 2007/2008.

Spoštovani duhovniki in laiški sode-
lavci, vabim vas, da vsak po svojih močeh
dodamo kamenček v mozaik, da bo dru-
žina čimbolj »gaudium et spes«.
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 Peter Kvaternik

Pastoralne smernice
za leto 2007/2008

Pastoralne smernice za leto 2007/2008

Evangelizacija družin bo geslo pasto-
ralnega leta 2007/2008. V nadaljevanju so
predstavljene pastoralne smernice, ki jih je za
prihajajoče pastoralno leto izoblikovalo
tajništvo Škofijskega pastoralnega sveta.

Oznanjevanje: »Šla je in storila po Elijevi
besedi. In dan za dnem so imeli jesti, ona, on in
njena družina« (1 Kr 17,15).
• Oznanjati in uresničevati Božji načrt

o zakonu in družini. Promovirati
družino kot temeljno obliko človeš-
kega in krščanskega življenja.

• Družina naj bo prisotna na vseh po-
dročjih oznanjevanja. V katehezi naj
bodo poudarki na vzgoji za ljubezen
in družinsko življenje.

• Starši naj bodo kot pričevalci povablje-
ni v razne oblike oznanjevanja.

• Zakonska in družinska problematika
naj bo mladim predstavljena v obliki
delavnic.

• Pridigarski osnutki naj obdelajo za-
konske in družinske vrednote. Pri oz-
nanjevanju upoštevajmo navzočnost
članov razbitih družin. V ta namen je
potrebno bolje izkoristiti tisk in
elektronske oblike oznanjevanja.

Bogoslužje: »Ti dnevi bodo ohranjali spo-
min iz roda v rod, v vsakem mestu, v vsaki
družini, v vsaki deželi« (Est 16,27).
• Posebno skrb v tem letu posvetimo

pripravi in izvedbi Tedna družine, ki naj
bo povezan z božično devetdnevnico.

• Duhovniki naj med seboj izmenjajo
izkušnje pri ustanavljanju zakonskih
skupin.

• Pripraviti je potrebno gradivo za dru-
žinske sv. maše. V pridigarske osnut-
ke naj se vključi poseben osnutek za
družinsko sv. mašo ali sv. mašo z
otroki.

Diakonija: »Vstaja, ko je še noč, in daje
hrano svoji družini« (Prg 31,15).
• S pomočjo župnijske Karitas je potreb-

no ugotoviti, katere stiske pestijo so-
dobne družine in jim ponuditi kon-
kretno pomoč. Ovrednotiti družine z
invalidnimi, bolnimi, prizadetimi in
starimi osebami in zanje pripraviti po-
sebna srečanja. Pozornost usmeriti na
pomoč velikim družinam.

• V tem letu je potrebno nameniti več ča-
sa pastoralnim obiskom družin in spod-
bujati konkretne oblike medgenera-
cijskega sodelovanja po družinah.

• Poskrbeti za poznavanje tiste zakono-
daje, ki družino spodbuja in podpira.

Župnije (ŽPS)
• Ustanavljati nove zakonske skupine

in podpirati že obstoječe.
• Posebno pozornost je potrebno pos-

vetit vzgoji za ljubezen in družino pri
mladih zaročencih (različne oblike
priprave na zakon) in še posebej pri
spremljanju in pomoči po poroki. (po
vzorcu Pojdite Eve Ilc Fornezza).
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Pastoralne smernice za leto 2007/2008
• Nagovoriti zunajzakonske skupno-

sti, ločene ter ločene in ponovno po-
ročene vernike.

• Naše poslanstvo (ŽPS) na temo družine.

Dekanije (DPS)
• Na dekanijski ravni naj se v tem letu

ustanovijo Dekanijski odbori za druži-
no (DOD) – laiška mreža odgovornih
za družino.

Nadškofija (ŠPS)
• Pastoralni tečaj o zakonski in družin-

ski pastorali.
• ŠKU pripravi tematske kateheze za

otroke in mlade, ki lahko služijo kot
daljna priprava na zakon.

• Laiški predstavniki arhidiakonatov v
ŠPS naj prek dekanov poskrbijo, da
bo v vsaki dekaniji nastal pri DPS od-
bor za družino.

Mladinska pastorala (ŠOM, DOM)
• Skrb za vzgojo mladih duhovnikovih

sodelavcev – laikov.
• Pripraviti seznam verske literature na

temo družine in molitve(nik) za upo-
rabo pri družinski molitvi.

• Septembrsko srečanje mladine v Stič-
ni naj bo osredotočeno na družino.

Družinska pastorala (ŠOD)
• Preko razpoložljivih vzvodov je po-

trebno spodbujati družine, naj same
izpolnijo svojo nenadomestljivo vlo-
go ter naj postanejo živa podoba Bož-
je ljubezni – kraj, kjer je življenje Bož-
ji dar, in temelj družbe.

• ŠOD pripravi molitev za družino na
podobici, ki se moli vse leto.

• Možnosti: Osrednja prireditev v Stič-
ni (druga polovica junija) s p. Mar-
kom I. Rupnikom DJ in slovesno sv.
mašo, ki naj jo daruje nadškof msgr.
Alojz Uran. Znanstveni simpozij Po-
gled na družino z različnih zornih kotov –
skupni projekt z Ministrstvom za delo,
družino in socialne zadeve.

Mediji
• Misijon na radiu Ognjišče na temo

družine.
• Oddaja na televiziji z vsemi segmenti

zakonske in družinske pastorale. Ena-
ko drugi mediji (tednik Družina, po-
sebno priloga Naša družina …).

• Govoriti raje o »krizi oblik družinske-
ga življenja« kot o »krizi družine«.

»Naj ne bo med vami moškega ali ženske ali
družine ali rodu, katerega srce bi se danes odvrnilo
od Gospoda, našega Boga« (5 Mz 29,17).
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Zakonske skupine v nadškofiji

Doma se ne more ne prodati ne kupiti,
ker dom predstavlja spomin, vezan na osebe
in na vzdušje. Vsak človek ima svoj dom, pa
čeprav živi na ulici – brez hiše in stanova-
nja. Kdor ga izgubi, izgubi vse: smisel in spo-
min. Dom ima svoje središče v domačem og-
njišču. Tam se zbirajo domači in ognjišče jim
postaja simbol toplote, združevanja, bližine
in ljubezni.1

Ker toplega doma ni vedno lahko us-
tvariti, Plenarni zbor med drugim pripo-
roča, naj se zakonci vključujejo v zakon-
ske skupine že takoj po poroki (prim. PZ
310). Po podatkih katehetske statistike je

 Brigita Perše

Zakonske skupine v nadškofiji

v nadškofiji lani imelo zakonske skupi-
ne 95 župnij, to je dve petini. Ostale tri
petine župnij jih torej še ni imelo. Kot je
razvidno iz Grafa 1, je med dekanijami
precejšnja razlika.

Na Grafu 1 sta pri vsaki dekaniji po
dva stolpca: temnejši predstavlja število
župnij z zakonskimi skupinami, svetlejši
pa župnije brez njih. Največ župnij z za-
konskimi skupinami je v dekaniji Ljub-
ljana–Moste (11), 10 v dekaniji Ljublja-
na–Šentvid, 9 v radovljiški dekaniji, 7 v
dekanijah Domžale, Ljubljana–Vič/Ra-
kovnik in Škofja Loka, 6 v dekanijah

Graf 1: Župnije (Ž) z zakonskimi skupinami in župnije brez njih po dekanijah
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Zakonske skupine v nadškofiji
Graf 2: Število zakonskih skupin po dekanijah

Kamnik, Ljubljana–Center in Vrhnika, 5
v dekanijah Cerknica, Grosuplje in Kranj,
4 v ribniški, 3 v tržiški in 2 v šenčurski
dekaniji, v litijski in zagorski dekaniji pa
v eni župniji.

Bolj kot to pa je na Grafu 1 zanimi-
vo razmerje med velikostjo svetlejšega
in temnejšega stolpca, t. j. delež župnij
z zakonsko skupino znotraj iste deka-
nije. Najnižji delež je v zagorski, litij-
ski, šenčurski, ribniški in škofjeloški
dekaniji.

Ker zakonska skupina ne sme biti pre-
velika, jih imajo nekatere župnije več.
Tako je bilo lani v nadškofiji 200 zakon-
skih skupin. Iz Grafa 2 je razvidno, da
jih je bilo največ v dekanijah Ljubljana–

Moste (27), Ljubljana–Vič/Rakovnik (26)
in Ljubljana–Šentvid (24).

Skupine se v povprečju sestajajo me-
sečno. Lani je bilo v zakonske skupine
vključenih 2.278 zakoncev.

Spodbuda za prihajajoče pasto-
ralno leto, ki bo posvečeno družini:
– župnije, ki zakonske skupine še nima-

jo, naj jo po možnosti ustanovijo;
– župnije z zakonskimi skupinami naj

jih številčno in kakovostno še pom-
nožijo (zlasti mestne župnije).

1. Prim. Jože Bajzek: Od Skupine k skupnosti. Ljublja-
na: Inštitut Antona Trstenjaka,1997, 99.
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Seja Škofijskega odbora za družino

Seja Škof ijskega odbora za družino
(ŠOD) je dne, 12. aprila 2007, potekala v
prostorih Družinskega centra Betanija v
Ljubljani. Udeležili so se je: voditeljica
Marija Maučec-Suša, p. Benedikt Lavrih
DJ, p. Jože Pucelj DJ, Vinko Vegelj, s. Mir-
jam Cvelbar SL, Tadeja Šrekl, Maja Bresk-
var Kleč, Janez Rihar, Robert Vuga in Pa-
vle Snoj, svoj izostanek pa sta opravičila
Tone Kunstelj in Erika Zabret.

 Po branju in premišljevanju svetopi-
semskega odlomka  smo potrdili zapisnik
6. redne seje in tekoči dnevni red. Pou-
darek je bil na treh ključnih točkah:
1. refleksija in ovrednotenje Tedna dru-

žine,
2. novoustanovljeni Škofijski urad za dru-

žino (ŠUD),
3. pastoralno leto družine 2007/2008;
4. razno.

1. Letošnji Teden družine je potekal med
19. in 25. marcem. Sv. maše pri sv. Jožefu
na Poljanah v Ljubljani se je udeležilo ve-
liko vernikov in sodelovanje je bilo prijet-
no.V prihodnje moramo paziti, da bo petje
vodeno, kulturni program pa prostorsko
ločen od bogoslužnega. Zahvala gre pred-
vsem gibanjem, ki rada sodelujejo, po žup-
nijah pa je odziv manjši.

V Tednu družine so se odmevni pris-
pevki zvrstili na radiu Ognjišče, na TV SLO
v Obzorjih duha ter v Družini. Plakat je bil
dobro izbran, liturgična knjižica pa je bila
deležna različnih pripomb – od pohval-
nih do kritičnih. Podatka o tem, koliko
duhovnikov knjižico dejansko uporablja,

nimamo. Teden družine v sedanji obliki na-
govarja tiste, ki so v Cerkvi že aktivni, pre-
malo se v tem času dogaja na župnijski
ali dekanijski ravni.

Predlogi za izboljšanje: (1) pripraviti
gradivo za praznovanje starševskega dne in
ga posredovali po internetu; (2) sodelovati
s skavti; (3) ponuditi dodatne vsebine za
družine; (4) družinsko romanje v izbrano
romarsko središče; (5) povezati se  z Mini-
strstvom za delo, družino in socialne zadeve.

2. Člani odbora so se seznanili s Sta-
tutom Škofijskega urada za družino ljubljan-
ske nadškofije (ŠUD), ki je bil potrjen 2.
marca 2007, z  razlogi za ukinitev  Odbo-
ra za družino ter njegovo integracijo v
ŠUD. V plenarni sestavi bodo sedanji vo-
ditelji odborov ostali voditelji odborov za
posamezna področja zakonske/družin-
ske pastorale, priključil pa se jim bo še
Odbor za družine v posebnih okoliščinah (neu-
rejenih, nepopolnih, itd). S. Mirjam Cvel-
bar SL je predlagala spremembo točke e)
10. člena Statuta, kjer bi namesto Odbor
za promocijo družine napisali Odbor za pro-
mocijo življenja ali vsaj Odbor za promocijo
družine in življenja. Vsi prisotni so pred-
log podprli.Člane ŠOD-a je preseneti-
lo,da bo voditelj Škofijskega urada za
družino duhovnik in ne laik.

3. Škofijski urad za družino se bo sestal
maja, ko bo izoblikoval podrobnejši na-
črt konkretnih aktivnosti za pastoralno
leto družine.

4. P. Benedikt Lavrih je povedal, da je
Priročnik za pripravo na krščanski zakon sko-
raj dokončan. 

 Maja Kleč Breskvar in Marija Maučec-Suša

Seja Škofijskega odbora za družino
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Zaposlovanje katehistinj

Vse večja zahtevnost katehetsko-peda-
goškega dela z veroučenci in zviševanje
povprečne starosti duhovnikov v nadško-
fiji sta spodbuda za razmislek o tem,
kako v prihodnosti skrbeti za kakovosten
župnijski verouk v nadškofiji, saj hkrati
zaznavamo tudi vse večjo potrebo po
trajni katehezi odraslih. Glede na smer-
nice Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem
(prim. PZ 371.397–398) in Splošnega pra-
vilnika za katehezo (prim. SPK 230–231,
233), posebej pa glede na pozitivne izkuš-
nje v Mariborski nadškofiji se zdi ena od
poti tudi profesionalno vključevanje lai-
kov v osnovnošolsko katehezo.

Knjižica Cerkveni poklici in službe, ki jo je
nedavno izdala Slovenska škofovska konferen-
ca (SŠK), govori o katehistih in katehisti-
njah (pogoji za službo katehista so: zaklju-
čen študij na triletnem visokošolskem stro-
kovnem programu teologije ali Katehetsko-
pastoralni šoli ter kanonično poslanstvo
Cerkve za opravljanje zaupane naloge), pa-
storalnih asistentih (pogoj je enovit petlet-
ni študij teologije, pastoralna specializaci-
ja, uvajanje v poklic in permanentno izo-
braževanje), ki lahko poleg kateheze prev-
zemajo tudi raznolike druge naloge, ter o
referentih za pastoralno dejavnost (pogoji
so Katehetsko-pastoralna šola oz. triletni
visokošolski strokovni program teologije),
ki poleg katehetskega dela predvsem z os-
novnošolsko mladino navadno skrbijo tudi
za župnijsko pisarno.

Ker je v mariborski nadškofiji model
zaposlovanja laiških katehistov in kate-
histinj že preizkušen (v zadnjih letih so
jih redno zaposlili več kot 20), je Katehet-
ski urad predlagal zaposlovanje po podob-
nem modelu, kar bo v prihodnosti mor-
da omogočilo enotnost modela za celot-
no Slovenijo.

V primeru zaposlitve katehista ali ka-
tehistinje je nosilec zaposlitve (deloda-
jalec) škofija. Ta k dohodku katehisti-
nje prispeva 1/3, 2/3 pa si delijo župni-
je, sorazmerno z deležem obveznosti, ki
je v njih opravljen. Redna tedenska de-
lovna obveznost katehistinje je 40 ur, pri
pedagoškem delu se upoštevajo pripra-
ve. Zaradi neenakomerne razporeditve
delovnega časa (minimalno število ur v
juliju in avgustu) je dejanska tedenska
obveznost med veroučnim letom prib-
ližno 25 ur poučevanja. Osnovna neto
plača je določena glede na to, ali gre za
katehista, pastoralnega asistenta ali re-
ferenta za pastoralno dejavnost. Potni
stroški, malica in druge pogodbene ob-
veznosti se obračunavajo v skladu z za-
konom in se delijo med župnijami gle-
de na realne stroške.

Za vse dodatne informacije glede opi-
sanega modela in možnosti se lahko obr-
nete na svojega dekana ali pa na Škofijski
katehetski urad, Poljanska cesta 2, 1000
Ljubljana, e-pošta: katehetski.urad.lj-
@rkc.si, tel. 01/434–72–88.

 Tadej Stegu

Zaposlovanje katehistinj
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V tem sestavku naj bi zapisala nekaj
o svojem delu v iztekajočem se katehet-
skem letu. Zdi se, kot da mi pisanje o tem
predstavlja nekakšen napor, kakor mi ga
je predstavljalo tudi katehetsko leto
samo. Na štirih župnijah v ribniški de-
kaniji sem poučevala različne razrede (od
1. do 9.), v eni župniji pa sem delala v
župnijskem uradu. Veliko težav je bilo
»tehnične narave«, bile pa so tudi one,
čustvene. Z obsežnim katehetskih delom
sem se srečala čez noč, prej sem namreč
poučevala samo dva razreda.

V iztekajočem se katehetskem letu sem
se srečala s paleto zelo različnih otroških
dušic: od ponižnih, ljubeznivih in us-
miljenih do brezbrižnih, nevljudnih in
celo napadalnih. Včasih sem zaradi brez-
brižnosti nekaterih otrok v srčni bolečini

jokala, včasih sem se celo bala priti h ka-
tehezi, za katero sem menila, da bi se lah-
ko slabo iztekla (ne v fizičnem smislu, saj
gre za besedno zlorabo – norčevanje iz moli-
tve, nespoštovanje Boga in Božjega).

Pri ustvarjanju discipline imamo na-
mreč kateheti precej manj možnosti kot
osnovnošolski učitelji, ki jim je kot po-
memben disciplinski pripomoček vedno
na voljo odprta redovalnica. Tudi med
vrednotenjem šolskih in veroučnih tva-
rin je velika razlika. Sekulariziranemu
človeku, žal včasih tudi kristjanu, je šol-
ska učna snov vrednejša.

Večkrat sem se razjokala in kot don
Bosko spraševala Gospoda: »Ali sem bila
prevzetna, ko sem mislila, da bo šlo z ljubez-
nijo?« Poleg ljubezni je potrebna tudi av-
toriteta. Žal, danes pri otrocih že vnaprej

 Vesna Glavič

Izkušnje “dekanijske” katehistinje

Izkušnje “dekanijske” katehistinje
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»izgubiš nekaj točk«, če nisi moški, če nisi
duhovnik, če nisi starejša in spoštovanja
vredna oseba. Otrokom predstavljaš le
eno od mnogih učiteljic, ki samo sitnari.
Nekateri otroci so potrebovali celo leto,
da so spoznali, da je pri verouku vendar-
le drugače, in ne rečem, da me niso vzlju-
bili. A to ni tisto, kar si želim – želim si,
da bi vzljubili Gospoda.

Vem, da se ljubezen do Gospoda lah-
ko rodi tudi iz naše medsebojne simpati-
je, zato verjetno – gledano s katehetskega
vidika – ne bi bilo dobro, da bi v prihod-
nje te razrede poučeval kdo drug, jaz pa
bi dobila nove razrede. V tistih razredih,
kjer poučujem že drugo leto, opažam, da
otroci spreminjajo mišljenje in včasih se
mi zazdi, da mi Gospod govori: »Ti greš
tja zato, da spreminjaš mišljenje!«

Omenila sem tudi, da sem imela te-
žave tehnične narave. Ker sem dekanij-
ska katehistinja in se vsak dan nahajam
v drugi župniji ali vsaj v drugem kraju,
potrebujem za kateheze svoj, osebni ma-
terial. Ne bi bilo namreč izvedljivo, da bi
vsak teden v vseh župnijah preverjala in
iskala gradivo za določene kateheze. Za
omilitev ali odpravo tovrstnih težav bi
bila zelo, zelo dobrodošla nekakšna »ka-
tehetska knjižnica«, kjer bi si katehisti-
nje in katehisti lahko izposojali in kopi-
rali gradivo. To bi bila zelo dobra, enot-
na podpora. Veliko gradiva, ki mi je v po-
moč pri katehezi, sedaj izdelam sama, kar
mi vzame veliko časa. Ob družini je to
včasih postalo prenaporno.

Ker smo katehistinje in katehisti med
počitnicami prosti, bi morali za dosega-
nje zadostnega števila delovnih ur teden-
sko opraviti po 25 ur kateheze, kar je
zelo veliko. Sama sem tedensko pouče-
vala 22 ur (verouk sem imela tudi vsako
drugo soboto), pa mi je kljub vsemu to

število ur predstavljalo dobršen napor –
verjetno toliko bolj zaradi vseh priprav.

Mislim si, da to ne pomeni, da sem tako
»ubogo orodje«, čeprav me Gospod v tem
brani, ampak sem – stvarno gledano – za
pripravo, verouk in vožnjo porabila cele
dneve, razen četrtkov dopoldne in sred po-
poldne (to je ostalo za gospodinjska opra-
vila) in brez mamine pomoči v gospodinjs-
tvu vsega tega sama ne bi zmogla.

Katehetska srečanja so ob sredah (ko
imam verouk dopoldne) in ob sobotah (ve-
rouk imam vsako drugo soboto), zato se
jih udeležujem redko. Tudi ostalih semi-
narjev ali katehetskega simpozija se nisem
udeležila, ker za svoje ure težko najdem
zamenjavo. Včasih sem se vprašala ali sem
z »delom za Boga«, Boga postavila na dru-
go mesto, saj mi za molitev in duhovno
»sprostitev« skoraj ni ostalo časa.

Kako in ali sploh bi takšno delo zmo-
gla v prihodnje, bi najbolje presodila v
prihodnjem katehetskem letu, saj imam
vse kateheze in podporne materiale shra-
njene v osebnem arhivu.

Vsem tem otrokom pa moje besede ne
pomagajo toliko kot moje molitve, zato
se veselim trenutkov, ko bom imela več
časa za molitev.

Lahko bi v tem sestavku napisala nekaj
lepih besed o uspelih katehezah – nekate-
re ure so prav zares zelo lepe, polne ljubez-
ni in prisotnosti Svetega Duha, a morala
sem napisati, kako moje delo resnično po-
teka in kako vse skupaj resnično izgleda.

Tu je tudi resnica o moji šibkosti, ka-
tere sem se tudi sama bala, še bolj pa,
kako bi jo pokazala vam, dokler me Gos-
pod sam ni podprl.

Veliko je še stvari, o katerih bi lahko
pisala, a se bojim, da že to ne bo preveč,
zato, vse dobro, bratje in sestre, Gospod
je z nami.

Izkušnje “dekanijske” katehistinje



35Naša pastorala VII (2007) 29

Vključevanje laikov v župnijsko občestvo

Laiki ne le pripadajo Cerkvi, ampak
so Cerkev. Ta zavest je bistvena za vklju-
čevanje laikov v župnijsko občestvo. Če
jih ne bomo vzgajali k prostovoljnemu
delu in jih vključevali v življenje župnije,
ne bo pravega uspeha in blagoslova. Ro-
dovitnost laikov je odvisna od njihove živ-
ljenjske povezanosti s Kristusom.

Kdor si danes domišlja, da lahko v
župniji naredi vse sam, ali pa mu pri tem
pomaga gospodinja in še kakšna druga
priljubljena oseba, se moti. Globalizacija
zahteva vedno več zavzetosti, da se tudi
župnik in verniki povezujejo in gradijo
občestvo. Življenje je tako kompleksno,
da nas znova in znova izziva, da se med
seboj ne povezujejo samo duhovniki, am-
pak prav vsi.

Laiki že danes in že sedaj delujejo in
se vključujejo v župnijo na oznanjeval-
nem, vzgojnem, liturgičnem, karitativ-
nem in gospodarskem področju.
• Če imajo laiki potrebne sposobnosti,

jih je mogoče za stalno pripustiti k
službam bralcev, mašnih pomočnikov
ali delivcev obhajila (prim. ZCP 230).

• Starši so na poseben način udeleženi
pri posvečevalni službi, ko v krščan-
skem duhu živijo v zakonu in skrbijo
za krščansko vzgojo otrok.

• Naše vabilo in naš po(d)uk morata
imeti namen, da k veri privedeta tako
verne kot neverne ljudi.

• Verni laiki, ki so za to sposobni in se
za to usposabljajo, morejo pomaga-
ti pri katehezi in pri delu s sredstvi
družbenega obveščanja.

• Danes je vključevanje že dobro uteče-
no pri ŽPS. Več kot bo poguma v du-
hovniških vrstah za delo s člani ŽPS,
močnejša bo nova evangelizacija in
bolj cvetoča bo župnija.

• V vsaki župniji se najdejo nergači, ki jim
marsikaj ni všeč. Povabimo jih k delu
in kmalu bomo imeli lahko dobre so-
delavce na tem ali onem področju.

• Vključevanje mladih je svojevrsten
izziv za vsakega duhovnika. Vabilo za
sodelovanje pri mladinskih srečanjih,
pevskih vajah, skavtih in drugih ob-
likah, ki so možne v župniji, mora
najti svoje mesto. Ne pozabimo na
oratorij ali poulične misijone, ki jih
pripravljajo duhovna gibanja (Ema-
nuel, npr.).

• Izobražence, pedagoge in druge in-
telektualce bomo skušali povezovati
v odborih ali skupinah.

• Izrazito duhovno usmerjeni verniki
naj ustanovijo molitveno skupino, ki
bo pravi blagoslov za župnijo.

• Danes prihajajo že do izraza župnij-
ski dnevi, ki se jih radi udeležijo tudi
obrobni in oddaljeni, saj ta dan obi-
čajno popestri družabno srečanje.

• Zakonci v svojih skupinah lahko ak-
tivno sooblikujejo župnijsko življenje
z organizacijo predavanj in tečajev.

• Pri vključevanju ne smemo pozabiti
na starejše – če jih organiziramo v
župniji, jim polepšamo življenje.
Tu sem našel nekaj pogledov in izzi-

vov, ki jih bomo gotovo še razvili v delu
po skupinah.

 Stanislav Zidar

Vključevanje laikov v župnijsko občestvo
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Vključevanje laikov v župnijsko občestvo
Kakšna naj bo naša pot k iskanju od-

daljenih ali boječih vernikov, da jih bomo
vključili v župnijo?

Če župniku uspe najti laika, ki je v
župniji sposoben voditi določeno pasto-
ralno področje, je na konju. Delo bo us-
pešno.

Župnikova izkušnja, pogum, tenko-
čutnost do sogovornika in ne prevelika
zahtevnost do laika bodo pognale kali in
rast za delo v župniji.

Obisk družin naj bo prefinjen in tak-
ten, kajti ljudje so danes zaprti. Že ob pr-
vem obisku ni modro biti duhovno zah-

teven. Družina naj začuti, da je pri njih
duhovnik, ki je vzet izmed ljudi in po-
stavljen za ljudi.

Ne pozabimo, da imamo v svoji sredi
veliko civilnih zakonov in izvenzakonskih
skupnosti. Ali jih lahko vključimo v žup-
nijsko življenje? Mislim, da je možno – lah-
ko jih povabimo na kavo ... Morda nam
bodo pozneje v veliko oporo in pomoč.

Dekan naj se pri vizitaciji zanima za
delo laiških sodelavcev, pomaga naj žup-
niku in ga opogumi, da je vredno delati
z laiki, četudi uspeh še ni viden ali se pri
delu srečuje z ovirami.
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Nova verska gibanja

Gibanja – takšna in drugačna
Zahteve po izstopu iz katoliške Cerk-

ve, ki so bile v zadnjih letih aktualne zla-
sti po severni Evropi, se danes pojavljajo
že pri nas. Ti ljudje skušajo svojo religioz-
nost živeti na drugačen način. Pojavlja-
jo se nova gibanja (ločine, sekte, verska
ali drugačna gibanja), ki ponujajo alter-
nativne vizije in prakse v smeri transcen-
dentalne zavesti, duhovnega razsvetljenja,
samouresničevanja in iskanja odgovorov
na temeljna človeška vprašanja, kot npr.
ezoterizem, gnosticizem, Hare Krišna,
reiki, scientologija, tantre, teozofija, joga,
zen, pozitivke vseh vrst … Duhovnik Mic-
hael Fuss, raziskovalec novih gibanj, je
postal znan po svoji intuiciji, da gre za
»mavrico nove vere sveta«, ki bo z novo
občutljivostjo povezala omrežje raznih
verskih izročil v sveži »koktejl«.

Cerkev se odziva
Že pred več kot dvajsetimi leti so ško-

fovske konference po vsem svetu izrazile
zaskrbljenost spričo vedno bolj narašča-
jočega toka novih verskih gibanj, zato so
Tajništvo za edinost kristjanov, Tajništvo za
nekristjane, Tajništvo za neverujoče in Papeš-
ki svet za kulturo na osnovi razposlanih in
obdelanih anket iz vsega sveta, izdelali
dokument Ločine ali nova verska gibanja kot
pastoralni izziv.1

Vzroke za širjenje novih gibanj in
skupin navedeni dokument zreducira na
sledeče postavke:
– Iskanje pripadnosti in skupnosti: dru-

žinska ognjišča so razdvojena, ljudje se

počutijo izkoreninjene in osamljene,
gibanja pa obljubljajo toplino, pozor-
nost, bratstvo, zaščito, povezanost.

– Iskanje odgovorov: gibanja obljublja-
jo preproste, čisto izdelane, odgovo-
re, hitre uspehe. Uporabljajo trans,
glosolalijo, prerokbe.

– Iskanje integralnosti (holizem): raz-
klani ljudje hočejo vizijo, pogled iz
vere, kult, ki bo dal prostor za telo in
dušo, spontanost in ustvarjalnost,
zdravljenje, doživetje, slavja.

– Iskanje kulturne identitete: sredi raz-
kroja tradicionalnih kultur poudar-
jajo tradicionalno kulturno dedišči-
no, inkulturacijo, nov molitveni in oz-
nanjevalni slog.

– Potreba po priznanju, da si nekaj no-
vega: velike župnije ali družbe z uprav-
nimi odnosi puščajo le malo prostora
približanju posamezniku, osebi.

– Iskanje transcendence, nečesa, kar se
skriva za razvidnim, neposrednim,
domačim: ljudje te vrste nasprotujejo
Cerkvi kot instituciji, enostranskemu
naglašanju moralnih vprašanj in pou-
darjajo sveto, skrivnost, mistiko, me-
ditacijo, zasebno doživetje, duhovno
izpolnitev.

– Potreba po duhovnem vodstvu:
odgovorni v Cerkvi ne nudijo dovolj
potrpežljivosti in osebne zavzetosti.
Potrebna je oseba učitelja, šefa, lider-
ja, preroka.

– Potreba po viziji: vznemirja jih vpra-
šanje prihodnosti, zato iščejo zname-
nja upanja, nove dobe, ciljev.

 p. Lojze Bratina DJ

Nova verska gibanja
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Nova verska gibanja
– Potreba po soudeležbi in zavzetosti:

ljudje si želijo soudeležbe, aktivnega
pričevanja, gradnje, zavzetosti za
družbo, zato gibanja poudarjajo oz-
nanjevanje, družbena občila, službo
zdravljenja. Želijo biti veseli oznanje-
valci sredi kaotičnega sveta.

Izziv in pastoralni pristop
V čem so torej gibanja izziv za našo pa-

storalo? S tem da dajejo občutek pripad-
nosti, topline, varnosti, sprejetosti, razu-
mevanja, zaščitenosti in doma. Ponujajo
preproste odgovore, jasne smernice, obču-
tek celovitosti, integralnosti, miru, inkul-
turacije, priznanosti in soudeležbe.

Izziv vsem nam je že samo stanje uni-
čenih tradicionalnih družbenih struktur,
industrializacija, urbanizacija, razvoj no-
vih komunikacijskih mrež in tehnokrat-
skih sistemov. Tu so vzroki, da so mnogi
izgubili orientacijo. Stojimo pred praz-
nino, ki še vedno išče zapolnitve.

Kakšni so alternativni pastoralni pristo-
pi? Navedeni cerkveni dokument navaja:
– Potrebni so pristopi, ki gojijo skup-

nost, bratske in tople odnose že na
človeški ravni, npr. z zahtevnejšimi
skupinami: ločenimi, ponovno poro-
čenimi, obrobnimi.

– Potrebne so »navzven obrnjene« (mi-
sijonske) skupnosti ali majhne, te-
meljne cerkvene skupnosti; alternati-
ve »sistema župnijskih skupnosti« kot
jih tradicionalno poznamo.

– Potrebni so pristopi, ki poudarjajo
stalno vzgojo. Potrebne so skupnosti,
ki formirajo osebno vero.

– Potrebne so skupnosti, ki formirajo
osebno, občuteno vero. Potreben je
oseben, celovit pristop z možnostjo
izkustva, osebnega odkritja Kristusa
in temu ustrezna duhovnost, npr. ka-

rizmatična gibanja prenove v Duhu,
neokatehumenat … Vse duhovno pa
naj bi vplivalo na telesno, družbeno,
psihološko, socialno, kulturno …

– Odprte so nove možne metode ter na-
čini molitve in bogoslužja. Pridiga naj
bi bila več kot teorija, moraliziranje,
razumarstvo.

Sedanji papež in gibanja
Ko se je letos v začetku marca rimska

duhovščina srečala s svetim očetom, je
bilo papežu izrecno postavljeno tudi
vprašanje odpiranja vrat gibanjem zno-
traj Cerkve. Papež je odgovoril, da skuša
gledati nanje kot oče in pastir. Za orien-
tacijo je izpostavil dve temeljni pravili:
1. Karizem ne ugašajte. Lepo je, če se

tudi brez hierarhije – od spodaj, pa
vendar v moči Duha od zgoraj – po-
rajajo nove oblike življenja v Cerkvi.
Tako je vedno bilo, npr. na začetku je
bilo težko tako Frančišku kot pape-
žu, sv. Benedikt je moral spremeniti
svojo začetno vizijo meništva.

2. Cerkev je ena. Če prihaja gibanje kot
dar Duha, se bo vključilo in služilo
Cerkvi – seveda v potrpežljivosti in
dialogu.
Papež Benedikt XVI. že desetletja

spremlja problematiko gibanj, ki nastaja-
jo v Cerkvi. Posebej dragocen prispevek za
kulturo vključevanja cerkvenih gibanj v
Cerkvi predstavlja njegovo predavanje
Cerkvena gibanja in njihova teološka usmeri-
tev, ki ga je imel ob odprtju Svetovnega
kongresa cerkvenih gibanj leta 1988.2

1. Ekleziološka vprašanja. Ljubljana: Cerkveni doku-
menti, št. 35, 1987.

2. J. Ratzinger: Novi posegi Duha, gibanja v Cerkvi. Novi
svet 2006.
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Kriza sporočila ali kriza govorice?

Raziskave kažejo, da je religioznost t.
i. cerkvenih vernikov pogosto precej povr-
šinska. Omejuje se predvsem na določen
prostor in čas, zunaj cerkve pa se kar ne-
kako izgubi. Ljudje se na Cerkev obrača-
jo predvsem zaradi določenih zakramen-
talnih obredov, ne pripisujejo pa ji vloge
svoje stalne življenjske spremljevalke.
Tako »so mnogi člani Cerkve sicer katoličani,
toda (še) ne kristjani,«1  kar pomeni, da k
temu članstvu ne sodi tudi njihovo no-
tranje istovetenje.2

Pred iskanjem razlogov za takšno sta-
nje, je treba najprej ugotoviti, kateri de-
javniki vplivajo na posameznikovo iden-
titeto. Odločilne so predvsem tri stvari:
– Izredna oz. prelomna doživetja, kot

so npr. življenjske krize, po katerih
oseba sebe in svet, pa tudi svojo reli-
gioznost pogosto doživlja precej dru-
gače kot prej. Podobno vlogo imajo
lahko tudi mistična doživetja, ki so
bila nekoč omejena na ozek krog iz-
brancev, danes pa spadajo v samo sre-
dišče zanimanj religioznih iskalcev.

– Vpliv »pomembnih Drugih«, to je lju-
di, ki jih ima oseba za svoje identifi-
kacijske vzornike.

– Kakovost oz. »notranja moč« 3  skup-
nosti, ki ji pripada.
Kako pomemben vpliv bodo na posa-

meznikovo življenjsko filozofijo imeli
vzorniki oz. skupnost, je odvisno pred-
vsem od kakovosti interakcije.4  Pri ponotra-
njenju religioznih oz. moralnih vsebin je
nadvse pomemben način posredovanja
vsebine, zlasti pa neverbalna komunika-

cija. Odločilni dejavniki za to, kako bo člo-
vek samega sebe dojemal, katere »ponud-
be smisla« bo vzel resno in katerih ne,
sodijo na področje doživljanja in ne na po-
dročje besedne komunikacije. Ni dovolj le
razumski (informativni) način posredova-
nja vsebin, ki naj bi jih človek osvojil, pač
pa je potreben celosten pristop, ki se do-
takne vseh človekovih dimenzij in ki uspe
doseči tudi njegovo podzavest.

Iz tega je mogoče sklepati, da je osnov-
ni problem v zvezi s cerkvenim oznanje-
vanjem ta, da Cerkev premalo pozorno-
sti namenja področju človekovega doživ-
ljanja. Samemu besednemu oznanjevanju
pripisuje bistveno večji pomen, kot ga de-
jansko ima. Drži, da je vera »iz posluša-
nja«, vendar to ne pomeni, da je posluša-
nje samo za vero dovolj. Besede so smi-
selne le kot komentar k dogajanju, kot
njegova zadnja faza, ki posamezniku
omogoči in olajša opažene vsebine tudi
zavestno predelati. Če se besede ne uje-
majo z opažanjem, imajo ravno nas-
proten učinek – tako oznanilo kot oz-
nanjevalec izgubita verodostojnost.

Morda bo ob tem kdo oporekal, da
Cerkev že zelo dolgo oznanja predvsem
na besedni način, kar dokazuje, da ni s
tem načinom ni nič narobe. Takšno raz-
mišljanje je napačno, ker ne upošteva tek-
tonske spremembe, ki je nastopila z mo-
derno kulturo. Medtem ko je predmoder-
na družba temeljila na enotnem (krščan-
skem) svetovnem nazoru, sodobna
družba temelji predvsem na pravu. V
predmoderni družbi je družbeno okolje

 Maja Lopert

Kriza sporočila ali kriza govorice?
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Kriza sporočila ali kriza govorice?
samo ljudi »na tihem« oblikovalo v krist-
jane, saj je potrebne krščanske identifi-
kacijske vzornike in »notranje močno«
krščansko skupnost večini ponujala že
domača družina. Obstajalo pa je tudi
mnogo drugih skupnosti s krščansko
identiteto. Čeprav se je morda zdelo, da
ljudje postajajo in ostajajo kristjani pred-
vsem preko cerkvenega »nauka«, le-ta sam
po sebi dejansko nikoli ni bil dovolj. Šele
s tem, ko je krščanstvo v moderni družbi
izgubilo močno podporo, ki jo je v pred-
moderni imelo v obliki »notranje moč-
nih« krščanskih skupin, se je jasno poka-
zalo, kako malo učinka na posamezniko-
vo religioznost ima besedno sporočanje.
Tako vse bolj postaja jasno, da »kriza vere
v prvi vrsti ni kriza veroizpovedi ali sporočila,
marveč kriza govorice ali prenosnikov vere.«5

Pastoralno delo naj bi se zato v bo-
doče bistveno bolj osredotočilo na po-
dročje človekovega doživljanja ter na nje-
govo lastno biografijo. Kot primerni me-
todi za to E. Schillebeeckx in P. M. Zu-
lehner priporočata razmišljanje o prelom-
nih življenjskih dogodkih posameznika
na osnovi evangelija ter ponovno aktua-
liziranje »mističnih poti« krščanstva. Cer-
kev bi se morala novim kulturnim zahte-
vam prilagoditi tudi organizacijsko, z ob-
likovanjem ustreznih majhnih, »notranje
močnih« skupnosti, ki jih je doslej name-
sto nje zagotavljala kultura. Drugi vati-
kanski koncil je kot osnovno celico Cerk-
ve videl prav take majhne skupnosti,6  ki
naj ne bi imele več kot trideset članov, saj
je povprečna župnija za potrebno »kako-
vost interakcije« dosti prevelika. Nujno je
spodbujati preoblikovanje vsake župnije
v »občestvo občestev«, v teh majhnih
znotrajžupnijskih občestvih pa naj bi imel
vsak član Cerkve kar se da aktivno vlogo,
ko naj bi prevzel določene naloge v do-

bro skupnosti. Aktivna udeležba vsake-
ga posameznika je nujna, ker tovrstno so-
delovanje občutek pripadnosti skupnosti
in identifikacijo z njo močno okrepi. Na
župnijski ravni naj bi se delovanje takih
majhnih občestev predvsem usklajevalo,
preverjalo in povezovalo za projekte, ki jih
posamezna »celica« Cerkve ni sposobna
sama izvesti.

Za tako prestrukturiranje ima Cer-
kev zgled v svoji najstarejši tradiciji. So-
dobna pluralistična kultura je zaradi
svoje svetovnonazorske neenotnosti bis-
tveno bolj podobna okolju, v katerem so
živele in delovale prve krščanske skup-
nosti, kot pa svetovnonazorsko homo-
geni družbi, iz katere izvira njen sedanji
način organizacije. Cerkev je bila sprva
organizirana prav v obliki takšnih skup-
nosti in v takih kulturnih in družbenih
okoliščinah je to tudi edini način orga-
nizacije, ki je lahko učinkovit, zato je tre-
ba tudi odgovore na to, kako naj v seda-
njih kulturnih razmerah Cerkev ravna,
iskati prav pri njenih lastnih začetkih,
pri koreninah krščanstva.

1 P. M. Zulehner: Lax oder rigoros (Zulehners Zeitwor-
te). URL: http://www.pastoral.univie.ac.at/sites-
wift.php?p=detail_druck.tpl&so=zeitworte_de-
tail&do=zeitworte_detail&c =show&d=s4/20/
99, 1.

2 P. M. Zulehner: Streunende Seelen (Zulehners Zeit-
worte). Navedeni URL.

3 Prim. R. Kroflič: Izbrani pedagoški spisi. Vstop v
kurikularne teorije. Ljubljana: Zavod RS za šols-
tvo, 2002, 58, 54–55.

4 F. X. Kaufmann, G. Stachel: Religiöse Sozialisation,
Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft 25. Her-
der, Freiburg – Basel – Wien, 1989, 157.

5 M. P. Gallagher: Spopad simbolov, Uvod v vero in kul-
turo. Ljubljana: Družina, 2003, 160–162.

6. P. M. Zulehner: Pastoraltheologie, 2. del: Gemeinde-
pastoral. Duesseldorf: Patmos Verlag, 1989,
143–144.
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Prerok Amos, eden največjih borcev
za družbene pravice na strani ponižanih
in izkoriščanih in to že davno pred Mar-
xom, utemeljuje svoje poseganje v javno
življenje z besedami: »Bil sem govedorejec
in gojilec smokev. Gospod me je vzel izza čre-
de« (prim. Am 7,14–15). Hotel je reči: ne-
kaj sem bil, obvladal sem stroko, znal
sem poskrbeti tudi za posladek življenja,
a Bog je posegel vmes. On je spremenil
mojo pot in me naučil nečesa novega,
da lahko drugim kažem zanesljivo smer
v življenje.

Ko sem se pred dobrim letom vrnil
s šestmesečnega bivanja v mednarodni
duhovniški šoli v Loppianu (med
dvaindvajsetimi duhovniki in bogoslov-
ci nas je bilo 17 različnih narodnosti),
mi je kolega na dekanijski konferenci
zastavil konkretno vprašanje: »No povej,
kako si v Italiji pol leta ‘afne guncal’«. Čez
dva meseca je bilo vprašanje povsem
drugačno: »Pa kako lahko zdržiš tam v Po-
ljanah ob župniku Miru? Jaz bi že zdavnaj
znorel«.

Zakaj tak uvod? Prvič – nisem noben
strokovnjak za pastoralna središča, dru-
gič – vsakokrat, ko berem v evangeliju,
da je Gospod po dva in dva pošiljal oz-
nanjat evangelij in jim zagotovil svojo
navzočnost, v smislu: »Kjer bosta zbrana
dva ali trije v njegovem imenu,« me zgrabi v
drobovju krč in tretjič – Cerkev prihod-
nosti bo po jasnovidnosti zadnjih pape-
žev skupnost, ki jo bo preveval duh ob-
čestvene duhovnosti.

Pojdimo po vrsti!

Statistika je brez čustev: duhovnikov
je čedalje manj, pa še tisti ostali se vztraj-
no staramo. Letos ne bo nobenega novo-
mašnika v častitljivi 545 let stari zgodo-
vini ljubljanske nadškofije. Ne mislim
analizirati vzrokov! Drugo dejstvo, ki ga
mediji pridno obdelujejo, pa so duhov-
niški ekscesi (po slovarju tujk: prekora-
čenje dovoljenega v ravnanju ali vedenju).
Ne mislim razsojati objektivnost poroča-
nja. Vse pa tako kaže, da ni dobro, če je
duhovnik na župniji prepuščen osamlje-
nosti, dolgočasju, skratka samemu sebi.

Dekani bolj ali manj čutimo, da na-
ša naloga ni samo v opravljanju vizita-
cij. V računalniškem jeziku bi lahko re-
kli, da smo akterji lokalnega omrežja,
ker povezujemo duhovnike na področ-
ju dekanije. Tu ne mislim samo na ob-
vezno pastoralno ali sodalitetno konfe-
renco. Povezovanje ni zanikanje nedo-
takljive individualnosti, ki jo nekateri
naši kolegi vztrajno zagovarjajo kot nas-
protje redovništvu. Je uresničenje člove-

 Jože Stržaj

Pastoralna središča

Pastoralna središča

“Če je Bog za nas, kdo je zoper nas?” (Rim 8,31)
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kove prapotrebe po družini. Oče in mati,
kolikor živita edinost v različnosti, zdru-
žujeta različne individuume, da so med
seboj kompatibilni – se ujamejo, dopol-
njujejo in bogatijo. Vsak ostaja to, kar
je, pa vendar ga resničnost družine, bi
rekel – tistega, kar je med njimi, poveže
v ozračje razumevajoče bližine, vzgaja za
spoštovanje različnosti in hkrati obve-
zuje, da vsak prispeva svoj delež pri vzpo-
stavljanju družinskega vzdušja. Pod tem
vidikom dobi tudi naša obljuba celibata
novo podobo: v družinskem ozračju
med duhovniki se bom prepoznal kot
posameznik in našel svoje mesto. Še več,
med drugimi se bom lahko uresničil kot
človek in kot duhovnik (pred televizor-
jem in ob računalniku pa se ne morem).
Drugi bodo veseli mojih talentov (sedaj
jih morda sploh ne poznajo), sam pa
bom ob njihovi drugačnosti odkril tiste
razsežnosti življenja, ki so mi doslej os-
tale nepoznane.

Izrečenih besed nisem od nikoder pre-
pisal! V duhovniški šoli sem pri svojih
triinpetdesetih letih tri mesece delil sobo
z dvajset let mlajšim duhovnikom iz Me-
hike, tri mesece pa s petnajst let mlajšim
črncem iz Kenije. Ob vsakdanjem drob-
nem služenju in izgubljanju lastnih za-
misli o svetu in življenju ni bilo časa za
sentimentalnost. Morda sem še največ
»zapopadel«, ko sem konec januarja po
tričetrturnem rolanju zataknil eno nogo
ob drugo in s hitrostjo petnajstih kilo-
metrov na uro treščil z glavo v ograjo ko-
talkališča. V tunelu CT aparata, ki me je
brezčutno »žagal«, sem se zavedel vred-
nosti svoje individualnosti: če bom mor-
da zaradi možne možganske krvavitve čez

kakšno uro pred nebeškim Očetom, kako
bom opravičil svoje pastirstvo?

Naj se vrnem k uvodu. Bog ne bi bil
Bog, če ne bi vsako hudo obrnil v večje
dobro – tudi pri pomanjkanju duhovni-
kov. Tako nam ob praznjenju župnij ka-
že novost: skupno bivanje dveh ali treh
duhovnikov pod isto streho, ob isti mizi
in to samo zaradi Božjega kraljestva!

Drugič: to, kar želimo drugim, da bi
v letu Svetega pisma več brali in bolje ra-
zumeli Božjo besedo, lahko začnemo
sami – najprej brati in potem živeti – še
zlasti besede: »Poslal jih je po dva in dva …«
ter »Kjer sta dva ali trije zbrani v mojem ime-
nu, tam sem jaz sredi med njimi«.

Tretjič: da individualno vzgojo in mi-
selnost, ki ni pisana na kožo evangelj-
skega človeka, počasi spreminjamo (zač-
ne se v semenišču) in ne vzgajamo le za-
koncev, ki jih vztrajno vabimo v skupi-
ne, ampak se začenjamo povezovati med
seboj tudi sami. Obvezno smer nam tako
narekuje sodobni čas: ljudje čakajo na
žive skupnosti duhovnikov, ki bodo v
medsebojni povezanosti prežete z Bo-
gom, navzočim med njimi. In svet bo po-
novno prisluhnil!

Naj končam s svetopisemskim cita-
tom: »Zdaj pa pogum, Zerubabel, govori Gos-
pod, pogum Ješua, veliki duhovnik, pogum vse
ljudstvo v deželi, govori Gospod! Delajte, kajti
jaz sem z vami, govori Gospod nad vojskami«
(prim. Ag 2,4). In še čisto osebno: Kadar
mi odpove pastoralna logika, zaslišim od-
daljeno udarjanje tamtama mojega nelo-
gičnega Afričana in prepričljivo pesem v
svahiliju: »Džambo, džambo swana! Akuna
matata,« kar pomeni: »Pozdravljen in do-
brodošel! Ni problema«.

Pastoralna središča
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Duhovne vaje so potrebne, da se člo-
vek (tudi duhovnik) zave svojega stanja
pred Bogom in da preveri vzgibe svoje-
ga srca. Duhovne vaje so močna zavrni-
tev skušnjave, da zmoreš vse sam. So pri-
ložnost, ko se zaveš, da Jezus od tebe ne
pričakuje, da bi nekaj delal zanj, tem-
več, da bi bil z njim. Zato so duhovne
vaje počitek ob Jezusu: biti z njim kot
Marija iz Betanije, ki ve, da je »le eno po-
trebno«, in ki »si je izvolila dobri del, ki ji ne
bo odvzet« (Lk 10,42). Počitek ob Gospo-
dovih nogah mora pomeniti tudi nov za-
četek. Duhovni voditelj je zapisal: »Člo-
vek mora podreti tabore, ki jih je postavil in
v katerih si je uredil udobno bivališče, če hoče
nadaljevati pot, ki jo spremlja negotovost. Ven-
dar se nove poti ni bati; bati se je treba, če
ostajaš na stari, potem ko si jo izčrpal. Bati
se je počivanja na lovorikah. To lahko vodi
samo v stagnacijo, rutino, ponavljanje in celo
v smrt«,1  česar pa si človek navadno ne
želi. Duhovnik še toliko manj, saj je zna-
nilec življenja. Duhovnika naj ne bi
»vznemirjalo« – kot Marto v Betaniji –
veliko stvari. Pretirana dejavnost je nena-
zadnje lahko posledica nemirnega člove-
ka, ki se izmika Jezusu.

Razlog več za duhovne vaje je tudi du-
hovnikov celibat, njegova neporočenost,
njegova celostnost za Gospoda. Ta mu ne
bi smel povzročati bolečega občutka
osamljenosti. Duhovnik mora pogosto v
samoto, v kamrico svojega srca, kar je vse
kaj drugega kot osamljenost. Na duhov-
nih vajah je v skupnosti s sobrati. Med
njimi lahko najde tudi preizkušenega

brata, ki je vse življenje zorel za Gospoda
in duhovno rasel tudi po duhovnih va-
jah. S takim sobratom, ki ga ne more
»spraviti s tira« nobena stvar več, se je še
kako koristno srečati in pogovoriti!

Duhovnik je dober človek. Pa vendar
so mu duhovne vaje potrebne zato, da se
ne bi utrudil delati dobro, dobro kot ho-
če Bog. Ljudje od duhovnika veliko pri-
čakujejo: da bo plemenit, ponižen, skro-
men, preprost, zmeren, pravičen, usmi-
ljen, velikodušen, resnicoljuben, vesten,
odpuščajoč …, z drugo besedo: da bo svet
človek. Seveda »svet«, kot to pojmujejo
ljudje, ki znajo še kako dobro ločevati,
kdaj je pristen v svoji duhovniški sveto-
sti in kdaj ne. V duhovnih vajah je čas in
priložnost, da preveri, koliko je v njem
želje po svetosti in prizadevanja zanjo.

Duhovne vaje v letu Svetega pisma so
za duhovnika še dodaten izziv, da se ob-
likuje po Besedi, ki jo oznanja, kateri je
posvetil svoje življenje, ko je v mladostni
navdušenosti odgovoril na Njeno pova-
bilo. V duhovnih vajah posebej nagovar-
ja odprtost Matere Božje za Boga. Z da-
rom duhovništva, ki nam je dan, to Bese-
do darujemo zase in za druge; tudi s proš-
njo, da bi vsi znali prisluhniti njenim be-
sedam: »Kar koli vam reče, storite« (Jn 2,5).

Duhovne vaje so kakor tista hrana,
ki je bila dana Eliju, da je zmogel pot. Po-
nujena nam je vsako leto znova, da ne bi
zaradi vsega, kar se od nas pričakuje, vča-
sih pa morda tudi zaradi pretiranega ak-
tivizma, v sebi ugasnili duha.

Kdaj na duhovne vaje?

 Igor Dolinšek

Duhovnikove duhovne vaje

Duhovnikove duhovne vaje
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Najprimernejši čas je takrat, ko je v
župniji manj pastoralnih obveznosti, npr.
med počitnicami. A to ni prvenstveni kri-
terij. Vselej mora biti živa zavest, da je »du-
hovna urejenost« temeljna podstat vese-
lega duhovništva. Zamenjava okolja po-
maga, da se lažje umaknem od različnih
potreb, ki se pojavijo takrat kot skušnjave
– obvezujoče. Nekatere možnosti:
– Bogoslovno semenišče v Ljubljani

(v poletnih počitnicah);
– Oaza miru na Ljubelju (lani na za-

četku počitnic);
– Dom Sodalitas v Tinjah (septembra

in oktobra);
– Center Sv. Jožefa v Celju (oktobra);
– Jezuitski kolegij v Opatiji (septem-

ber, oktober, november);
– Pri jezuitih osebno vodene duhovne

vaje (več možnosti).

Naj končam z mislijo, ki mi je bila podarjena
ob nekih duhovnih vajah:
Išči Boga in ne zgolj verskega doživetja!
Kar izgubljaj čas z Bogom.
Če je tvoja molitev dolgočasna, jo spremeni.
Ne odnehaj, ko te zagrne mrak.
Molitev je kot ljubezen: ne potrebuje razloga.
Molitev ni dolžnost, temveč privilegij.
Boga nikoli ne dolgočasiš.
Nobena molitev ne ostane brez odgovora.
Napredovanje v molitvi ni merljivo.
Ne dajaj Bogu nasvetov.
Pred Gospoda stopi ubog.
Vsaka molitev, ki jo zmoreš, je dobra.
Molitev je Božje delo, ne moje.
In kar je najpomembnejše:
dovoli Bogu, da te ima rad
Bodi tiho, sam, prazen pred svojim Bogom.
Ničesar ne reci, ničesar ne sprašuj: bodi tiho.
Dovoli Bogu, da zre nate.
On razume; on te razume.
On te ljubi z neizmerno ljubeznijo.
Tišina.
Mir.
Biti tam in dovoliti Bogu, da te ima rad.

Pa srečno popotovanje, dragi sobrat,
ko boš letos stopil v duhovne vaje. Naj se
v njih utrdi tvoje prijateljstvo z Bogom.
Njegov duhovnik si, zato naj te v duhov-
nih vajah prevzema hvaležnost, občudo-
vanje in strmenje nad vsem, kar Bog dela
v tebi in po tebi v drugih.

1. M. K., AMPAK, št. 10/2001.

Duhovnikove duhovne vaje

Detajl Rupnikovega mozaika v Grosupljem.
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V osrčju ljubeljskih planin smo 3. ju-
lija 2006 blagoslovili škofijsko duhovno-
izobraževalno in počitniško središče, ki
ga vodi Društvo za zdravo duhovno življe-
nje Oaza miru.

Dom ima 36 sob z 90 ležišči, sobe ima-
jo tuš in WC, kapelo z Najsvetejšim, več-
jo delovno sobo in nekaj manjših delov-
nih prostorov, obratuje tudi kuhinja z
obednico z registrirano »domsko« oskr-
bo. Na razpolago sta še dva večja delov-
na prostora, dvorano pa še urejamo.

Ob nastajanju projekta smo najprej
mislili na duhovnike, redovnike in re-
dovnice, ki boste v domu imeli prioritet-
no mesto tako za duhovna srečanja kakor
tudi za dneve dopusta. Dom vam nudi vso
potrebno oskrbo in možnost za sv. mašo,
sicer pa si boste sami razporejali čas za
sprehode in oddih. Dom sam nudi nekaj
programov za skupine, ki najbolj potre-
bujejo primeren prostor: za zakonce, po-
sebej za družine z več otroki, za samske,
mladino in študente, za liturgične sode-
lavce, pevske zbore, za upokojence ... Pri-
rejamo seminarje, duhovne vaje in sre-
čanja. Posebej bi želeli, da tod najdejo me-
sto programi stalnega izobraževanja du-
hovnikov, sodelavcev, članov ŽPS in ŽGS.
Nekaj programov bomo skušali pripravi-
ti sami, različne pastoralne skupine pa lah-
ko pridejo s svojimi programi in voditelji,
dom pa jim nudi le oskrbo.

Povabljeni, da nas obiščete, se ustavi-
te na župnijskem romanju, preživite vsaj

kakšen dan v lepotah planin, poleti tudi
na številnih pašnih planinah in boste
sami začutili vabilo Stvarnika.

V družino članov društva vpisujemo
družabnike, ki so povabljeni k duhovni
podpori in pripravi programov, v domu
pa imajo poseben popust.

Naslov:
OAZA MIRU
Podljubelj 307
4290 TRŽIČ
tel.: 04/594–05–99
GSM: 041/602–020
e-pošta: oaza.miru@rkc.si
spletna stran: www.rkc.si/oaza-miru

Kako pridete do nas?
Do doma Oaza miru na Ljubelju se pri-

peljete po avtocesti iz smeri Kranja ali Je-
senic. Na izvozu Tržič avtocesto zapustite
in sledite smerokazom za mejni prehod
Ljubelj. Pred mejnim prehodom zavijete
levo, se peljete po cesti pod domom in pri-
dete na dvorišče, kjer so parkirišča.

 Vlado Pečnik

Škofijsko duhovno-izobraževalno in
počitniško središče

Škofijsko duhovno-izobraževalno in počitniško središče
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S praznovanjem jubilejnega leta ob
100-letnici kronanja Marije Pomagaj na
Brezjah in ob 60-letnici njene vrnitve iz
begunstva med drugo svetovno vojno
smo začeli na novo leto, ko obhajamo
obletnico razglasitve bazilike Marije Po-
magaj za slovensko narodno svetišče
(leta 2000). Ob spominu Lurške Mate-
re Božje (11. februarja) so se ob Mariji
zbrali bolni in invalidni. V postnem ča-
su smo imeli domačini na Brezjah du-
hovno obnovo, ki nas je želela med se-
boj povezati in duhovno pripraviti na
jubilejno praznovanje. Na praznik Gos-
podovega oznanjenja Mariji so bile de-
ležne posebnega blagoslova noseče ma-
tere in družine z majhnimi otroki, ki so
upanje našega naroda.

V mesecu maju prebiramo šmarnice
z razmišljanji o Mariji Pomagaj na Brez-
jah, ki jih je napisala profesorica Berta Go-
lob. Pomagale nam bodo na novo odkriti
izredno poslanstvo, ki ga ima čaščenje
Marije Pomagaj za naš narod.

Marijanski koledar nam vsak mesec
predstavi kakšno votivno sliko, ki izraža
zahvalo za čudežno rešitev ali pomoč.
Upodobljene so tudi podobice, ki so jih
romarji z ljubeznijo dajali v molitvenik
ali na hišne oltarčke. Natiskane so tudi
različne prošnje in zahvale romarjev.

Veseli smo, ker bodo verniki v jubilej-
nem letu poromali na Brezje s svojimi
škofi in duhovniki iz vseh škofij v Cerkvi
na Slovenskem. Radi bi, da bi tudi v bo-

doče vse škofije imele svoj vsakoletni ro-
marski shod pri Mariji Pomagaj. Z vese-
ljem in v velikem številu se bomo zbrali
na osrednjem praznovanju jubileja, ki ga
bomo obhajali 1. septembra 2007, ob 10.
uri, ko bodo z nami vsi slovenski škofje.
Na to osrednjo slovesnost ste še posebno
povabljeni duhovniki in romarji iz naše
škofije. To bo prav za prav naše škofijsko
romanje.

V teh dneh smo vam poslali plakat in
nekaj zloženk s programom za različne
romarske shode na Brezjah. Veseli vas
bomo tudi ob dnevih, ko je veliko tišine
in spokojnosti.

Naj spomnim na največje slovesnosti:
– sobota, 16. junij 2007, ob 10.00: 39.

srečanje bolnikov; sv. mašo bo vodi da-
roval murskosoboški škof, msgr. dr.
Marjan Turnšek;

– sreda, 15. avgust 2007, ob 10.00: veliki
šmaren; sv. mašo bo daroval ljubljanski
nadškof in metropolit, msgr. Alojz Uran;

– petek, 31. avgust 2007, ob 19.00: sv.
mašo bo daroval frančiškanski novo-
mašnik; sledila bo procesija in kon-
cert Marijinih pesmi;

– sobota, 1. september 2007: 100-letnica
kronanja Marije Pomagaj na Brezjah in
romanje ljubljanske nadškofije
• ob 10.00 – ljudske pesmi, molitev

in pritrkavanje;
• ob 10.30 – somaševanje bo ob pri-

sotnosti vseh slovenskih škofov vo-
dil kardinal dr. Franc Rode.

 p. Silvin Krajnc OFM

100-letnica kronanja
Marije Pomagaj na Brezjah

100-letnica kronanja Marije Pomagaj na Brezjah
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 Gregor Kunej

Koledar programov
mladinske pastorale 2007/2008

Koledar programov mladinske pastorale 2007/2008

»Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj« (Jn 13,34).

Družina – to smo mi!

Nacionalna raven
15. 9. 2007 Stična: 26. vseslovensko srečanje mladih

Mednarodna raven
26. 5. 2007 Komušina – Bosna in Hercegovina: srečanje hrvaške katoliške

mladine skupaj s predstavniki mladih iz držav srednjeevropskega
prostora.

12.–15. 8. 2007 Mariazell – Avstrija: srečanje avstrijske katoliške mladine skupaj s
predstavniki mladih iz držav srednjeevropskega prostora
Prijave: SKAM, Jurčičev trg 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01/426–84–
77, e-pošta: info@drustvo-skam.si.

29.–31. 8. 2007 Loreto in Assisi – srečanje mladih.

Svetovni dan mladih (SDM) 2008
1. 10. 07–31. 1. 08 Ljubljana: SKAM – prijave za SDM 2008.
15.–17. 10. 2007 Rim: Druga konferenca o SDM.
4.–6. 4. 2008 Prva vikend-priprava za romarje na SDM (kraj bo znan naknadno

– odvisno od končnega števila romarjev).
23.–24. 5. 2008 Druga priprava za romarje na SDM (kraj bo znan naknadno).
30. 6.–22. 7. 2008 Avstralija: SDM; ogled avstralskih naravnih znamenitosti in lepot.
8.–22. 7. 2008 Avstralija – Sydney: SDM.

Programi za duhovnike in druge (laične) nosilce programov za mlade
26.–29. 6. 2007 Kaprije: načrtovanje vsebin programov za duhovnike in laične

nosilce programov za mlade.
26.–29. 8. 2007 Celje – sv. Jožef: seminar za duhovnike (kaplane in župnike)

mariborske metropolije.

Redna srečanja z dekanijskimi animatorji in drugimi nosilci programov MP
19. 9. 2007 Stična (9.30–12.00 + kosilo): ŠOM LJ in NM – srečanje dekanij-

skih animatorjev za mladino, duhovnikov in drugih laičnih no-
silcev programov za mlade.
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29. 9. 2007 Celje – sv. Jožef (9.30–17.00 + kosilo): MOM – načrtovanje progra-

ma za leto mladih 2008/2009.
10. 10. 2007 Novo mesto – ordinariat (9.30–12.00 + kosilo): seja ŠOM NM.
13. 10. 2007 Ljubljana – Jurčičev trg 2 (9.30–12.00 + kosilo): seja Tajništva ŠOM LJ.
16. 1. 2008 Cerknica (9.30–12.00 + kosilo): srečanje duhovnikov in drugih od-

govornih za mlade, ki so se udeležili programov ŠOM-a LJ in NM.
30. 1. 2008 Cerknica (9.30–17.00 + kosilo): MOM – načrtovanje programa za

leto mladih 2008/2009.
29. 3. 2008 Zavod Svetega Stanislava – Šentvid nad Ljubljano (9.30–17.00 + kosi-

lo): MOM – načrtovanje programa za leto mladih 2008/2009.
9. 4. 2008 Novo mesto – ordinariat (9.30–12.00 + kosilo): seja ŠOM NM.
19. 4. 2008 Ljubljana – Jurčičev trg 2 (9.30–12.00 + kosilo): seja Tajništva ŠOM LJ.
14. 5. 2008 Stična (9.30–12.00 + kosilo): ŠOM LJ in NM – srečanje deka-

nijskih animatorjev za mladino, duhovnikov in drugih laič-
nih nosilcev programov za mlade – razgrnitev programov za
leto 2008/2009.

Slovenska šola za animatorje

1. Šola za animatorje pomočnike (ŠAP) je namenjena zaključnemu razredu
osnovne šole – devetošolcem. Program traja en vikend. Število udeležencev je ome-
jeno na 25.
12.–14. 10. 2007 Cerknica: ŠAP 1
16.–18. 11. 2007 Cerknica: ŠAP 2
8.–10. 2. 2008 Cerknica: ŠAP 3
4.–6. 4. 2008 Cerknica: ŠAP 4

2. Program ABC animiranja je namenjen srednješolcem in traja dva vikenda.
Število udeležencev je omejeno na 25.
19.–21. 10. 2007 Cerknica: ABC 1/1
23.–25. 11. 2007 Cerknica: ABC 1/2
1.–3. 2. 2008 Cerknica: ABC 2/1
22.–24. 2. 2008 Cerknica: ABC 2/2

3. Program Šola za voditelje je namenjen mladim, ki prevzemajo odgovornejše
naloge v župniji in je primeren za študente in mlade v zaključnem letniku srednje
šole. Program sestavljajo redna mesečna srečanja in vikend duhovnih vaj. Če bo zani-
manje veliko, bo ustanovljena skupina tudi na področju novomeške škofije!
11. 10. 2007 Šola za animatorje voditelje: 18.00–21.00
8. 11. 2007 Kraj bo vsem zainteresiranim sporočen naknadno
13. 12. 2007 Kraj bo vsem zainteresiranim sporočen naknadno
4.–6. 1. 2008 Sveti Duh pri Škofji Loki: Duhovne vaje
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10. 1. 2008 Kraj bo vsem zainteresiranim sporočen naknadno
14. 2. 2008 Kraj bo vsem zainteresiranim sporočen naknadno
13. 3. 2008 Kraj bo vsem zainteresiranim sporočen naknadno
10. 4. 2008 Kraj bo vsem zainteresiranim sporočen naknadno
8. 5. 2008 Kraj bo vsem zainteresiranim sporočen naknadno
12. 6. 2008 Kraj bo vsem zainteresiranim sporočen naknadno

Duhovne vaje

Število udeležencev je omejeno na 35!
7.–9. 12. 2007 Stična: Adventne duhovne vaje za mladino
14.–16. 12. 2007 Nova Štifta: Adventne duhovne vaje za mladino
29. 1.–2. 2. 2008 Stična: Postne duhovne vaje za mladino
7.–9. 3. 2008 Stična: Postne duhovne vaje za mladino

Romanja

Taize 14.–23. 7. 2007 1. skupina 2007 (Gregor Kunej)
Taize 21.–30. 7. 2007 2. skupina 2007

Odhod v soboto, ob 18.30 uri s Kongresnega
trga, povratek v ponedeljek, ob 6.30 uri
zjutraj.

Taize 26. 4.–4. 5. 2008 Termin je namenjen odraslim, nekdanjim
romarjem.

Ženeva 24. 9.–8. 12. 2007 Prijave za Evropsko taizejsko srečanje (ESM)
mladih v Ženevi.

Ženeva 12. 11. 2007 Priprava za voditelje avtobusov ob 10.00 ali
ob 16.00 na Jurčičevem trgu 2 v Ljubljani.

Ženeva 17. 11. 2007 Prva priprava za romarje na ESM na prijavnih
mestih.

Ženeva 8. 12. 2007 Druga priprava za romarje na ESM na
prijavnih mestih.

Ženeva 27. 12. 07–2. 1. 08 Ženeva: ESM
Brezje 27.–28. 6. 2008 Škofijsko peš romanje mladih na Brezje ob

zaključku šolskega leta
Taize 12.–21. 7. 2008 1. skupina 2008
Taize 19.–28. 7. 2008 2. skupina 2008

Za poletne tedne v Taizeju je potrebna predhodna priprava, še zlasti za tiste, ki
romajo v Taize, kakor tudi za tiste, ki so bili v Taizeju že večkrat. Ker so poletni
meseci neprimerni za pripravo, smo se odločili, za več terminov in sicer: sreda, 4. 6.
2008 (20h–22h); sreda, 11. 6. 2008 (20h–22h); sreda, 18. 6. 2008 (20h–22h); sobota,
21. 6. 2008 (10h–12h). Vsakdo si izbere termin po želji.
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Vsi, ki živite v Ljubljani ali njeni okolici, ste povabljeni k taizejski molitvi na Jur-

čičev trg 2 vsak četrti četrtek v mesecu. Na romanje z mladimi so vabljeni tudi du-
hovniki, redovnice in redovniki.

Taizejska molitev v Ljubljani

Vsak četrti četrtek v mesecu: 27. 9. 2007; 25. 10. 2007; 22. 11. 2007; 24. 1. 2008; 28.
2. 2008; 27. 3. 2008; 24. 4. 2008; 29. 5. 2008 (izjemoma peti četrtek v mesecu); 26. 6. 2008.

Poletni počitniški programi

Šola skupnosti na otoku  Kaprije pri Šibeniku.
Termin Voditelj Komu je termin namenjen
16.–22. 6. 2008 Gregor Kunej duhovnikom, redovnikom, redovnicam
30. 6.–6. 7. 2008 družinam Iskreni.net
7.–13. 7. 2008 p. Tomaž Mikuš DJ družinam
14.–20. 7. 2008 p. Tomaž Mikuš DJ študentom
21.–27. 7. 2008 p. Tomaž Mikuš DJ dijakom
28. 7.–3. 8. 2008 Gregor Kunej mladim
4.–10. 8. 2008 Gregor Kunej mladim
11.–17. 8. 2008 Gregor Kunej mladim
18.–24. 8. 2008 mladim
25.–31. 8. 2008 mladim

Župnišče na otoku Kaprije je od šibeniške škofije v najem vzela ljubljanska nadškofija
in ga dala v skrb in upravljanje Škofijskemu odboru za mladino (ŠOM). V poletnih mesecih
se bodo v navedenih terminih odvijali organizirani programi, ostali termini pa bodo na
voljo tudi drugim skupinam – župnijskim sodelavcem, zakonskim občestvom, anima-
torjem, skavtom, gibanjem … Za rezervacijo prostora in nadaljnje informacije se obrnite
na: Gregorja Kuneja, Jurčičev trg 2, 1000 Ljubljana, tel.: 041/741–380 ali e-pošta: gre-
gor.kunej@rkc.si. Za leto 2008 bo mogoče rezervirati samo jesenske termine.

Škofijski mladinski počitniški dom na otoku Kaprije.
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Naši sodelavci
Lojze Bratina, jezuit, dr. teologije, župnik, voditelj Škofijskega odbora

za katehumenat, Ljubljana.
Igor Dolinšek, univ. dipl. teolog, župnik, voditelj Škofijske komisije

za duhovne poklice, Ljubljana.
Vesna Glavič, katehistinja, Videm - Dobrepolje.
Silvin Krajnc, frančiškan, univ. dipl. teolog, gvardijan, voditelj Slo-

venske in Škofijske komisije za oznanjevanje, Brezje.
Gregor Kunej, univ. dipl. teolog, voditelj Škofijskega odbora za

mladino, Ljubljana.
Peter Kvaternik, dr. teologije, docent na Teol. fakulteti UL, tajnik

Škofijskega pastoralnega sveta, Ljubljana.
Maja Lopert, univ. dipl. inž. fizike, univ. dipl. teolog, prof. fizike,

Dunaj.
Marija Maučec – Suša, univ. dipl teolog, voditeljica Škofijskega od-

bora za družino in Betanije, Ljubljana.
Vlado Pečnik, univ. dipl. teolog, župnik, moderator Škofijskega ka-

tehetskega urada, odgovorni za Oazo miru, Kovor.
Brigita Perše, univ. dipl. teolog, dipl. ekonomist, tajnica Pastoralne

službe, Ljubljana.
Tadej Stegu, dr. teologije, tajnik Škofijskega katehetskega urada,

Ljubljana.
Jože Stržaj, univ. dipl. teolog, dekan, Poljane nad Škofjo Loko.
Stanislav Zidar, univ. dipl. teolog, dekan, Kranj.
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On je tu – neodvisno od tega, ali ga mi čutimo
in prepoznavamo ali ne. Tako kot je hodil poleg
učencev na poti v Emavs (prim. Lk 24, 15–16).

Jezus in njegov prijatelj sta usmerjena v pri-
hodnost. Preteklost puščata za seboj. Jezusova
bližina je na poseben način izražena z roko, ki jo
polaga na rame. Roka, ki ne pritiska k tlom am-
pak podpira na poti – ne glede na dogodke. Zdi
se celo, da Jezus s svojo roko rahlo potiska rame
svojega prijatelja naprej, češ: »Ne boj se, saj sem
jaz s teboj« (Iz 43,5a).

Jezusova roka je »jarem«, o katerem je govo-
ril: »Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker
sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek
svojim dušam; kajti moj jarem je prijeten in moje bre-
me je lahko« (Mt 11, 29–30).

S pomočjo te ikone lahko začnemo romanje zau-
panja – od župnije do župnije, v bolnišnice, v siro-
tišnice, domove za ostarele in na vse druge kraje,
kjer se nahajajo trpeči. Srkajmo moč, da bomo v
dialogu, da bomo skupaj na poti, da bomo prijate-
lji in da bomo delili veselo novico evangelija na pre-
prost in človeku razumljiv način: tako, da si bomo
med seboj mogli priti blizu.

Slika na naslovnici: Ikona Jezusovega prijateljstva, 6.-7. stol., Egipt.

Nadškofija
LJUBLJANA
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