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Na priporočilo ljubljanskega nadško-
fa Urana si bomo med počitnicami vzeli
nekaj časa za počitek in tako »odprli svoja
okna, da bo vanje vstopil svež zrak in nas okre-
pil v naši službi« (Sporočila slovenskih škofij
2008, 151).

V času šolskih počitnic si lažje vzame-
mo čas za potrebno načrtovanje dela. Do-
bro načrtovanje je potrebno prav za priha-
jajoče pastoralno leto, saj so slovenski škofje
sklenili, da bomo prihodnje koledarsko leto
obhajali leto evharistične prenove. Sklep-
no dejanje duhovne prenove bo predstav-
ljal evharistični kongres. Oboje se lepo pre-
pleta z drugimi pastoralnimi načrti tako v
krajevni (npr. leto mladih) kot tudi vesoljni
Cerkvi (npr. leto apostola Pavla).

Pri načrtovanju bi vam bila rada v po-
moč tudi pričujoča številka Naše pastora-
le. V njej boste našli spodbude in razmiš-
ljanja, ki na osnovi posinodalnga dneva
in slovenskega pastoralnega dneva aprila
in maja letos nakazujejo nove smeri in
poudarke.

Slovenski škofje bodo na praznik Ma-
rijinega vnebovzetja v vseh škofijah naz-
nanili začetek priprav na evharistični
kongres, ki je predviden v prvi polovici
junija 2009. Odbor za pripravo evharistične-
ga kongresa se že marljivo sestaja in pri-
pravlja predloge in gradiva. Čas priprave
je razdeljen na daljno pripravo, ki bo po-
tekala do praznika apostola Pavla, 25. ja-
nuarja 2009. Tedaj bo nastopil čas bliž-
nje priprave, ki bo trajal do konca aprila.
V maju pa se bo začel čas neposredne pri-
prave. Daljna priprava na evharistični

 Peter Kvaternik

Odriniti na globoko

Odriniti na globoko

kongres bo potekala zlasti na škofijski
ravni, bližnja na župnijski, neposredna pa
na dekanijski ravni.

Na evharistični kongres je povabljen
tudi sveti oče, ki je vabilo z naklonjenost-
jo sprejel, vendar je njegova udeležba
močno odvisna od njegovega zdravja in
počutja. Molimo in leto evharistične pre-
nove preživimo tako, da bomo notranje
pripravljeni tudi na morebitni papežev
obisk Slovenije.

Papež Benedikt XVI. je v razglasitvi
leta apostola Pavla junija letos vsem ve-
rujočim priporočil, naj nam bosta apo-
stol Pavel in njegova beseda v Svetem pi-
smu rdeča nit duhovne prenove in vsak-
danjih prizadevanj.

Septembra nas bo obogatil pastoral-
ni tečaj, ki bo tokrat posvečen mladin-
ski pastorali. Pastoralni tečaj, ki ga pri-
pravlja Škofijski odbor za mladino (ŠOM)
in bo zato poln svežine in novih pristo-
pov, bo v sredo, 10. septembra 2008, in
v soboto, 27. septembra 2008, obakrat v
Zavodu sv. Stanislava. ŠOM se je odlo-
čil, da se bo v tem pastoralnem letu pred-
nostno posvetil oblikovanju nosilcev
mladinske pastorale.

Duhovniki ljubljanske nadškofije ste
v soboto, 30. avgusta 2008, povabljeni
na Ljubelj v Oazo miru, kjer se bo nadš-
kof Uran srečal s svojimi duhovniki. Sre-
čanje bo priložnost, da si o vsem tem in
še čem drugem izrečemo iskreno besedo
in da po prijetnih počitnicah drug dru-
gega opogumimo za nov začetek v boga-
tem prihodnjem pastoralnem letu.
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 Brigita Perše

Poudarki posinodalnega dne

Poudarki posinodalnega dne

V soboto, 26. aprila 2008, je pri Sv. Jožefu
v Celju potekal posinodalni dan, ki se ga je od
220-ih povabljenih udeležilo 179. Iz vsake ško-
fije so bili vabljeni (nad)škof, pomožni škof oz.
generalni vikar, člani Škofijskega pastoralne-
ga sveta (ŠPS), dekani, ekonom in tiskovni
predstavnik ter predstavniki cerkvenih usta-
nov, organizacij in gibanj na slovenskih ravni
ter zastopniki sosednjih škofij.

Utemeljitev posinodalnega dneva
Nadškof Uran je posinodalni dan oz-

načil kot refleksijo o uresničevanju skle-
pov slovenske sinode in opozoril na po-
men medsebojne edinosti in sodelovanja
kljub ustanovitvi novih škofij aprila 2006.
Bog nas je postavil v ta čas, da bi v njem
izpolnili njegovo voljo.

Škof Stres je srečanje označil kot naj-
pomembnejše srečanje po končanem ple-
narnem zboru, saj gre za prvi poskus oce-
ne in ugotovitve na zunaj vidnih sadov
sinodalnih odločitev. Analize o vredno-
tah razodevajo, da je slovenska družba

med najbolj razkristjanjenimi v Evropi,
kar nam še posebej narekuje, da pri svo-
jem delu jasno postavimo prioritete.

Dr. Peter Kvaternik je povedal, da je to
srečanje tudi prvo, ki naj bi začrtalo smer-
nice za prihodnje obdobje treh ali petih
let. S tem v zvezi je bil oblikovan tudi Od-
bor za pripravo slovenskega pastoralnega na-
črta, ki ga naroča tudi sinoda. Pregled do-
sedanjih uresničitev sinodalnih sklepov
na vseh cerkvenih ravneh je zbran v bro-
šuri, ki jo je vsak udeleženec prejel na
dom skupaj z vabilom.

Poročila voditeljev komisij
Slovenskega pastoralnega sveta
• Slovenska oznanjevalna komisija

(SOK): Alfons Žibert je izpostavil 349. člen
Sklepnega dokumenta plenarne zbora Cerkve
na Slovenskem (PZ), ki nakazuje premik od
masovne k misijonski Cerkvi, o katerem
piše Tadej Stegu v Naši pastorali na str.
43-44. Duhovniki so včasih bolj aktivisti
kot pričevalci. Ker je poudarek na institu-
cionalni Cerkvi prevelik, je za karizmo pre-
malo prostora. Za takojšnje in profesio-
nalno odzivanje Cerkve potrebujemo stro-
kovno usposobljene novinarje.

• Slovenska liturgična komisija (SLK):
dr. Stanko Lipovšek je predstavil cilje SLK,
med katere se uvrščajo: prenova liturgič-
nih knjig, nadaljevanje z liturgično forma-
cijo liturgični sodelavcev ter prenova ob-
hajanja zakramentov (zlasti sv. birme).

• Slovenska komisija za karitativne de-
javnosti (SKKD): Rok Metličar je povedal,
da se pripravljajo merila in normativi za“ ... eno telo v Kristusu” (Rim 12,5).
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delo. Ob ustanovitvi je bilo v SKKD štiri-
najst različnih članic.

Karitativnost je v času negativne jav-
ne podobe Katoliške Cerkve na Sloven-
skem najpomembnejše področje za po-
novno evangelizacijo ali predevangeliza-
cijo. Cerkev preko karitativne dejavnosti
trenutno najbolj nagovarja in dokazuje
lastno verodostojnost.

Poročila voditeljev odborov pri SPS
• Medškof ijski odbor za družino

(MOD): Alenka Fras je opozorila, da je
treba ovrednotiti vlogo staršev kot prvih
katehetov ter poiskati nove oblike ozna-
njevanja. Nosilci zakonske in družinske
pastorale morajo postati predvsem laiki
(zlasti zakonci in starši), duhovna asisten-
ca pa se pričakuje od duhovnikov in re-
dovnic. Potrebno bi bilo ustanoviti Slo-
venski urad za družino, ki bi skrbel za
izvajanje nacionalnih projektov, izobra-
ževanje in formacijo sodelavcev v zakon-
ski in družinski pastorali ter sodeloval s
civilnimi ustanovami.

• Slovenski katehetski urad (SKU):
mag. Franc Zorec je povedal, da je SKU z
novim statutom (2006) dobil širše nalo-
ge, predvsem kar zadeva skrb za katehe-
zo v vseh življenjskih obdobjih. V kate-
hezo otrok bo od otrokovega krsta na-
prej treba bolj intenzivno vključiti star-
še; ustanavljati občestva, ki bodo omo-
gočala izkušnjo vere; dopolniti in spreje-
ti navodila za pripravo in podelitev za-
kramentov; uvesti obvezno izobraževanje
ter postaviti jasna pravila, kdo sme pou-
čevati verouk ipd. Presoja o primernosti
za katehezo bi morala zadevati tudi du-
hovnike, saj niso vsi primerni.

• Medškof ijski odbor za mladino
(MOM): Gregor Kunej je opozoril na po-
trebo po spremembi dosedanjih klasič-

nih oblik mladinske pastorale. Za kako-
vostno delo z mladimi je ključnega po-
mena stalno izobraževanje. Potrebna je
prenova župnije, ki bo mladim še bolj od-
prta. Delo z mladimi mora biti načrtno
in povezano; vsebovati mora prvine pri-
prave na zakon; redno se mora usposab-
ljati čim več laikov; kjer so pogoji, naj se
ustanovijo univerzitetne župnije z red-
nim duhovnikom.

• Slovenski odbor za ŽPS: Martin Hor-
vat je pohvalil odločitev, da so ŽPS ob-
vezni, saj se je s tem sprožil proces sode-
lovanja med duhovniki in laiki. Pri čla-
nih ŽPS je potrebno vzpodbujati zavest
za krščanske vrednote, da ne bodo samo
poslušalci, ampak tudi aktivni sodelavci.
Oblikovati je potrebno odbor za ŽPS, ki
bo bolj dosledno in redno skrbel za ani-
macijo ŽPS. Srečanja naj bi bila dvakrat
na mesec, vsaka družina s članom v ŽPS
naj bi imela naročeno Družino, vsaj en dan
v letu naj imajo duhovno srečanje.

V prihodnje se je potrebno posvetiti
izbiri članov DPS, delo DPS osredotočiti
na tajništvo in posamezne komisije ter
odbore ter izoblikovati jasen dekanijski
pastoralni načrt dela.

• Slovenska Karitas (SK): Imre Jerebic
je povedal, da je v Sloveniji trenutno 451

Nadškof Uran: “Bog nas je postavil v ta čas,
da bi v njem izpolnili njegovo voljo.”
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Poudarki posinodalnega dne
različnih Karitas s 6.400 prostovoljci. Ka-
ritas razodeva veliko solidarnost, ker je
blizu ljudem. Slovenska Karitas ima status
humanitarne organizacije in je vključe-
na tudi v mednarodno sodelovanje in po-
vezovanje.

• Svet katoliških laikov Slovenije
(SKLS): Matej Cepin je izpostavil potrebo
po večji vlogi laiških združenj za še učin-
kovitejše prebujanje karizem laikov. Pri-
manjkujejo jim finance, prostori in uspo-
sobljeni kadri, nezadostna pa se jim zdi tudi
duhovna asistenca. Čutijo se, kot da hodi-
jo po soteski, med Cerkvijo in državo. V
Ljubljani je bil ustanovljen Škofijski urad za
laike, vendar je njegova vloga glede sodelo-
vanja s SKLS ostala nejasna. Pripraviti želi-
jo več razprav o vlogah laikov in duhovni-
kov v Cerkvi, vključevati laiška združenja v
pastoralo in jim predati določene naloge,
ki jih sedaj opravljajo duhovniki.

• Konferenca redovnih ustanov Slove-
nije (KORUS): p. Milan Kos OFMConv je
povedal, da so lahko redovniki in redov-
nice v veliko pomoč pri specifični pasto-
rali s pastoralnimi centri ter pri integra-
ciji duhovnosti in vsakdanjega življenja.
Pri njih lahko mnogi doživijo izkušnjo
molitve, duhovnega poglabljanja in živ-
ljenja ter praznovanja. In še spodbuda s
strani redovnikov: iskanje konkretnih ko-
rakov v smeri pastorale, ki bo gradila na
osebnih odnosih.

Poudarki iz pogovora
• Cerkev na Slovenskem mora biti v 21.

stoletju karizmatična in misijonarska.
• Potrebno je sodelovanje med laiki in

duhovniki.
• Perečim vprašanjem duhovnikov je

treba posvetiti več pozornosti.
• Pomanjkanje sinode za duhovnike:

bolj bo treba sodelovati z duhovniki.

• Starše je treba na novo evangelizirati.
• Problematika zakramenta sv. birme

izvira iz slabe priprave na prvo sv. ob-
hajilo.

• V ospredje prizadevanj za uvedbo ve-
rouka v šole morajo stopiti starši, v
vmesnem času pa se bolj usmeriti v
neformalno izobraževanje.

• Premalo se je izkoristilo možnost izo-
braževanja odraslih in pomena DPS.

• Sklepi plenarnega zbora Cerkve na
Slovenskem, žal, niso temeljili na us-
troju ŽPS, zaradi česar nekateri skle-
pi niso bili posejani na plodna tla.

• Do socioloških raziskav v Cerkvi na
Slovenskem vlada velika skeptičnost
zaradi političnih zlorab, s samostoj-
nim aparatom za večje raziskave pa
Cerkev ne razpolaga.

• Premalo se zavedamo pomena cerk-
venih medijev in ljudi, ki jih imamo.

• Cerkev se mora ukvarjati s širšimi te-
mami in ne zgolj sama s seboj.

Sklepne besede škofov
Nadškof Uran je izpostavil pomen mo-

litve, škof Turnšek je poudaril potrebo po
prebujanju zavesti verujočih o njihovem
trojnem krstnem poslanstvu, škof Glavan
pa je naglasil pomen župnijskih obče-
stev kot nosilcev pastorale ter potrebo
po cerkvenih operativnih ustanovah na
slovenski ravni. Škof Stres je opozoril na
potrebo po določitvi prioritet. Cerkev
mora postati misijonarska. Škof Pirih je
opozoril, da kristjani potrebujemo za-
vest in drugačne pristope, novo evange-
lizacijo. Škof Štumpf je izpostavil pomen
nenehne molitve in edinost v skupnosti
- eno srce in ena duša. Škof Bizjak pa je
zaključil, da je moč Cerkve v pričevanju.
Kristjani smo poklicani, da odrinemo na
globoko (Lk 5,4).
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Vizija oznanjevanja in kateheze po posinodalnem dnevu

 Tadej Stegu

Vizija oznanjevanja in kateheze
po posinodalnem dnevu

Na različnih področjih cerkvenega
delovanja smo ob pripravi na posinodal-
ni dan prišli do zaključka, da je potreb-
no najprej čim bolj jasno opredeliti vi-
zijo Cerkve na Slovenskem. Le tako
bomo vedeli za cilj, h kateremu želi na-
črt voditi vse pastoralno delovanje. V do-
sedanjem procesu se je že jasno pokaza-
lo, da naš cilj ne more biti pastoralni na-
črt kot nekakšen končni izdelek v knjiž-
ni obliki, ampak »utirjenje nekaterih te-
meljnih pastoralnih paradigem v slovenski
cerkveni prostor«.1

Prepričljiv dokaz življenjske moči
krščanstva
Cerkev na Slovenskem bo v prihod-

nosti še bolj kot danes soočena z dejs-
tvom male črede (Lk 12,32). Njena ekle-
ziologija temelji na s
strani 2. vatikanskega
cerkvenega zbora po-
novno poudarjenem
spoznanju o Cerkvi kot
skrivnostnem Kristuso-
vem telesu (Konstitucija
o Cerkvi, C 7) in potu-
jočem Božjem ljudstvu
(C 9). Cerkev se danes
ponovno bolj zaveda
svojega misijonarskega
poslanstva (C 17), zato
želi v prihodnje »usme-
riti vse svoje razpoložljive
sile v evangelizacijo in pri-
dobivanje novih kristjanov

ter v poglobitev vere teh, ki Cerkvi danes že
zavestno pripadajo. Da pridobi enega nove-
ga kristjana, je pripravljena vložiti več ener-
gije kot doslej. Ohranjanje dosedanjih kristja-
nov ni njena edina skrb. Samo pridobivanje
novih kristjanov je prepričljiv dokaz življenj-
ske moči današnjega krščanstva«.2

Kateheza v osnovnošolskem
obdobju
Kateheza v osnovnošolskem obdob-

ju ne doseže cilja, da bi pripeljala člove-
ka do osebne vere, ki bi jo vključil v svoje
življenje. Župnijsko občestvo kot celota
»več ne predstavlja nosilca vere, kjer bi drug
drugemu pomagal živeti osebno vero, zato je
potrebno ustanavljati mala občestva, ki bodo
omogočala izkušnjo vere … V katehezo je po-
trebno vključiti uvajanje v vero.«3

Alfons Žibert, voditelj Slovenske oznanjevalne
komisije na Posinodalnem dnevu
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Vizija oznanjevanja in kateheze po posinodalnem dnevu
Na pastoralnem področju zaznavamo

nekatere vzpodbudne premike, ki so se v
tej smeri zgodili, npr. moč Cerkve v ma-
lih občestvih: svetopisemske, zakonske,
molitvene in druge skupine ter duhovna
gibanja. Znotraj malih občestev dobiva
osrednje mesto pričevanje.4

Od masovne k misijonski Cerkvi
Posinodalni dan je ponovno spomnil

na nujne premike v težišču katehetskega
dela, ki jih je jasno opredelil že plenarni
zbor, ki govori o tem, da je »od kateheze,
ki predpostavlja večinsko krščansko prakso,
nujno preiti h katehezi, ki upošteva nekrščan-
sko okolje, od kateheze otrok h katehezi odra-
slih …« (PZ 349).

Vizija
Slovenska oznanjevalna komisija ocenjuje,

da se vizija vsekakor lahko navdihuje pri
PZ 349 in predlaga »konkretizacijo vizije«:
1. Kerigmatično oznanilo: ne gre za

abstraktno, ampak osebno in izkus-
tveno pričevanje.

2. Kerimatično oznanilo odraslim: še
vedno preveč energije in časa porabi-
mo za katehezo otrok. Prioriteta naj
postanejo odrasli.

3. Kerigmatično oznanilo odraslim v
malih občestvih: ni prioriteta masov-
no oznanjevanje, temveč osebno pri-
čevanje v manjših skupinah.

4. Kerigmatično oznanilo odraslim v
malih občestvih in usposabljanje du-
hovnikov: duhovniki še vedno pretež-
no oznanjajo s pridigo, potrebno pa
je narediti korak naprej, da bodo znali

stopati v mala občestva in tam izkus-
tveno živeli svojo vero.

5. Refleksija. Vse našteto se lahko od-
vija le znotraj malih občestev. Skupni
imenovalec je torej občestvo, pričeva-
nje in izkustvo vere. Mala občestva, v
katerih pride do osebne verske izkuš-
nje, so lahko nosilci oznanila – tudi
laiki, ki živijo krst, ne le duhovniki.
Potrebna bo vzgoja duhovnikov za
mala občestva. Pomembno je, da je
tudi župnik del malih občestev, ne pa
izven njih. Duhovnik potrebuje skup-
nost, znotraj katere živi in deli izkuš-
njo vere. Sam zase lahko zaide v ra-
zumsko vero in zaobide vero, presku-
šeno v življenju v občestvu. Na tem
mestu njegovo oznanilo stoji in pade.
Gre za temeljno odločitev Cerkve, ali

vztrajati pri večinoma masovnem ozna-
njevanju ali tvegati in zakorakati v smer
malih občestev, kerigme in izkustvene
vere? Takšen premik bo za duhovnike
morda tudi neprijeten, saj je težko sesto-
piti iz abstraktne v osebno vero ter iz na-
videznih množic v misijone. Je naš cilj,
da imamo polne cerkve ali da pričuje-
mo,«5  povzema dileme ob tej viziji Slo-
venska oznanjevalna komisija. 

1. Kvaternik P., Delo za slovenski pastoralni načrt, v:
SŠK – SPS, Posinodalni dan. Delovno gradivo, Celje:
2008, 69.

2. MOD, Vizija za prihodnost, v: n. d., 80–81.
3. Zorec F., Ugotovitve in vizija delovanja SKU, v: n. d.,

83–84.
4. Prim. Žibert A., Kratka analiza stanja, v: n. d., 71.
5. Žibert A., Slovenska oznanjevalna komisija, v: n. d., 72.
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Kako naj Cerkev služi družini?

 Marija Maučec-Suša

Kako naj Cerkev služi družini?

Po zgledu Kristusa, ki je prišel na svet, da
bi služil (Mt 20,28), ima Cerkev služenje dru-
žini za eno svojih bistvenih nalog (Pismo dru-
žinam, CD 54).

Za nami sta dva, za Katoliško Cerkev
na Slovenskem pomembna dogodka: posi-
nodalni dan in slovenski pastoralni dan s
skupnim geslom Za življenje – za družino.

Slovenski pastoralni svet (SPS) je ob tej
priložnosti izdal delovno gradivo, v ka-
terega je bilo vloženega veliko dela in ga
je vredno prebrati. Prinaša namreč: vse-
binski pogled na uresničevanje sklepov
plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem;
pogled na uresničevanje sklepov plenar-
nega zbora Cerkve na Slovenskem glede
na nosilce odgovornosti; pogled na uresni-
čevanje sklepov plenarnega zbora Cerk-
ve na Slovenskem v posameznih škofijah ter
poročila in vizije medškofijskih teles.

Sporočilo Slovenskega pastoralnega sve-
ta s posinodalnega dne med drugim pri-
naša naslednje misli: »Nekdanja prežetost
slovenske družbe s krščanstvom je bila mar-
sikdaj bolj izraz takratne kulture in delovanja
celotne družbe kot pa znamenje žive vere. Da-
nes smo priča opuščanju vere in manjšemu vpli-
vu Cerkve.«

Opisano stanje se odraža tudi v dru-
žinski pastorali.

Kaj nas posebej skrbi?
»Živimo v svetu, v katerem si skoraj vsak

človek želi, da bi živel v srečni družini. To je
vrednota, ki je v samem vrhu naših vrednot.
Po drugi strani pa prav tako vemo, da je zah-

tevno in težko ustanoviti, ustvariti in ohraniti
srečno družinsko življenje. Tudi družbene raz-
mere, v katerih živimo, gmotno stanje in še
posebej razmere na delovnem mestu velikokrat
niso naklonjene srečnemu družinskemu živ-
ljenju in tistemu veselju, ki ga v vsako družino
prinese novo rojstvo.« (Iz pozdravnega go-
vora škofa Stresa, SPD v Celju, 2008).

Kako naj Cerkev služi družini?
Čeprav enostavnih odgovorov ni, smo

jih v času globalizacije, ko govorimo o eni
sami veliki vasi, dolžni iskati vsi. K temu
nas ponovno spodbuja poslanica pape-
ža Benedikta XVI. za svetovni dan miru
za leto 2008: »Prva oblika skupnosti med
ljudmi izhaja iz ljubezni med možem in ženo,
ki sta odločena, da se za vedno združita, da bi
drug z drugim zgradila novo družino. Vendar
so tudi ljudstva sveta poklicana, da med seboj
ustvarjajo odnose solidarnosti in sodelovanja.«

Je slovenska družina tudi
potrebna evangelizacije?
Prof. dr. Vinko Potočnik nas je že lani

seznanil z zaskrbljujočimi podatki evrop-
ske javnomnenjske raziskave, po kateri
smo Slovenci, kar zadeva tolerantnost do
permisivnega življenja, predvsem na mo-
ralno-etičnem področju na samem evrop-
skem vrhu.

Evangelizacija družine je …
Sedanji čas s svojim poganskim sti-

lom življenja kliče k prečiščevanju oseb-
ne vere, pojma ljubezni, pomena zakra-
menta zakona, njegove neločljivosti in
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zvestobe. V mnogih deklariranih kristja-
nih je versko življenje zaspalo. Vse našte-
to predstavlja izziv za veselo pričevanje o
bogastvu vere v Jezusa Kristusa, našega
edinega Odrešenika.

Ob vsej misijonarski zavzetosti ne pre-
zrimo, da je odločitev za Boga svobodna
in osebna ter da se Bog nikomur ne vsi-
ljuje, temveč le ljubeznivo vabi v občes-
tvo Cerkve.

Slovenska realnost nam kaže, da tra-
dicionalne krščanske družine skoraj ni
več. Posinodalno dogajanje nas že skoraj
sili k preusmeritvi moči in časa od kate-
heze otrok k odraslim. Ta uvid narekuje
naslednje konkretne korake Škofijskega
urada za družino (ŠUD) na področju dru-
žinske pastorale:
• Več napora bomo vložili v daljno pri-

pravo na zakon.

• Trudili se bomo za boljše priprave na
zakonsko življenje (več kerigme).

• Spodbujali bomo nastajanje novih za-
konskih skupin (v vsako župnijo vsaj
eno občestvo) tudi s solidarnim vo-
denjem para iz druge župnije.

• Podrobno bomo proučili vse, kar je
kot ideje in pobude navrglo pastoral-
no leto, posvečeno družini.

• Bolj želimo izkoristiti mrežo dekanij-
skih animatorjev za družino in odbo-
rov za družino pri ŽPS.

• Razširiti želimo delo za družine v po-
sebnih okoliščinah, zlasti nastajanje
skupin zanje vsaj po večjih središčih
(za ločene, za neplodne pare, mlade
ovdovele, …).

• Skupaj z Odborom za kulturo življenja
pri ŠUD bomo iskali načine za pove-
zovanje s sorodnimi subjekti.

“Kjer sta dva ali so trije v mojem imenu, tam sem sredi med njimi” (Mt 18,20). Foto: Tamino Petelinšek/Družina.
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 Marija Maučec-Suša

O nadaljevanju leta družine

V septembru se bo pastoralno leto
družine sicer zaključilo, a ne povsem; po-
zornost bomo namreč usmerili k mla-
dim, ki so tudi veselje in upanje staršev,
Cerkve in družbe.

Nekateri strokovnjaki današnje medč-
loveške odnose ocenjujejo kot »razredče-
ne« in negotove, sodobnega Evropejca pa
načetega v duhovnih koreninah ter izbirč-
nega v sprejemanju krščanskega cerkve-
nega nauka. Kako v opisani splošni mi-
selnosti oznanjati Božji načrt o zakonu in
družini in ga še posebej mladini predsta-
viti v mikavnem in razumljivem jeziku?

Člani Škofijskega urada za družino (ŠUD)
se zavedamo, da enostavnih in hitrih reši-
tev ni. Izzivi kličejo k skupnemu iskanju,
povezovanju in načrtovanju. Pogled v 25.
število tednika Družina, v kateri so pred-
stavljeni letošnji novomašniki, me je potr-
dil v prepričanju, kako nujno je združeva-
ti moči v delu za Božje kraljestvo.

V naslednjem pastoralnem letu
V začetku leta smo ŽPS povabili, naj

ustanovijo odbore za družino. Po doslej
zbranih podatkih, ki pa še niso dokonč-
ni, je v ljubljanski nadškofiji takih žup-
nij 45. Omenjeni odbor bo na župnijski
in dekanijski ravni načrtoval in izvajal za-
konsko in družinsko pastoralo v skladu
s smernicami, ki jih je sprejel Medškofijski
odbor za družino v sodelovanju s ŠUD-om.

Prvi korak k uresničevanju zastavlje-
nega cilja bo predstavljal študijski dan,

ki bo 4. oktobra 2008 potekal v Stični.
Vabilu, ki bo posredovano sredi septem-
bra, naj se odzove po en predstavnik
vsake župnije, ki ima ustanovljen Odbor
za družino.

Drugi korak: družine, ki so na SPD
v Celju v imenu župnije prejele podobo
sv. družine, se bodo srečale 22. marca
2009. Najuspešnejši način evangelizacije
predstavljata osebno življenje po veri v
manjših ali večjih skupnostih, kot so dru-
žina in župnija, ter osebno pričevanje za
vstalega Kristusa. Družinam se želimo
zahvaliti za njihovo pričevanje in jih
spodbuditi k vztrajanju v dobrem. Prilož-
nostna razstava spominskih zvezkov, v ka-
terih bodo zbrani zapisi o romanju po-
dobe sv. družine od ene družinske skup-
nosti do druge po župnijah do konca ko-
ledarskega leta, bo – tako upam – moč-
no sporočilna.

“... moje veselje je bilo pri človeških otrocih” (Prg 8,31).
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Škofijski odbor za mladino naproti letu mladih

 Gregor Kunej

Škofijski odbor za mladino
naproti letu mladih

Oblikovano po srečanju Škofijskega odbo-
ra za mladino (ŠOM), ki je bilo, 14. maja
2008, v Stični.

Temeljni namen ŠOM-a
Temeljni namen ŠOM-a je pastoralna

skrb za nosilce in mlade v celotni nadško-
fiji. V skladu s smernicami Medškofijskega
odbora za mladino (MOM) se bomo v pa-
storalnem letu 2008/09 še bolj intenziv-
no posvetili formaciji, povezovanju nosil-
cev mladinske pastorale in skupnemu na-
črtovanju. Pripraviti želimo prostor za kre-
pitev in vrednotenje dela vsakogar, ki ka-
kor koli prispeva k mladinski pastorali.

Gre za dejstvo, da jasna odločitev ple-
narnega zbora Cerkve na Slovenskem za
prenovo občestva in mladinske pastora-
le (vzgojno-pastoralni model) zahteva po-
sebno skrb, da bo dovolj duhovno zavze-
tih in ustrezno usposobljenih pastoral-
nih delavcev in vzgojiteljev. Posebno skrb
bomo v prihodnje namenili laiškim vo-
diteljem in animatorjem skupin. V skup-
nostih želimo vsakogar spremljati, razu-
meti in poslušati ter mu pomagati pri od-
govorni gradnji občestev in civilizacije lju-
bezni v slovenski družbi.

Strateški cilji
Mladi:

– Vzgojiti vsaj enega dobrega animatorja
v vsaki župniji, ki je s srcem pri stvari
in je v pomoč župniku. Mladim, ki jim
želimo sporočiti, da so sprejeti, je po-
trebno odpreti župnijske prostore.

– Tudi mladi znajo biti odgovorni za
srečo Cerkve.

Področje nosilcev:
– Ovrednotiti in povezati dejavnosti, ki

jih že imamo, in uskladiti skupna iz-
hodišča za prenovo mladinske pastorale
v duhu povezovanja in sodelovanja vseh
nosilcev (načelo subsidiarnosti) tudi v
vsebinskem načrtovanju projektov (du-
hovne vaje, Šola za animatorje).

– V prenovo vključevati ne samo profe-
sionalne pastoralne in mladinske delav-
ce, ampak celotna župnijska občestva.

– S konceptom vzgojno-pastoralnega
modela vstopiti tudi na področje bir-
manske pastorale, zlasti čas po birmi.

– Na vseh nivojih nuditi priložnost za
povezovanje nosilcev (duhovnikov in
laikov) in omogočati osebno (medo-
sebno) in duhovno rast tako mladih
kot tudi nosilcev. Izpeljati najmanj
en skupen program med dvema ali
tremi župnijami (npr. skupne duhov-
ne vaje).

– Odprtost duhovnikov za programe
ŠOM-a za animatorje: da bi duhovni-
ki spodbujali in omogočali formacijo
ljudi, ki bi vodili mlade; povezava na
relaciji družina – duhovnik – mladi.

– Pravočasni in načrtovani programi.
– Poskrbeti za finance – pripravljenost

duhovnika za vključitev mladih v pro-
grame ŠOM-a.

– Vzpostaviti in gojiti osebne odnose z
animatorji.



49Naša pastorala VIII (2008) 33

Škofijski odbor za mladino naproti letu mladih
– Mladim ponuditi področje uresničeva-

nja v župniji.
– Pomagati mladim odkriti Kristusa v

evharistiji.

Izobraževanje nosilcev:
– Vabiti mlade, ki so bolj aktivni, k se-

stavljanju programov na župnijski,
dekanijski in škofijski ravni.

– Biti v pomoč duhovnikom na župni-
jah glede izobraževanja, duhovnih vaj,
ponudbe in verskih vsebin.

– Izdelava (sistematizacija) celostne po-
nudbe dela z mladimi – spremljanje ra-
sti v vseh obdobjih in za različne poti.

– Predstavitev programov ŠOM-a duhov-
nikom na dekanijskih konferencah.

Obiski ŠOM-a po dekanijah:
– S pomočjo animatorjev za mlade do-

ločiti termin za predstavitev vseh po-
nudb ŠOM-a na dekanijskih konfe-
rencah (duhovne vaje, Šola za anima-
torje, počitniški program na otoku
Kaprije za voditelje).

– Program skupnega načrtovanja laikov
in duhovnikov, v katerem dekanijski
nosilci sooblikujejo vsaj en program
na ravni ŠOM-a.

– Preko dekanijskih animatorjev pred-
stavitve na dekanijskih konferencah
in preko tega na župnijah.

– Formacija večjega števila ekip ŠOM-
a za pričevanje in usposabljanje na
župnijah.

– Na obstoječih srečanjih poskrbeti tudi
za vidik medsebojnega povezovanja
(molitvena naveza nosilcev mladinske
pastorale).

Povezovanje vseh programov:
– Povezati škofijske in redovniške odgo-

vorne v mladinski pastorali.

Izvedbeni cilji
– Izdelava načrta za pastoralno leto mla-

dih z dogodki na dekanijski ravni.
– Povezovanje z drugimi organizacija-

mi in ustanovami na področju dela z
mladimi; vključevanje mladih v ško-
fijske programe.

– Objava celotne ponudbe programov
za mlade na spletni strani.

– Brošure s programi, naslovi, osebami
in datumi kot pomoč animatorjem.

• Slovenska šola za animatorje
(SŠA): Načrtovana je vsebinska posodo-
bitev in širitev ter formacija ekipe izva-
jalcev programov SŠA: Šole za animatorje
pomočnike, Šole za animatorje skupin – ABC
animiranja in Šole za voditelje.

• Duhovne vaje za srednješolce in
študente s celoletnim procesom forma-
cije animatorjev voditeljev: dva termina
v adventnem in dva v postnem času.

• Počitniški program na otoku Ka-
prije s konceptom štiriletnega vsebinske-
ga ciklusa.

• Projekt Župnija VPM: pridobitev pi-
lotskih župnij za petletno strateško odlo-
čitev pridobivanja in formacije mladih ani-
matorjev in voditeljev za mladinsko pasto-
ralo na župniji.

• Projekt Skupnost ISKRE povezuje
birmanske in druge župnijske animatorje.

• Strateški triletni načrt mladinske pa-
storale v ljubljanski in novomeški škofiji.

• Redna srečanja nosilcev v septem-
bru, januarju in maju in trije posveti o
birmanski pastorali z vidika birman-
skih animatorjev.

• Molitvena srečanja mladih z
nadškofom vsak drugi četrtek v mesecu
v stolnici.

• Peš romanje na Brezje ob sklepu
šolskega leta.
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Refleksija Škofijskega odbora za mladino

 Gregor Kunej

Refleksija
Škofijskega odbora za mladino

Srečanje Škofijskega odbora za mladino
(ŠOM) je potekalo 14. maja 2008 v Stični. Sreča-
nja se je udeležilo 24 članov, 6 se jih je opravičilo.

Programi v preteklem letu
• Septembrska raziskava o potrebah

mladih je pokazala na razliko med zaz-
navanjem nosilcev, animatorjev in mla-
dih z ulice. Pri delu z mladimi je treba
upoštevati tri vrste potreb, in sicer nefor-
malno druženje (ŠOM ponuja počitniš-
ki program na otoku Kaprije), izobraže-
valno (ŠOM ponuja Šolo za animatorje) in
duhovno (ŠOM ponuja duhovne vaje).

• Šola za animatorje (ŠA)
Šole za animatorje pomočnike (ŠAP) so

se v štirih terminih udeležili 103 udele-
ženci iz 19-ih župnij, Šole za animatorje sku-
pin – ABC animiranja (ABC) pa se je v dveh
terminih udeležilo 53 mladih iz 8 žup-
nij. Pri izvedbi teh vikendov je sodelova-
lo 21 voditeljev. Šolo za voditelje je obisko-
valo 25 mladih iz 19-ih župnij.

• ISKRE so skupnost prostovoljcev,
ki je začela nastajati v začetku šolskega
leta. Pokazala se je potreba po povezo-
vanju mladih, ki delujejo po župnijah
(po zgledu Združenja animatorjev Orato-
rija). Skupnost naj bi nudila formacijo,
pomoč in ref leksijo, interesente naj bi
seznanjala z možnostmi dodatnega izo-
braževanja, v pomoč pa naj bi bila tudi
duhovnikom. Župnija naj bi dobila pro-
fesionalnega mladinskega delavca, ki ga
usposablja škofija (strokovna, duhovna,
neformalna srečanja).

• Duhovne vaje smo v preteklem letu
izvajali tri termine. Udeležilo se jih je 84
mladih iz 38-ih župnij. Duhovne vaje je
oblikovala skupina 16 voditeljev (1 du-
hovnik, 2 redovnici, 13 animatorjev).

• Poletna šola skupnosti na otoku
Kaprije – projekt je v nastajanju: spom-
ladi 2008 se je delovnih akcij udeležilo
58 prostovoljcev študentov in srednješol-
cev iz 25-ih župnij. Uredila se je okolica,
nadstrešek in notranjost stavbe.

Odzivi na programe ŠOM/SKAM
– Na šoli za voditelje bi lahko bil pro-

gram bolj intenziven in naj bi ponu-
jal več izobraževanja.

– Potrebne so zgibanke s programom, da
jih damo staršem. Tako bolj verjamejo.

– Vprašanje, ali je program na otoku
Kaprije kje objavljen?

– Vprašanje, ali lahko že osnovnošol-
cem v 9. razredu ponudimo vsebine
za njihov duhovni napredek?

– Novi animatorji so se dobro ujeli s sta-
rejšimi. Tudi pri verouku je bilo opa-
ziti sadove izobraževanja v okviru ŠA.

– Kaj narediti s starejšimi animatorji, ki
za izobraževanju ne kažejo interesa?

– Mladi so preveč zaprti v župnijo. Po-
treben bo eno- do dveletni proces od-
piranja poti animatorstvu.

– Tisti, ki so se že udeležili ŠAP ali ABC,
so pridobili širše obzorje in navezo-
vali stike z drugimi.

– Za Šolo za voditelje imamo potencial-
ne kandidate, vendar se je ti ne more-
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jo udeležiti, ker je v Ljubljani. Bolje bi
bilo, da bi program izvajali dva viken-
da po posameznih regijah.

Opis situacije iz župnij/dekanij
udeležencev

– V župniji lahko ob zamenjavi župnika
pride do upada števila animatorjev. Ve-
liko je odvisno od izzivov v župniji.

– Redovniki so lahko v ŠA v pomoč pri
duhovnem in družabnem programu.

– Mladi, ki imajo željo po programih,
morajo imeti tudi podporo s strani
staršev.

– Mlade različnih mladinskih centrov
je treba povezati, sicer vidi vsak le svoj
center.

– Trudimo se za ponudbo za dekanij-
ska srečanja mladih, a problem so du-
hovniki, ki ne reklamirajo teh srečanj.

– Delo z mladimi je lahko živahno na
glasbenem področju – župnija se lahko
odpira preko izmenjave na koncertih.

– Na začetku je pomembno, da se mla-
di dobro počutijo, četudi so le drobci
duhovnosti. Ne smejo imeti občutka
prisile!

– Investicija v večletno izobraževanje
mladih lahko obrodi sadove.

Komentarji voditelja ŠOM-a na
odzive

– Šola za voditelje (ŠV): vsak mesec eno
3-urno srečanje. Letos je ŠV začelo
29, končuje pa jo 25 udeležencev.
Udeleženci so srednješolci 4. letnikov
in študenti.

– Duhovnik naj bo most med mladimi
in njihovimi družinami. Relacija du-
hovnik – starši je izredno pomembna.

– Informacije o vseh programih ŠOM-
a so objavljene na spletni strani
www.drustvo-skam.si.

– ŠA skrbi za duhovne potrebe mladih.
Potrebe mladostnikov po duhovni for-
maciji rastejo. Mlajši se radi zabavajo.

– Program na otoku Kaprije traja od ne-
delje do nedelje. Vsaka skupina živi
samostojno: udeleženci sami skrbijo za
hrano, čiščenje, počitek, duhovnost,
druženje in služenje. Program je odprt
za vse. Maksimalno število udeležencev
je 32 udeležencev + voditelji. Programi
se izvajajo v poletnih mesecih (julija in
avgusta), med letom pa je dom mogo-
če najeti za druge dejavnosti.

– Težava: v Cerkvi držimo ljudi skupaj,
zaprte v določen krog. Pomembno je,
da jih že v devetem razredu pošljemo
drugam, npr. v Taize, kjer lahko spoz-
najo in začutijo drugačnost ter iz-
menjujejo izkušnje.

Nadaljevali smo s pregledom smer-
nic Medškof ijskega odbora za mladino
(MOM) za pastoralno leto mladih 2008/
2009, ki so objavljene v Sporočilih sloven-
skih škofij (SSŠ, 2008, št. 6, str 124–126),
nato pa smo se lotili postavitve glavnega
cilja, vizije ŠOM-a ter strateških in iz-
vedbenih ciljev za prihodnje leto. Z de-
lom v trojkah smo izkristalizirali nasled-
nje poudarke:
– V župniji je treba poiskati nekoga, ki

je navdušen za delo, ga spodbujati.
– Spodbujati je treba obstoječe skupine.
– Potrebujemo tudi spodbudo oz. pod-

poro škofov.
– Mladi imajo radi novosti, zato morajo

vedeti, da jim zaupamo. Zavedati se
moramo, da nekaj dobro funkcionira
pet let, nato pa nastane kaj novega.

– Pri delu z mladimi je pomembna tudi
podpora ŽPS: predlog za sestavo ŽPS
(tretjina žensk, tretjina moških in tret-
jina mladih).
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 Ivan Herceg

Film kot izrazno in vzgojno sredstvo
za rast vere

Film kot izrazno in vzgojno sredstvo za rast vere

Leta 2005 je bilo na pobudo jezuitov
v okviru Duhovnega središča sv. Jožefa v
Ljubljani ustanovljeno Kulturno društvo
Obok. Namen društva je poživljanje in
spodbujanje krščanske kulture na različ-
nih področjih umetniškega in kulturne-
ga ustvarjanja.

Eden prvih projektov, ki je že postal
tradicionalen, je festival krščanskih film-
skih ustvarjalcev. Namen pobudnikov fe-
stivala je med vernimi ustvarjalci prebujati
željo, izraziti vero in udejanjiti (inkarni-
rati) verske vidike s pomočjo filmskega
medija. Pri prebujanju ustvarjalnosti je po-
memben tudi eklezialni vidik, saj je raz-
pisana tema tekmovalne kategorije festi-
vala povezana s tematiko pastoralnega leta
Cerkve na Slovenskem. Letošnja razpisa-
na tekmovalna kategorija na temo druži-
ne nosi naslov Pri nas pa je v središču …

Druga pomembna dejavnost Kultur-
nega društva Obok je vnašanje mentalitete
dobrih filmov kot vzgojnih in pastoral-
nih pripomočkov. To je nujno potrebno,
še posebej ko ugotovimo, da ni samou-
mevno, kar slovenski prostor mladim in
odraslim gledalcem ponuja v kinu, na te-
leviziji in preko interneta. Obstajajo na-
mreč razni filtri (komercialni, politični,
ideološki …), ki na filmskih platnih in na
TV-zaslonih predvajajo določene filme,
drugih pa ne.

Ko sem na katehetskem simpoziju
leta 2007 predstavil seznam priporočlji-
vih filmov, naslanjajoč se na komisijo pri
Italijanski škofovski konferenci, je nekdo od
navzočih izrekel opazko, češ, ali Cerkev
spet uvaja indeks. Pojasnil sem, da v dani
situaciji v Sloveniji ni tako, ampak ravno
nasprotno, saj kar dve tretjini filmov od

Prizor iz filma Klara in Frančišek.



53Naša pastorala VIII (2008) 33

Film kot izrazno in vzgojno sredstvo za rast vere
260 priporočljivih ni na voljo s sloven-
skimi podnapisi. To pomeni, da ne gre
za nikakršno cenzuriranje (mimogrede;
Slovenija je edina država, ki nima cenzur-
nih oznak za filme, ki se predvajajo v kinu
in izdajajo na DVD-jih), temveč za vna-
šanje mentalitete vsebinsko in filmsko
kakovostnih filmov.

Naša filmoteka
V zadnjih dveh letih smo v sodelova-

nju s frančiškani in salezijanci prevedli
filme o svetopisemskih, svetniških in dru-
gih pomembnih osebnostih:

– Sveti Peter,
– Klara in Frančišek,
– Marjeta Kasijska,
– Anton Padovanski,
– Don Bosko,
– Mož za vse čase (Thomas Moore),
– Janez XXIII.,
– Karol (Janez Pavel II.),
– Mati Terezija.
Prevedli smo tudi nekaj kakovostnih

filmov, ki niso našli poti do platen ali
DVD-izdaj:
– Pri belem dnevu (o sicilijanskem duhov-

niku don Puglisiju; zanj poteka po-
stopek za beatifikacijo),

– Pojdi in boš živel (o sudanskem dečku,
ki ga mati potisne na konvoj za Izrael),

– Lovrenčevo olje (o požrtvovalnosti ma-
tere in očeta ob sinu, ki je zbolel za
neozdravljivo boleznijo),

– Most v Terabitijo (realistično-domišljij-
ski film o odraščajočem fantu in de-
kletu).

Trenutno poteka tehnična obdelava
20-ih 25-minutnih oddaj z naslovom Ti-
stega dne v Nazaretu, od katerih vsaka
predstavi eno stoletje iz zgodovine Kato-
liške Cerkve. Oddaje bodo predvidoma

pripravljene do jeseni 2008 in bodo na
voljo v katehetske namene.

Za podrobnejše informacije za razpis
za filmski festival, za seznam dobrih fil-
mov ali seznam filmov s slovenskimi pod-
napisi se lahko obrnete na p. Ivana Her-
cega DJ (ivan.herceg@rkc.si, GSM: 051/
687–090). Spored filmskega foruma, ki
ob četrtkih poteka pri sv. Jožefu, si lahko
ogledate na uradni strani Zveze kulturnih
ustanov Slovenije: www.zkus.si.

Prizori iz filma Sveti Peter.
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Zaposlitev katehistinje v dekaniji

 Anton Berčan

Zaposlitev katehistinje v dekaniji

V dekaniji Ribnica smo kot prvi v ljub-
ljanski nadškofiji v šolskem letu 2006/
07 zaposlili katehistinjo. Izkoristili smo
priložnost, da preko Nadškofije Ljublja-
na oz. njenega katehetskega urada za pol-
ni delovni čas zaposlimo katehistinjo.

Prednosti zaposlitve
Katehet oz. katehistinja, ki je zapo-

slen/-a za polni delovni čas, ima urejeno
socialno, zdravstveno in pokojninsko za-
varovanje ter letni dopust, prejema do-
datek za prehrano, regres, povrnjene pot-

ne stroške in božičnico. Finančno breme
je porazdeljeno na vse župnije, kjer kate-
het oz. katehistinja deluje, del sredstev pa
prispeva tudi Nadškofija. Ker je financi-
ranje urejeno po odstotkih obveznosti, je
strošek za župnijo manjši, kot če bi žup-
nik plačeval posamezne ure. Omenjeni
model zaposlitve katehistov oz. laičnih
teologov predstavlja eno od možnosti
razbremenitve duhovnikov, kar zadeva
poučevanje verouka. Katehet se pouče-
vanju lažje posveti, ker je kateheza nje-
gova primarna zaposlitev in ni obreme-

Pavel piše Korinčanom: “Različni so duhovni darovi, Duh pa je isti” (1 Kor 12,4).
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njen še z mnogimi drugimi dejavnostmi.
V obveznosti so vštete tudi ure priprave
in lahko rečem, da so katehisti na pou-
čevanje temeljiteje pripravljeni kot du-
hovniki, ki na katehezo pogosto prihiti-
jo ali od pogreba ali s podružnice, ki se
trenutno obnavlja, zato se verouku ne
morejo popolnoma posvetiti.

Drugi nezanemarljivi vidik je tudi
dvig povprečne starosti duhovnikov. Leta
sicer sama na sebi niso odločilnega po-
mena, toda upoštevati moramo tudi psi-
hološki učinek. Medtem ko se učenci v
šoli srečujejo z dosti mlajšimi učitelji, jih
verouk poučujejo duhovniki, ki imajo že
kar nekaj časa status upokojenca. Ne gre
za to, da bi zmanjševali zmožnost ali spo-
sobnost duhovnikov, toda že samo sre-
čanje lahko vzbudi občutek, da sta vera
in verouk samo za otroke in stare ljudi.

Težave zaposlitve
Poleg nekaterih drugih pozitivnih

učinkov odločitve za zaposlitev katehi-
stov obstajajo tudi nekateri negativni vi-
diki.

Največja težava je v tem, da katehet v
nedeljo ni prisoten pri sv. maši, ker živi v
drugi župniji. Na ta način se izgublja
eden od primarnih vidikov pričevanja o
osebni veri. V odnosu med veroučencem
in katehistom, ki se ne srečujeta pri ne-

Zaposlitev katehistinje v dekaniji
deljskem bogoslužju, se stik prekine. Tudi
če bi katehist ob nedeljah krožil po žup-
nijah, ni to isto, kot če bi bil vsako nede-
ljo prisoten, saj manjka duhovna pove-
zava, ki se vzpostavlja ravno preko nedelj-
ske sv. maše.

Druga težava so majhne župnije, za
katere ponavadi skrbijo starejši duhov-
niki in prav ti bi najbolj potrebovali po-
moč zaposlenih katehetov oz. katehistinj.
Tu pa nastane težava glede financiranja.
V naši dekaniji sta dve manjši župniji, kjer
ima nekaj ur katehistinja, ki je redno za-
poslena. Ena nedeljska nabirka ne zadoš-
ča za pokritje mesečnih stroškov, čeprav
ti niso veliki. Vedeti moramo, da so na-
birke temelj vzdrževanja župnije in da
zbranega denarja ne moremo uporabiti
samo za poučevanje verouka. Tako bodo
župnije, ki že tako izumirajo, prikrajšane
za kakovosten verouk, pa četudi gre samo
za peščico otrok.

Sklepne misli
Kljub morda negativnim mislim ob

koncu prispevka moramo misliti na red-
ne zaposlitve katehistov in katehistinj,
ker je duhovnikov trenutno vedno manj,
nekatere manjše župnije svojega župni-
ka ne bodo imele več in bodo prešle v sou-
pravo. To pa je idealno mesto, da nasto-
pijo laični sodelavci.
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 Mojca Bertoncel

Dekanijska srečanja članov ŽPS

Dekanijska srečanja članov župnijskih pastoralnih svetov

Dekanijska srečanja članov župnij-
skih pastoralnih svetov (ŽPS) potekajo že
36 let. V dobi, ki jo zaznamujeta relativi-
zem in individualizem, so ta srečanja
morda še bolj potrebna kot v preteklosti.

Dekanijska srečanja članov ŽPS obi-
čajno sestavljajo molitev oz. duhovni na-
govor, predavanje, delo po skupinah, ple-
num in agape. V nekaterih dekanijah na-
mesto dela po skupinah, zastavljajo vpra-
šanja predavatelju, zopet v drugih si vza-
mejo čas za duhovne vaje. V eni izmed
dekanij pripravijo dve srečanji: prvo z du-
hovno vsebino, drugo pa s predavanjem
in kulturnim programom.

Kljub temu, da je udeležba članov ŽPS
na teh srečanjih približno 30 %, se člani,
ki se srečanj udeležujejo, z njih vračajo
zelo zadovoljni. Zdi se, da je najtežji
korak prav odločitev za udeležbo. Kako

ta srečanja narediti bolj vabljiva, smo raz-
mišljali tudi na srečanju dekanijskih ani-
matorjev za ŽPS.

Izkušnje kažejo, da pri pripravi deka-
nijskih srečanj za člane ŽPS lahko veliko
pripomorejo člani dekanijskih pastoral-
nih svetov. Zelo pomemben je tudi zgled
duhovnikov iz dekanije. Kjer se župnik
rad udeležuje dekanijskih srečanj, je tudi
udeležba članov ŽPS običajno večja. Go-
tovo je treba vedno znova spodbujati za-
vest, da je skrb za župnijo dolžnost vsa-
kega kristjana. Veliko pripomore osebno
povabilo domačega  župnika ali sodelav-
ca iz ŽPS. Pomembna je izbira dobrega
predavatelja. Poleg študijskega in duhov-
nega dela je potreben tudi čas za razve-
drilo in druženje In nenazadnje – zelo po-
membna je molitev, saj je treba dobre
župnijske sodelavce tudi izmoliti.

“To je moje telo ...” (Lk 22,19)
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Enajsta plenarna seja ŠPS

Enajsta plenarna seja ŠPS

Dne 14. junija 2008 je v Repnjah potekala
11. plenarna seja Škofijskega pastoralnega sve-
ta (ŠPS), ki se je je udeležilo 16 članov.

Refleksija posinodalnega dneva
– Premalo je bilo časa za izmenjavo kon-

struktivnih idej, zato v prihodnje velja
razmišljati o posinodalnih dnevih.

– Gradivo za posinodalni dan je vsebin-
sko bogato, a premalokrat uporabljeno.

– Hvalevredno je številčno javljanje lai-
kov v razpravi.

– Besede škofov so bile spodbudne.

Refleksija slovenskega
pastoralnega dneva
SPD je bil namenjen katoličanom, da

bi ovrednotili dar vere, evangelija in Cer-
kev. Hvalevredna je pravočasno urejena
spletna stran SPD, simpatičen jumbo pla-
kat, odlična logistika, prisrčen živ-žav
družin, mladostna koreografija.

Ob tem pa še malo drugačen vtis:
– Kot da sta bili na stadionu »odrsko

in ob-odrsko občestvo«. Po televiziji
bi bilo dobro prenašati tudi sv. mašo.

– Tribuna nad odrom dogajanja ni slišala.
– Program je bil pester, a za družine pre-

dolg.
– SPD je sovpadal z nekaterimi pomem-

bnimi družbenimi dogodki.
– Tehnične pomanjkljivosti niso mogle

biti razlog za kritike v Družini. Kato-
liški novinarji so pred izzivom, da pro-
dajajo dobre novice.

– Od župnikov in članov ŽPS se je pri-
čakovalo več animiranja za SPD.

Sklep: Podoben slovenski katoliški
shod bi bilo dobro organizirati vsakih pet
let s predhodno pripravo nanj.

Leto mladih
Pastoralno leto 2008/2009 bo posve-

čeno mladim. Pastoralni tečaj bo 10. in
27. septembra 2008, obakrat v Zavodu sv.
Stanislava.

Sklep: Na pastoralni tečaj bodo letos
osebno povabljeni tajniki ŽPS in vsi, ki
delajo z mladimi: voditelji mladinskih
skupin znotraj laiških gibanj in organi-
zacij, voditelji mladinskih župnijskih
skupin, voditelji oratorijev, redovniki in
odgovorni za mlade v ŽPS.

Evharistični kongres
Nadškof Alojz Uran je opozoril na pe-

strost dogajanja v prihodnjem pastoral-
nem letu, ki bo vključevalo vseslovenski mi-
sijon, evharistični kongres, Pavlovo leto,
pastoralno leto mladih, teden oz. dneve
družine ter morebitni papežev obisk. Iz-
postavil je potrebo po poglobljeni moli-
tvi, saj gre za preživetje naroda.

Razno
• Leto apostola Pavla: Gradivo dr.

Koncilije naj bi kot delovno gradi-
vo služilo v prvi polovici Pavlovega
leta, gradivo Einsipelerja pa v drugi
polovici.

• Potrditev obrazca za zbiranje podat-
kov s strani laiških gibanj in združenj.

• Prihodnja plenarna seja ŠPS bo predvido-
ma 25. oktobra 2008.
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 Anka Kogelnik

Srečanja
Skupnosti katehistinj in katehistov

Srečanja Skupnosti katehistinj in katehistov

Za nami je še eno veroučno leto. Tru-
dili smo se, da bi veroučencem posredo-
vali vsebino naše vere in jim približali
Boga. Sedaj se oziramo nazaj in se spra-
šujemo, koliko smo bili uspešni. Enako
pomembno je tudi samospraševanje,
kako smo sami živeli v veri in se trudili
za osebno rast.

Redna mesečna srečanja Skupnosti ka-
tehistinj in katehistov so poleg tega, da si
izmenjujemo katehetske izkušnje, iščemo
odgovore na katehetske izzive, se medse-
bojno bogatimo in povezujemo, namenje-
na tudi osebni katehetski in duhovni ra-
sti. V preteklem veroučnem letu smo se
izobraževali ob okrožnici papeža Bene-
dikta XVI. Bog je ljubezen in na predava-
nju o skušnjavah in priložnostih, ki jih
doživljamo kot kateheti. Na januarskem
srečanju smo si skupaj z gosti podelili
osebno pot vere in spoznali, kako Bog
vsakega od nas priteguje k sebi. V marcu
smo preko duhovne obnove vstopili v ne-
katere močne trenutke svetega tridnevja
in velikonočne skrivnosti, kar je našim
prizadevanjem vlilo poguma in zaupanja.

Pregledali smo novi učbenik za drugi
razred devetletke in eno srečanje name-
nili predstavitvi doma izdelanih katehet-
skih pripomočkov za boljše spoznavanje
in utrjevanje snovi. Zadnje srečanje smo
posvetili vprašanju, kaj izraža vedenje
otrok.

V počitniškem času bodo poleg štu-
dijskega posvetovanja, ki je med 22. in 25.
junijem 2008 potekalo v Stični, tudi du-

hovne vaje za katehistinje in katehiste, ki
jih bo na Brezjah od 16. do 19. julija 2008
vodil g. Matjaž Zupanc.

Na študijskem posvetovanju z naslo-
vom Molitev – vrednota življenja je prof.
Tone Ciglar SDB spregovoril o vredno-
tah, ki jih ne učimo, ampak živimo, p.
dr. Ivan Platovnjak DJ bo razmišljal,
kako je molitev vpeta v naše vsakdanje
življenje, s. Majda Pangeršič HMP pa je
predstavila nekaj praktičnih načinov
molitve pri katehezi. O molitvi so raz-
lični gosti spregovorili tudi na okrogli
mizi. Vsak dan je po skupinah potekala
tudi skupna molitev lectio divina. Študij-
sko posvetovanje je priložnost za med-
sebojno srečanje, izmenjavo mnenj in iz-
kušenj. Poleg dela po skupinah, kultur-
nega večera in sv. maše bo temu name-
njeno zaključno romanje.

“Dajte jim vi jesti!” (Lk 9,13)
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Študijski dan katehistov na Ljubelju

Podobno kakor smo v preteklem ka-
tehetskem letu skrajšano obliko katehet-
skega simpozija na Ljubelju dopolnili z
enodnevnim srečanjem katehistov in ka-
tehistinj, tudi v začetku novega katehet-
skega leta načrtujemo srečanje, na kate-
rem bomo poglobili temo, ki je udeležen-
ce simpozija na Ljubelju najbolj nagovo-
rila. Zato smo k sodelovanju ponovno po-
vabili dr. Romana Globokarja, ki se je
vabilu prijazno odzval in bo z nami na Lju-
belju 15. oktobra 2008. Na srečanju bomo
poglabljali nekatere vidike predstave o
Bogu, ki jo posredujemo v katehezi.

Kristus je prišel osvobodit
človeka
Naj spomnim: dr. Globokar je v pre-

davanju z naslovom Bog kot zakonodajalec
poudaril, da je drugi vatikanski cerkveni
zbor (1962–1965) tudi v moralno teolo-
gijo prinesel preobrat, ki v Cerkvi še ni
povsod zaživel. Marsikdaj smo še ujeti v
spone janzenističnega strahu pred Sod-
nikom in moralni nauk razumemo pred-
vsem kot napotke za izogibanje grehom,
ne pa kot poklicanost, da gremo za Jezu-
som, ki je prišel, »da bi imeli življenje v izo-
bilju« (Jn 10,10).

Moralno delovanje kristjana se ne iz-
črpa v izpolnjevanju neosebnega naravne-
ga prava, ampak v odgovoru na Kristusov
klic. Morala ima sedaj v svojem temelju
dialoško zgradbo: klic Kristusa vzbuja svo-
boden odgovor človeka. Krščanska mora-
la je kristocentrična, na drugi strani pa
tudi povezana z antropologijo, saj Kristus

 Tadej Stegu

Študijski dan katehistov na Ljubelju

po nauku cerkvenega zbora ne razodeva
samo popolnega Boga, ampak razodeva
tudi »resničnega človeka« (CS 22).

Bog se razodeva v Kristusu
Iz Svetega pisma je jasno razvidno, da

Božja ljubezen do človeka ni pogojena z
njegovim vzornim moralnim življenjem.
Morala ni predpogoj za odrešenje, am-
pak je odrešenje pravzaprav predpogoj za
moralo. Bog nas torej ne odrešuje, ker
smo bili dobri, ampak smo lahko dobri,
ker nas Bog odrešuje.

Jezus Kristus je prava podoba nevid-
nega Boga, v njem torej odkrivamo, kdo
je Bog in kdo je človek. Jezus Kristus je
na nek način provokacija za vsakega člo-
veka, je kamen spotike, ob katerem se mo-
ramo odločiti, kam bomo usmerili svoje
življenje. Jezusov učenec je poklican na
pot razbiranja in razločevanja, kaj je Božja
volja za njegovo konkretno življenje.1

Vabilo
Katehisti in katehistinje so povabljeni

na študijski dan z dr. Romanom Globo-
karjem, na katerem bomo skupaj preve-
rili, kakšno podobo pri katehezi posredu-
jemo našim katehizirancem. Iskali bomo
nove navdihe in si izmenjali izkušnje. Na
Ljubelju v Oazi miru se bomo zbrali 15.
oktobra 2008 ob 9.30. Srečanje bomo za-
ključili s kosilom ob 14. uri. 

1. Prim. R. GLOBOKAR: Vpliv Boga na moralno življenje, v:
Delo za slovenski pastoralni načrt, v: SŠK – SPS, Posi-
nodalni dan. Delovno gradivo, Celje: 2008, 65–96.
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Od 4. do 6. marca 2008 smo se na du-
hovnih vajah v Celju pri sv. Jožefu zbrali
samski fantje in dekleta, ki so nam bli-
zu krščanske vrednote in se zbiramo v
skupini Novo upanje, v Betaniji. Na-
slov srečanja je bil Jaz v odnosu do sebe, do
drugih in do Boga.

Duhovne vaje je vodil dr. Stanko Ger-
jolj CM skupaj z asistentko ter go. Mari-
jo Maučec-Suša.

Srečanje se je pričelo v petek z večerjo
ter se nadaljevalo v spoznavnem večeru.
Tako smo odkrili, da smo prišli iz naj-
različnejših koncev Slovenije – od Štajer-
ske, do Primorske –, da smo različnih sta-
rosti ter da imamo različne namene in
pričakovanja. Mnogi so se takšnih duhov-
nih vaj že udeležili, nekateri pa so se sku-
pini priključili prvič.

Andreja nas je naučila duhovne pe-
smi, ki smo jo ob izraznem plesu večkrat
zaporedoma ponavljali. Gospod, hočem biti
glina v tvojih rokah, stri moje življenje, preob-
likuj ga po svoje … Meditativno vzdušje nas
je uvajalo v sproščanje in oziranje vase ter
v izročitev Bogu. Večer se je nadaljeval v
istem vzdušju, tako da je moral vsak iz
gline izoblikovati lik, ki predstavlja nje-
ga samega v odnosu do drugih. Nasled-
nje jutro smo si presenečeni ogledovali
naše umetniške stvaritve. Zanimanje in
napetost sta naraščala, ko smo svoje iz-
delke postavili vsem na ogled. Vsak ude-
leženec je na priložen list papirja zapisal
lastna opažanja in občutke. Večina nas je

 Andreja

V odnosih se odkrivamo

V odnosih se odkrivamo

bila presenečena nad ugotovitvijo, kako
so nas drugi zadeli. V nadaljevanju smo
se lahko veliko naučili o sebi predvsem
iz pričevanj drugih, kako nas oni doživ-
ljajo, kaj bi oni spremenili, če bi lahko.
Vsako zgodbo smo sklenili z molitvijo.

Po okusnem kosilu smo si privoščili
sprehod na Celjski grad, po večerni sv.
maši pa smo se zabavali ob plesu, pogo-
voru in družabnih igrah.

Nedeljsko dopoldne je bilo študijsko
obarvano, saj smo se seznanili z emocio-
nalno inteligenco. Na podlagi svetopisem-
ske zgodbe o Tobiju smo se zavedli pome-
na priprave na zakon, učenja komunikaci-
je ter pomembnosti partnerskega odnosa.

Duhovne vaje smo zaključili tako, da
smo vsa naša pričakovanja in želje polo-
žili pred Božji oltar in se s sv. mašo Bogu
zahvalili za vso prejeto znanje in darove.

Zahvala velja tudi in predvsem vsem
organizatorjem!

“Poveličuj z menoj Gospoda ...” (Ps 34,4).
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Škofijsko peš romanje mladih na Brezje

S »formulo« Pot + mladi + družina = ?
smo na Škofijskem odboru za mladino
(ŠOM) začeli elektronsko povabilo mla-
dim, naj se udeležijo 37. škofijskega peš
romanja na Brezje ob koncu šolskega leta,
saj naj bi ravno ta dogodek predstavljal
rezultat omenjenega računa.

Pot – letos smo se mladi že 37-ič za-
pored ob koncu šolskega leta odpravili
proti Brezjam, da smo se zahvalili za pre-
teklo šolsko oz. študijsko leto. Uradni za-
četek smo tokrat iz Šentvida nad Ljub-
ljano prestavili v Stražišče pri Kranju
(župnija Šmartin). Glavnina romarjev je
pot prehodila peš, nekaj pa je bilo tudi
kolesarjev in romarjev na rolerjih.

Mladi – besednemu bogoslužju, hoji
in sv. maši smo letos dodali spremljeval-
ni program. Zbrali smo se ob odličnem
glasbenem izvajanju in animaciji Orato-
rijbenda iz Cerkelj na Gorenjskem, ki je
pomagal ustvariti prijetno in sproščeno
vzdušje. Razgibali so nas tudi med posa-
meznimi poročili o dogajanjih na mla-
dinski sceni v preteklem šolskem letu.

Družina – ob zaključku pastoralne-
ga leta družine smo družino izbrali za iz-
hodišče gesla vsega romanja. O pogledu
na družino in o izkušnjah na tem področ-
ju, o doživljanju Jezusa, ki nas druži, in o
vlogi, ki naj bi jo v družini vernikov zav-
zemali mladi, smo se pogovarjali z g. Gre-
gorjem Čušinom, go. Vlasto Deželak in
g. Štefanom Kržišnikom. Njihove izkuš-

 Katarina Zmrzlikar

Škofijsko peš romanje mladih na Brezje

nje bi lahko predstavili s preprostimi be-
sedami miza, pogovor in reka. Vse tri bese-
de povzemajo najmočnejši povezovalni
dogodek za vsako od družin naših gostov.
Pričevanja gostov so bila raznolika, ven-
dar med seboj dopolnjujoča, tako da smo
zbrano poslušali pogovor in se zavedali
podarjenega bogastva.

Na poseben način je zbrane romarje
v eno družino pri besednem bogoslužju
povezala Božja beseda in nagovor tajni-
ka ŠOM-a g. Gregorja Kuneja. K temu so
dodatno prispevali pevci šmartinskega
mladinskega pevskega zbora. Po Jezusu
združeni bratje in sestre smo imeli na
poti več kot dovolj tem za pogovore ter
priložnosti in namenov za molitev rož-
nega venca. Ob prihodu smo čutili hva-
ležnost, da smo varno prispeli, ustavili
smo se ob Marijinem oltarju in se ji pri-
poročili. S šolskimi sestrami smo zmoli-
li hvalnice. Z vodenjem bogoslužja nas je
razveselil tudi g. nadškof Uran.

Duhovno okrepljeni in telesno utru-
jeni smo se ob rojstvu sobotnega dneva
vračali k domačim družinam. Ali nas je
romanje okrepilo v hvaležnosti, da nas
druži Jezus; nas je spodbudilo, da bi Je-
zusa čutili kot brata v naših družinah;
kako bomo gradili Jezusovo družino
med ljudmi, ki jih vsakodnevno srečuje-
mo? To je domača naloga za vse udele-
žence do 38. škofijskega romanja mla-
dih na Brezje …
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Priročnik Priprava na krščanski zakon
je spet na voljo. Močan izziv za njegov na-
stanek sta bila plenarni zbor Cerkve na
Slovenskem in cerkveni dokument Pripra-
va na zakon (CD 71).

V pastorali priprave na zakon je potreb-
na enotnost, ki se izraža vsaj v smernicah
priprav na zakon, ki so nam v pomoč pri
izboljšavah. Ob upoštevanju smernic iz-
vajalcem prepuščamo svobodo pri posre-
dovanju tem. Osrednji cilj priprave na živ-
ljenje v krščanskem zakonu je mlade vo-
diti h Kristusu. Ker prihajajo iz različnih
okolij in imajo zelo različne verske izkuš-
nje in način življenja, naj vsaki smernici
sledi tudi Jezusovo sporočilo.

V priročniku so zbrana temeljna področ-
ja, ki smo jih na različne načine mladim po-
sredovali v ustaljenih pripravah (na klasič-
nih tečajih, v Šoli za zakon v okviru Najine
poti, na vikend pripravi ter na e-pripravi).

Priročnik toplo priporočamo raznim so-
delavcem v pripravi na zakon – tako laikom
kot duhovnikom. V smislu vseživljenjskega
učenja ponuja izzive za pogovore in razmiš-
ljanja parom, ki se na zakonsko življenje še-
le pripravljajo kot tudi že poročenim.

 Marija Maučec-Suša

Priročnik Priprava na krščanski zakon

Priročnik dobite na Škofijskem ura-
du za družino oz. na Betaniji (Ciril-Me-
todov trg 7, 1000 Ljubljana), tel: (01)432–
31–79, e-pošta: betanija@rkc.si ali
urad.za.druzino.lj@rkc.si.

Priročnik Priprava na krščanski zakon
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Naši sodelavci
Anton Berčan, mag. teologije, dekan, Ribnica.
Mojca Bertoncel, dr. teologije, tajnica Škofijskega urada za laike, Reteče.
p. Ivan Herceg DJ, mag. teologije, predsednik Kulturnega društva Obok,

Ljubljana.
s. Anka Kogelnik OSU, katehistinja, voditeljica Skupnosti katehistinj

in katehistov v ljubljanski nadškofiji, Sveti Duh pri Škofji Loki.
Gregor Kunej, univ. dipl. teolog, voditelj Medškofijskega odbora za mla-

dino, Ljubljana.
msgr. Peter Kvaternik, dr. teologije, docent na Teološki fakulteti UL,

tajnik Škofijskega pastoralnega sveta (ŠPS), Ljubljana.
Marija Maučec-Suša, univ. dipl. teologinja, voditeljica Škofijskega od-

bora za družino (ŠOD) in Betanije, tajnica Škofijskega urada za družino
(ŠUD), Ljubljana.

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

Tadej Stegu, dr. teologije, tajnik Škofijskega katehetskega urada (ŠKU),
Ljubljana.

Katarina Zmrzlikar, prof. razrednega pouka, katehistinja, birman-
ska animatorka, animatorka na počitniških dnevih, Hrastje (Šenčur).
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Nadškofija
LJUBLJANA

»Priden bodi, uči se! Dobro se pripravi na poklic in
življenje!« S takimi in podobnimi besedami starši
in vzgojitelji pogosto vzpodbujajo otroke.

Ob tem pa naj ne bi izpustili bistvenega spo-
ročila: »Otrok moj, ne pozabi na Boga!«

Vsi pa vemo, da besede »mičejo«, zgledi
vlečejo.

Hvala vsem, ki na različne načine z veselim
srcem pričujete o bogastvu osebne vere v Jezusa
Kristusa!

 Slika na naslovnici:
Vzdušje na Slovenskem pastoralnem dnevu, 10. maj 2008, Celje.
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