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NADŠKOFIJA LJUBLJANA 
PRAVILNIK O NADALJNJI FORMACIJI MLADIH DUHOVNIKOV 

 
 

I. Uvod 

Duhovniki po posvečenju potrebujejo nadaljnje oblikovanje in spremljanje. Pot, ki so jo 
prehodili v semenišču, je namreč treba razumeti ne kot končano, temveč kot pripravo na služenje, ki 
je vedno odprto za poglabljanje in duhovniško zorenje, kar je še posebej potrebno v svetu hitrih 
kulturnih in družbenih sprememb. 

V skladu z določili Zakonika cerkvenega prava, ki nalagajo duhovnikom dolžnost nadaljevati 
sveti študij (kan. 279, § 1,3), v skladu z naročilom dokumenta Dal vam bom pastirjev (št. 76) in v 
skladu z Direktorijem za oblikovanje duhovnikov v Cerkvi na Slovenskem, ki priporoča vsakemu 
ordinariju, da poskrbi za osebno in skupno spremljanje mladih duhovnikov, sprejema Duhovniški 
svet Nadškofije Ljubljana naslednji pravilnik za nadaljnjo formacijo mladih duhovnikov ljubljanske 
nadškofije. 

 
 

II. Ime in namen 

1. člen 

Dosedanji duhovniški seminar se preimenuje v Nadaljnjo formacijo mladih duhovnikov (v 
nadaljevanju formacija), ki jo je treba razumeti kot enoten desetletni celovito spremljajoči duhovni 
in izobraževalni program. 

2. člen 

S to formacijo nadškofija želi: 
• spremljati dozorevanje osebnosti mladih duhovnikov, kar je nadvse pomembno v današnjih 
razmerah, zaznamovanih s podaljšanjem adolescence in odlaganjem prevzemanja odgovornosti; 
• vzgajati, da bi poklicanost pastirjev v neki skupnosti postajala vedno bolj osebna in bi služili 
skupnosti z vsemi osebnimi darovi; 
• uvajati duhovnika v zapleteno in zahtevno pastoralo s pozornostjo in skrbjo za lastno 
oblikovanje in izpopolnjevanje z odgovorno uporabo časa; 
• rasti v skupnosti in v soodgovornosti z drugimi duhovniki in laiki. 

3. člen 

Splošni namen te formacije je utrditev teološkega znanja, poglobitev v duhovnosti in tesnejša 
medsebojna povezanost. S tem bodo izpolnili nalogo uvajanja v trajno oblikovanje, ki ga navedeni 
in drugi dokumenti cerkvenega učiteljstva nalagajo škofom in duhovnikom. Zavedamo se tudi, da 
Pravilnik o nadaljnji formaciji mladih duhovnikov ne zajema celotne formacije mladega duhovnika. 

4. člen 

Formacija je zasnovana kot ena izmed oblik trajnega izobraževanja duhovnikov, zato so na 
srečanja vabljeni tudi vsi drugi duhovniki, ki so sicer desetletno pot spremljanja že uspešno opravili.  

 
 

III. Cilji 

5. člen 

Formacija ima podrobnejše strokovno-izobraževalne, duhovne in občestvene cilje: 
1) Strokovno-izobraževalni: udeležence usposablja za boljše zaznavanje pastoralnih potreb, 

dopolnjuje njihovo teološko znanje in jih uvaja v skupno študijsko iskanje teoloških in pastoralnih 
rešitev ter njihovo uresničevanje v praksi. 
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2) Duhovni: poglobitev v duhovnosti »pastoralne ljubezni« in »duhovnosti Dobrega pastirja« 
omogoča duhovnikom ustrezno pastoralno služenje Božjemu ljudstvu in hkrati osebno rast v 
človeški in krščanski zrelosti, veselju, gorečnosti in zvestobi. 

3) Graditev duhovniškega občestva ob razvedrilu v prijateljskem ozračju v trenutkih prostega 
časa povezuje udeležence v solidarnostno in podporno občestvo. 

6. člen 

Pričakovati je, da bodo s to formacijo mladi duhovniki poglobili sposobnost sintetičnega in 
interdisciplinarnega teološko-pastoralnega razmišljanja in povezovanja teološke teorije in 
pastoralne prakse. Občasno skupno bivanje bo mlade duhovnike uvajalo v skupinsko in timsko 
delo, saj je ta oblika dela v duhu sodobne ekleziologije in postaja za duhovnike vedno 
pomembnejša.  

Ob tej formaciji bo mogoče predstaviti in uporabiti tudi druga sredstva za osebnostno in duhovno 
rast ter dobro pastoralno delo: uvajanje in vrednotenje duhovnega spremljanja; pomoč in podpora za 
osebnostno rast duhovnika (supervizija pastoralnega dela).  

 
IV. Trajanje in obveznosti 

7. člen 

Formacija traja deset let in je obvezna za vse duhovnike, ki imajo pastoralni dekret. Kandidat 
mora v okviru nadaljnje formacije sodelovati desetkrat. Ordinarij redno že z dekretom novomašniku 
naloži dolžnost obveznega in trajnega izobraževanja. Župniki so dolžni omogočiti kaplanom reden 
obisk študijskih dni in drugih tečajev, ki jih ta pravilnik predvideva kot obvezne.  

Za člane redovnih skupnosti naj njihovi ordinariji (redovni predstojniki) vsako leto na Pastoralno 
službo naslovijo prošnjo za udeležbo svojih duhovnikov na tem izobraževanju. 

8. člen 

Obveznostim v posameznem letniku v okviru pastoralnega leta zadosti kandidat z udeležbo in 
sodelovanjem na študijskih dnevih s skupnim bivanjem praviloma v drugem tednu v januarju (lahko 
tudi v zadnjem tednu januarja). V času desetih let naj bodo študijski dnevi vsaj trikrat v tujini. 

9. člen 

V vseh desetih letnikih je poleg določenih študijskih dni za kandidata obvezna še udeležba na 
pastoralnem tečaju ter na bodisi teološkem ali katehetskem simpoziju po lastni izbiri. Od teh 
možnosti je potrebno vsaj trikrat sodelovati na katehetskem simpoziju. 

 
V. Vsebina formacije 

10.  člen 

Vsebina študijskih dni naj obsega naslednja vprašanja s področja duhovnikove identitete in 
duhovnosti:  
• Biti duhovnik danes: duhovniška istovetnost ob pričakovanjih sodobne družbe; 
• Poživljati Božji dar posvečenja za služenje Božjemu ljudstvu; 
• Apostol Pavel kot zgled popolne pastoralne ljubezni; 
• Duhovnost duhovniškega občestva (duhovniško bratstvo in povezanost s škofom); 
• Duhovnik kot Božji človek za druge: duhovnost »Dobrega pastirja«; 
• Duhovniška neporočenost kot dar za moč in širino pastoralne ljubezni; 
• Človeška zrelost kot podlaga za zrelo duhovniško služenje, teologija telesa; 
• Duhovnikovo osmišljanje trpljenja in križa: »moč se v slabosti izpopolnjuje«; 
• Ora et labora: molitev in delo, gorečnost ali aktivizem; 
• Duhovnik kot mašnik (duhovništvo in evharistija); 
• Duhovnik kot zdravnik in oznanjevalec Božjega usmiljenja; 
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• Življenje v cerkvenem občestvu in pred njim (hkrati brat in oče svojih vernikov); 
• Zasvojenosti in stranpoti v duhovniškem življenju. 

11.  člen 

Vsebina s področja teološke in pastoralne problematike obravnava naslednja vprašanja: 
• Aktualna antropološka in filozofska vprašanja; 
• Sveto pismo kot vir naše vere in oznanjevanja; 
• Temeljne resnice naše vere (dogmatika in osnovno bogoslovje, apologetika); 
• Aktualna etično-moralna vprašanja; 
• Socialni nauk Cerkve; 
• Cerkev v sodobnem svetu (ekleziologija, misijoni in ekumenizem); 
• Sodobna pastoralka in katehetika; 
• Duhovna teologija s posebnim poudarkom na teologiji duhovništva; 
• Pravo; 
• Kazuistika; 
• Homiletika in retorika. 

12.  člen 

Študijski dnevi vsebujejo tudi naslednje teme duhovniškega delovanja: 
• Vodenje pisarne in arhiva; 
• Osnove finančnega in upravnega poslovanja; 
• Osnove vodenja skupin in timskega dela; 
• Načrtovanje pastoralnega dela; 
• Stiki z javnostjo in sodelovanje z mediji; 
• Skrb za sakralno dediščino. 
 

VI. Proces formacije 

13.  člen 

Študijski dnevi so vsebinsko zaokrožena celota, saj si v letih formacije vsebine sledijo, tako da 
kandidati v desetih letih poglobijo študijske, duhovne in pastoralne temelje, ki jim bodo pomagali k 
odgovornejšemu sprejemanju služb in nalog na oznanjevalnem, liturgičnem in karitativnem 
pastoralnem področju. 

Nosilec študijskih dni kandidatom predlaga literaturo v predhodnem pisnem povabilu. 

14.  člen 

Kandidati uspešno končajo formacijo pod naslednjimi pogoji: 
• vsakoletna udeležba na pastoralnem tečaju in bodisi teološkem ali katehetskem simpoziju; 
• desetkratna udeležba na študijskih dnevih z odgovornim sodelovanjem, kakor predvideva 
pravilnik. 

15.  člen 

Samo ordinarij lahko spregleda od navedenih obveznosti, potem ko je od kandidata prejel 
utemeljeno pisno prošnjo. V primeru obsežnejšega izostanka bo kandidat izostanek nadoknadil.  

Tistim kandidatom, ki so opravili kak specialistični teološki študij, je mogoče dati spregled le od 
vsebin tistega dela formacije, v katerih se je posebej izobraževal. 

16.  člen 

Na koncu vsakega letnika in po vseh opravljenih obveznostih izda Pastoralna služba pisno 
potrdilo o opravljenem letniku, po končanem desetem letniku pa posebno potrdilo izda ordinariat.  

Potrdila kandidatom omogočajo, da po prvih treh letih dobijo spovedno sodnost do preklica, po 
končanem petem letniku pa možnost imenovanja za župnika. 
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V primeru, da duhovnik ne izpolni teh obveznosti, bo moral stanje pojasniti ordinariju, ki bo 
ustrezno ukrepal. Odprta vprašanja in izredne primere rešuje ordinarij individualno. 

 
VII. Nosilec formacije 

17.  člen 

Nosilec formacije je Komisija za nadaljnjo formacijo mladih duhovnikov pri Duhovniškem 
svetu, koordinator izvajanja pa Pastoralna služba.  

 
VIII. Financiranje formacije 

18.  člen 

Izvajanje programa se financira po deležih: polovico prispeva nadškofija oziroma redovna 
skupnost, četrtino župnija kandidata in četrtino kandidat osebno. 

 
IX. Kon čne določbe 

19.  člen 

Kadar je potrebno, pripravita spremembe tega pravilnika Komisija za nadaljnjo formacijo mladih 
duhovnikov in Pastoralna služba, potrdi pa jih nadškof. 

20.  člen 

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Duhovniški svet ljubljanske nadškofije in potrdi 
nadškof. 

 
 
 
Pravilnik je bil sprejet na seji Duhovniškega sveta ljubljanske nadškofije dne 17. oktobra 2012.  
 
 
 
Potrjujem pravilnik.  
Številka:  
Ljubljana, 15. januar 2013  
 
 
 
 msgr. dr. Anton Stres 
 ljubljanski nadškof 


