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Jesenska dekanijska pastoralna 
konferenca naj bo posvečena 
osrednjemu vprašanju, ki ga bo 
po pastoralnem načrtu, 
sprejetem neposredno po 
plenarnem zboru, obravnavala 
Cerkev na Slovenskem v tem 
pastoralnem letu, to je: Mesto 
in vloga laikov v Cerkvi in 
družbi. Temu bo posvečen tudi 
letošnji pastoralni tečaj, ob 
katerem bo izšel tudi zbornik 
predavanj s to temo, jesensko 
dekanijsko srečanje članov 
ŽPS in razna druga srečanja v 
Cerkvi na Slovenskem.  
 

V pastoralnem letu 2005/06 dajemo po pastoralnem načrtu v svojem rednem delu poseben poudarek 
oddaljenim in obrobnim vernikom. Podrobneje bodo to vprašanje osvetlila predavanja na letošnjem 
pastoralnem tečaju. Duhovniki in drugi pastoralni delavci prihajamo dnevno v stik z verniki, ki ne 
sprejemajo v celoti nauka, ki ga oznanjamo, se ne udeležujejo redno bogoslužja Cerkve in ne ohranjajo 
redne povezanosti z občestvom. To pastoralno leto naj ne bo priložnost za obsojanje, temveč za 
iskanje poti, kako te ljudi spodbuditi za tesnejše življenje s Cerkvijo in jim s tem zanesljiveje odpreti 
vrata v večnost. 
 
Dva dekanijska duhovnika naj pripravita referata, ki bosta osnova za nadaljnji pogovor na konferenci: 
1. referat: Laiki kot člani Božjega ljudstva. Obsega naj naslednje sklope: pojmovanje laikov v prvi 
Cerkvi, gledanje 2. vatikanskega cerkvenega zbora na laike, družbeno angažiranje laikov, pokoncilski 
cerkveni dokumenti o laikih. 
 
2. referat: Mesto laikov v župnijskem občestvu. Obsega naj sklope: laiki kot pastoralni sodelavci pri 
oznanjevanju, bogoslužju in karitativnem delu, laiki kot pomoč pri vodenju župnijskega občestva 
(ŽPS, gospodarski svet, ključarji). 
 
 
Referata lahko črpata iz naslednje literature: 

• Koncilski odloki, zlasti Dogmatična konstitucija o Cerkvi, Pastoralna konstitucija o Cerkvi v sedanjem 
svetu, Odlok o laiškem apostolatu. 

• Janez Pavel II., Apostolska spodbuda o krščanskih laikih, CD 41 (1989). 
• Sklepni dokument Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem, Ljubljana 2002. 
• Peter Nauner, Laiki in božje ljudstvo, Celje 1999. 
• Bogdan Dolenc, Teologija laikata 2. vatikanskega cerkvenega zbora, v: BV 47 (1987), 231-240. 
• Peter Kvaternik, Sodelavci in svetovalci, v: BV 62 (2002), 87-115.  
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