
Snov za jesensko pastoralno konferenco 2005  
 
 

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. 
 
 
Slika: Jezus in Samarijanka, Kapela v domu krščanskih 
srečanj, 2006, Centro Aletti 

 
 
Za jesensko pastoralno konferenco naj v vsaki dekaniji dva duhovnika pripravita vsak o en referat po 
spodaj navedenih smernicah: 
 
1. Kdo so za nas oddaljeni, v čem so pastoralni problem in kaj bomo v letošnjem pastoralnem letu 
več kot doslej naredili zanje? 
Gre za to, da skušamo ob podajanju jasnega nauka razumeti vzroke, zakaj se verniki včasih odločajo 
drugače, kot bi od njih pričakovali. Pri tem ne gre samo in v prvi vrsti za oddaljene v moralnem 
smislu, ampak najprej za versko oddaljenost. Zgolj obsojanje in razvrščanje ljudi v različne skupine 
samo po sebi ne omogoča rešitev iz tega staja. Iskati je treba nova pota evangelizacije in zbližanja z 
oddaljenimi, da bi jih naše besede in zgled občestvenega življenja navdušili za doslednejše življenje 
po evangeliju. 
 
2. Oddaljeni in družinska pastorala. 
Po eni strani vzgoja v družini in ravnanje staršev vedno znova »proizvaja« nove oddaljene med 
mladimi, po drugi pa mladi v dobi odraščanja in priprave na samostojno življenje postanejo zelo 
kritični do Cerkve in se zato od nje pogosto oddaljijo za določen čas ali za vedno. Vprašujemo se, 
kako pastoralno prav ravnati z verniki, ki živijo v zunajzakonskih skupnostih; kako pomagati, kjer gre 
za ugotavljanje ničnosti zakonske zveze; kako sprejemati civilno ločene in ponovno poročene; kako je 
s krščevanjem otrok v takih družinah; kako povabiti nekrščene zakonce v katehumenat… 
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