Snov za spomladansko pastoralno konferenco 2008

Po šestih letih od uradnega sklepa Plenarnega zbora Cerkve na
Slovenskem in izida njegovega Sklepnega dokumenta želi Cerkev v
Sloveniji iz nekajletne oddaljenosti znova pogledati na dogajanje okrog
Plenarnega zbora in zlasti vsebino Sklepnega dokumenta ter kritično
preveriti prehojeno pot v zadnjih letih, da bi se bolje pripravila na
izzive, ki prihajajo ali so že tu. Vrhunec tega bo pomenil poplenarni dan
26. aprila 2008 v Celju, kjer se bodo zbrali predstavniki škofij na
plenarno zborovanje, slovesno pa bomo to praznovali na slovenskem
pastoralnem dnevu v soboto, 10. maja 2008, na stadionu v Celju.
Za pastoralno konferenco naj dva dekanijska duhovnika pripravita vsak
svoj referat, ki ju prebereta na konferenci kot izhodišče za pogovor o tej
temi.

Prvi referat z naslovom Sklepni dokument Plenarnega zbora Cerkve
na Slovenskem kot aktualizacija 2. cerkvenega zbora naj predstavi glavno vsebino in najmočnejše
poudarke Sklepnega dokumenta in v čem se najmočneje naslanja na dokumente zadnjega koncila.
Izpostavi naj predvsem tiste smernice in sklepe, ki se zdijo najmanj uresničeni v konkretnem
pastoralnem delovanju.
Drugi referat z naslovom Pastoralna leta po Plenarnem zboru naj najprej predstavi glavno vsebino in
poudarke v pastoralnih letih, ki so sledila Plenarnemu zboru (župnija, duhovni poklici, laiki, obrobni
in oddaljeni, evangelij in kultura, družina) ter nato izpostavi, kaj so ta leta prinesla pozitivnega v
pastoralno delo in versko življenje župnij, pa tudi kaj je ostalo le napol ali skoraj nič uresničeno.
Pogovor po referatih naj se usmeri pretežno v iskanje pozitivnih vidikov in oblikovanje konkretnih
rešitev za tisto, kar bi želeli še izboljšati.
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