
Snov za jesensko pastoralno konferenco 2010  
 
 

Pastoralno leto 2010/11 bo v svetovnem merilu leto 
solidarnosti in socialne izključenosti, v našem 
slovenskem prostoru pa leto dobrodelnosti, leto 
ubogih in nemočnih. Mirno lahko povzamemo in se 
posvetimo vsebinskim poudarkom dobrodelnosti in 
solidarnosti. 
 
Glavni cilj v tem letu ni samo razprava o medsebojni 
pomoči in solidarnosti. Letošnje geslo »Nosite 
bremena drug drugemu« (Gal 6,2) nas vabi k 
vsebinam, ki naj bi oblikovale našo duhovno podobo 
in pomagale h kakovosti osebnega in občestvenega 
življenja. S tem pa se že dotikamo občutljivega 
vprašanja naše krščanske verodostojnosti. 
 
Poleg pastoralnega tečaja bosta to vprašanje 
obravnavala jesenska pastoralna konferenca in 
jesensko dekanijsko srečanje članov ŽPS. 
 
Za jesensko pastoralno konferenco naj v vsaki 
dekaniji en duhovnik pripravi pisni referat in ga 

predstavi duhovnikom, da bo na konferenci laže stekel pogovor o nakazani problematiki. 
 
Prvi del referata z naslovom »Nosite bremena drug drugemu in tako izpolnite Kristusovo postavo« 
(1 Kor 13,4) naj se naslanja na cerkveni dokument »Ljubezen v resnici« (CD 127), ki je teološko 
dogmatična utemeljitev dejavno živete ljubezni, in na delo Pedra Opeka »Izključenost in solidarnost«, 
Celjska Mohorjeva družba 2010. 
 
Drugi del referata pa naj ima za pomoč knjižico s Pastoralnega tečaja 2010. Predvsem naj bo 
konkretno iskanje in sad osebne in skupne analize stanja v naši krajevni Cerkvi, dekaniji in 
župnijah. Referat naj najprej izpostavi pozitivne vidike, na katere lahko postavi hipoteze in kritike. 
Tako bo s sobrati laže prečiščevati konkretne pomisleke in utemeljene dvome ter težave, s katerimi se 
srečujemo pastoralni delavci. Naj nam bo spoznati resnico o sebi, opaziti vrednost sočloveka, 
navdušiti za preprosto življenje, izkoristiti vsako priložnost za dobro delo, znati deliti, to usmeritev 
prenesti med ljudi, izziv, ki se ga ne bomo bali, ampak bo priložnost za skupno graditev pristne 
podobe Cerkve, ki je blizu človeku.  
 
Referat naj skuša nakazati rešitve v smeri skupnega dela, sodelovanja in povezovanja pri delu za 
veselo podobo Cerkve, ki živi iz ljubezni, dobrote in solidarnosti. 
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