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Kakor je predpisano, naj duhovnik v deknaiji za pomladansko dekanijsko pastoralno konferenco 
napiše referat in ga prebere na konferenci kot izhodišče za nadaljnji pogovor. Tematika jesenske 
pastoralne konference je bila v smislu gesla pastoralnega leta osvežitev pogleda na dobrodelnost in 
solidarnost ter njene konkretizacije v župnijskem, dekanijskem in škofijskem prostoru. Na nekaterih 
srečanjih je ogovor stekel tudi o solidarnosti med duhvoniki. S tematiko pomladanske pastoralne 
konference pa se posvetimo povsem nam samim in naši medsebojni solidarnosti. 
 
Referat naj ima naslov: Katoliški duhovnik 
sem; in koliko solidaren s svojim sobratom v 
duhovništvu? Na podlagi cerkvenih 
dokumentov in splošnega učenja Cerkve naj 
referat poda udeležencem v razmislek središčno 
mesto duhovniške bratske solidarnosti. V letu 
dobrodelnosti in solidarnosti naj se predvsem 
iskreno ubesedi realno stanje medsebojnega 
čutenja, pomoči in solidarnosti, k čemur smo 
najprej poklicani duhovniki sami. Kakšno je 
stanje v dekaniji, kar zadeva zavedanje potrebe 
medsebojne duhovniške pomoči? 
 
 
 
Referat in pogovor naj se osredotočita na vsaj dva sklopa: 

1. Solidarnost med duhovniki v problematiki, kar zadeva gmotno osnovo duhovnikovega življenja 
in poslanstva: urejenost župnišča, prehrana, gospodinjstvo, osebno finančno stanje duhovnika ... 

2. Solidarnost med duhovniki, kar zadeva duhovni in pastoralni vidik duhovnikovega življenja: 
skrb za sobrata, ki je zagrenjen; skrb za sobrata, ki je žalosten, ki mu je duhovništvo težko in 
povsod vidi le težave in vse »črno«; skrb za sobrata, ki bolj kot veselo novico evangelija 
oznanja kritiko in krizo; medsebojna pastoralna pomoč, kjer ima nekdo veliko pastoralnega 
dela, drugi pa manj; skrb za sobrata na duhovnem področju, kjer si pomagamo pri spovedi in 
duhovnem vodstvu drug drugemu ... 

 
Izoblikovane ugotovitve in sklepi naj spodbujajo odgovornost, konkretno pomoč in solidarnost ter s 
tem veselje biti Kristusov duhovnik danes: vzet izmed ljudi in postavljen za ljudi v vsem, kar se 
nanaša na Boga. Seveda najprej v duhovniški pripadnosti in medsebojni pomoči. 
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