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VPRAŠALNIK O URESNIČEVANJU SKLEPOV PLENARNEGA ZBORA 
CERKVE NA SLOVENSKEM (2002) GLEDE PASTORALE NA ŽUPNIJAH  

v obdobju 2002-2007 
 
 
Navajamo naprej v ležeči pisavi sklep iz Sklepnega dokumenta Plenarnega zbora, nato pa z njim 
povezano eno ali več vprašanj. Prosimo Vas, da na vsa skrbno odgovorite: 
 

      Izpolni okence! 
1. V skladu z razumevanjem koncilskega modela župnije naj se pospešuje ustanavljanje 
različnih občestev na župnijski ali dekanijski ravni (89). 
- Koliko različnih malih občestev je nastalo v vaši župniji po letu 2002? 
......................................................................................................... 
 

 

2. Oblike organiziranega življenja vernikov, ki podpirajo poslanstvo laikov v Cerkvi in 
družbi, naj se po župnijah predstavijo in tam, kjer je potrebno, na novo ustanovijo. 
Organizacije, ki želijo imeti katoliški značaj, se morajo vključiti v ustrezne cerkvene 
strukture ter si urediti pravno in formalno stanje. Povezani so v Svet katoliških laikov 
Slovenije (SKLS) (90). 
- Koliko cerkvenih organizacij laikov deluje v vaši župniji in katere? 
........................................................................................................................ 
 

 

3. Po župnijah (ali dekanijah) naj se ustanavljajo misijonske skupine ali krožki, ki bodo 
vodili in spodbujali delo za misijone; delo naj vodijo referenti za misijone (97). 
- Ali imate v vaši župniji skupino, ki pospešuje delo misijonarjev? 

 
 
DA     NE 

4. Postopoma naj se uveljavi praksa odraslih izrednih delivcev obhajila v vseh večjih 
župnijah; kandidat naj se umesti s predpisanim liturgičnim opravilom (114). 
- Ali imate v vaši župniji odraslo osebo kot izrednega delivca obhajila? 
  Če DA, koliko? .............................................. 

 
 
DA     NE 
 

5. Da bi bili bolniki in ostareli, ki se ne morejo udeležiti nedeljskega bogoslužja, deležni 
njegovih sadov, naj župnije poskrbijo za delivce obhajila na domu (117). 
- Ali ima vaša župnija delilce obhajila bolnikov na domu? 
  Če DA, koliko? ............................................. 

 
 
DA     NE 
 

6. Kadar obhajamo bogoslužje z manjšimi skupinami (družine, otroci, mladina, ostareli 
in bolni), velja upoštevati Navodilo o mašah malih skupnosti in Pravilnik za maše z 
otroki (118). 
- Ali imate v vaši župniji maše, pri katerih se uporablja Pravilnik za maše z otroki? 

 
 
 
DA     NE 

7. Na začetku leta birme vsak boter podpiše izjavo, s katero dokazuje, da izpolnjuje 
pogoje za botrstvo; besedilo izjave pripravi SPS (181, 183). 
- Ali v vaši župniji botri pred birmo podpišejo izjavo o izpolnjevanju pogojev za 
botrstvo? 

 
 
 
DA     NE 
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8. Župnik naj v programu birmanskega uvajanja vključuje aktivno sodelovanje 
birmancev pri karitativno-socialnih dejavnostih in pri liturgičnem življenju Cerkve ter 
pripravlja redna srečanja s starši in botri birmancev. Birmovalec ali njegov zastopnik 
naj pred birmo pri srečanju z birmanci poudari vprašanje njihovega konkretnega 
vključevanja ali angažiranja v krščanskem občestvu (196, 199). 
- Ali birmanci v vaši župniji v času priprave na birmo sodelujejo v karitativno-socialnih 
dejavnostih župnije?  
- Ali sodelujejo v liturgičnem življenju?  
  Če DA, napišite kako? ..................................................................................... 
- Ali imate v župniji v času priprave redna srečanja s starši birmacev? 
  Če DA, kolikokrat? .......................... 
- Ali imate v župniji srečanja za botre?  
   Če DA, kolikokrat? ........................ 
 

 
 
 
 
 
 
DA     NE 
DA     NE 
 
DA     NE 
 
DA     NE 

9. Birmanska slovesnost naj se redno časovno loči od vizitacije in osebnega srečanja 
škofa z birmanci oziroma župnijo. Tako bo tudi več časa za temeljno srečanje predvsem 
s tistimi verniki, ki dejavno sodelujejo v župnijskem občestvu (199). 
- Ali je v vaši župniji birma časovno ločena od vizitacije in srečanja škofa z birmanci? 
- S katerimi aktivnimi verniki se tisti, ki opravlja vizitacijo, ob vizitaciji sreča? 
 ............................................................................................................................. 
 

 
 
 
DA     NE 
 

10. Voditelji birmanskih skupin naj se stalno in redno izobražujejo. Za to poskrbi župnik 
sam ali pa jih napoti na Teološko pastoralno šolo, v Šolo za animatorje in podobne 
oblike izobraževanja. Vse oblike izobraževanja naj jasno določijo ciljno skupino in 
doseženo stopnjo usposobljenosti (204). 
- Ali se voditelji birmanskih skupin v vaši župniji dodatno izobražujejo? 
- Koliko se jih je od leta 2002 doslej izobraževalo v Katehetsko pastoralni šoli? ............. 
- Koliko se jih je v tem obdobju izobraževalo v Šoli za animatorje? ............................... 
- Koliko se jih je v tem obdobju izobraževalo v Šoli za poslanstvo? ............................... 

 
 
 
 
DA      NE 
 

11. Po uvedbi devetletke naj bo prvo sveto obhajilo po dveh ali treh letih verouka (214). 
Ali je prvo sveto obhajilo v vaši župniji proti koncu drugega ali tretjega letnika razreda 
devetletke? 
 

 
 
......... razreda 

12. V okvir priprave na prvo spoved spadajo tudi obhajanja samostojnih spokornih 
bogoslužij. Prva spoved naj bo kakšen teden pred prvim obhajilom, ni pa primerna 
praksa, da je časovno preveč oddaljena od prvega obhajila (216). 
- Ali obhajate pri vas v času priprave na prvo spoved tudi spokorna bogoslužja? 
- Koliko dni pred prvim svetim obhajilom je pri vas prva sveta spoved? 

 
 
 
DA     NE 
............. dni 
 

13. Pri oznanjevanju je vedno znova potrebno ovrednotiti sveto popotnico kot zakrament 
umirajočih, ki ga je vernik dolžan prejeti, če mu je to le mogoče (221). 
- Ali menite, da so v vaši župniji verniki dovolj poučeni o vrednosti svete popotnice? 

 
 
DA     NE 
 

14. Urnik spovedovanja v župniji naj bo praviloma oznanjen in zapisan tako kot urnik 
za maše. V večjih mestih bi morali poskrbeti, da je eden od duhovnikov vedno na voljo 
za spoved v eni od mestnih cerkva. Tudi ta urnik naj bo objavljen v drugih mestnih 
cerkvah (233, 235). 
- Ali so verniki v vaši župniji seznanjeni z urnikom spovedovanja? 
- Ali je pri vas objavljen urnik spovedovanja v sosednji župniji? 

 
 
 
 
DA     NE 
DA     NE 
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15. Župniki naj vsaj nekajkrat na leto poskrbijo, da pride v župnijo spovedovat eden ali 
več spovednikov od drugod. V adventnem in postnem času se priporočajo samostojna 
spokorna bogoslužja in skupna priprava vernikov s posamično spovedjo. V tem primeru 
naj bo na voljo več spovednikov. Spoved naj po možnosti ne bo med mašo (235). 
- Ali prihaja v vašo župnijo kdo vsaj nekajkrat letno spovedovat od drugod? 
- Ali imate v vaši župniji v adventnem in postnem času samostojna spokorna 
bogoslužja? 
- Ali imate kdaj tudi skupno pripravo s posamično spovedjo? 
- Imate spovedovanje med mašo ali izven nje? .................................................... 

 
 
 
 
DA     NE 
 
DA     NE 
DA     NE 

16. Po župnijah naj se pospešujejo različne oblike vzpodbujanja duhovnih poklicev, še 
zlasti molitev za nove duhovne poklice na veliki četrtek, vsak prvi četrtek ali soboto v 
mesecu, duhovne vaje, duhovno vodstvo in drugo. Spodbuda k stalni prošnji za duhovne 
poklice je lahko tudi molitvena zveza, ki naj se ustanovi po škofijah in razširi na župnije 
(252). 
- Ali imate v vaši župniji skupno molitev za duhovne poklice? 
  Če DA, kdaj in kako? .................................................................................. 
- Ali obstaja v vaši župniji možnost vključevanja v molitveno zvezo za duhovne 
poklice? 

 
 
 
 
 
DA     NE 
 
 
DA     NE 

17. Zaročni obred naj bo približno pol leta pred poroko, vendar ne med mašo (280). 
- Imate v vaši župniji zaročni obred?  
  Če DA, koliko časa pred poroko? .................................................................... 
   Med mašo ali izven nje? ................................................................................ 

 
DA     NE 

18. Župnije kjer živijo Romi, naj se jim ponudi celostno oznanilo na njim primeren način 
(361).  
- Ali živijo v vaši župniji Romi? 
  Če DA, ali jim nudite njim primerne oblike verskega življenja? 

 
 
DA     NE 
DA     NE 

19. Župnije naj poskrbijo za ustrezne veroučne prostore (379). 
- Ali ima vaša župnija ustrezno urejene veroučne prostore?  
- Kdaj so bili urejeni? ........................................................... 

 
DA     NE 

20. Župnije in druge cerkvenopravne ustanove dajejo letno finančno poročilo o 
finančnem poslovanju (480). 
Ali oddaja vaša župnija na škofijo vsako leto finančno poročilo? 

 
 
DA     NE 

21.  (...) Vsako pastoralno območje naj si prizadeva, da pridobi zadostno število 
usposobljenih laiških sodelavcev za družinsko pastoralo (324).  
- Ali v vašem župnijskem pastoralnem svetu že deluje Odbor za družino? 

 
 
DA     NE 
 

22.  Že vrsto let so v Cerkvi na Slovenskem aktivni krščanski laiki, ki z veliko 
požrtvovalnostjo dragoceno prispevajo na oznanjevalnem, vzgojnem, liturgičnem, 
karitativnem in gospodarskem področju. Njihovo sodelovanje naj Cerkev v prihodnosti 
še pospešuje... (396). 
- Ali je v vaši župniji po letu 2002 več laikov aktivnih na:  

- oznanjevalnem področju: 
- vzgojnem področju: 
- liturgičnem področju:   
- karitativnem področju:  
- gospodarskem področju:  

 
 
 
 
 
DA     NE 
DA     NE 
DA     NE 
DA     NE 
DA     NE 
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23. (...) Med laiškimi kateheti so nekateri polno zaposleni in za svoje delo prejemajo 
pravično plačilo, drugi pa delajo prostovoljno nekaj ur na teden (371). 
- Ali v vaši župniji čutite potrebo, da bi skupaj še z nekaterimi sosednjimi župnijami 
zaposlili katehista glede na ponudbo škofije, da ona prispeva 1/3 sredstev za zaposlitev 
laiškega sodelavca? 

 
 
 
DA     NE 

24. Da bi dosegli koncilsko vizijo župnije, je PZ v 427. členu izpostavil šest poudarkov. 
Ste v letih po PZ na področju pastorale zaznali pozitivne spremembe v smislu navedenih 
poudarkov? Obkrožite oceno od 1-5 (1 je najnižja, 5 najvišja ocena). 
 

- Od pastorale, ki sloni predvsem na duhovnikovem individualnem delovanju, preiti k 
soodgovornosti celotnega občestva.  
- Od pastorale razdrobljenih dejavnosti preiti k organski in celoviti pastorali, ki 
upošteva prednostne naloge glede na potrebe, čas in razmere.  
- Od individualističnega načina vodenja prehajati k dialoško-timskemu modelu (...).  
- Od zakramentalistične pastorale k novi evangelizaciji.  
- Od ukvarjanja z zgolj notranjimi župnijskimi vprašanji k evangelizaciji oddaljenih (...).  
- Od zaprtosti v okvire svoje župnije k večjemu povezovanju in sodelovanju z drugimi 
župnijskimi občestvi ali družbenimi strukturami v kraju in občini. (427) 

V vsaki vrstici 
obkrožite samo eno 
številko! 
 

 
1    2    3    4    5
 
1    2    3    4    5
 
1    2    3    4    5
1    2    3    4    5
1    2    3    4    5
 
1    2    3    4    5

25. Ste v letih po PZ na področju kateheze zaznali pozitivne spremembe v smislu 
poudarkov navedenih v 349. členu PZ? Obkrožite oceno od 1-5 (1 je najnižja, 5 najvišja 
ocena) 
- Od kateheze, ki predpostavlja večinsko krščansko prakso, h katehezi, ki upošteva 
nekrščansko okolje.  
- Od kateheze otrok h katehezi odraslih, posebej k družinski katehezi.  
- Od kateheze poučevanja o veri h katehezi uvajanja v vero. 
- Imate v župniji redno katehezo za odrasle? 

 
 
 
1    2    3    4    5
 
1    2    3    4    5
1    2    3    4    5
DA     NE 

26. Zlasti župnije naj bodo v skladu z navodili škofa odprte za gibanja. Člani gibanj pa 
naj sprejemajo različne pastoralne naloge znotraj cerkvenih struktur: katehezo za 
otroke, mlade in odrasle; stalno duhovno oblikovanje; liturgično animiranje; pastoralo 
poklicev; karitativne in socialne dejavnosti ipd.(439). 
- Ali v vaši župniji delujejo cerkvena gibanja in skupnosti? 
   Če DA, napišite, katera od spodaj navedenih gibanj in skupnosti delujejo v vaši 
župniji, zraven pa pripišite število njihovih pripadnikov? ................................................. 
............................................................................................................................................ 
(Prenova v Duhu, Zakonci za Kristusa, Marijino delo-gibanje fokolarov, gibanje Pot, Skupnost krščanskega 
življenja, Skupnost Mir, Neokatehumenat, Skupnost Emanuel, Skupnost Barka, Center Kraljice Miru, 
Najina Pot, Delavnice molitve in življenja) 
 
- Ali člani gibanj v vaši župniji sprejemajo pastoralne naloge, omenjene v členu 439? 
- Ali ocenjujete, da je sodelovanje med župnijo in gibanji dobro? 

 
 
 
 
DA     NE 
 
 
 
 
 
 
DA     NE 
DA     NE 

27. Župnija včasih zaradi svoje majhnosti in pomanjkanja kadrov ter sredstev ne more 
sama pripraviti programov, ki bi bili koristni za vernike (429). 
- Katere vrste izobraževanj na škofijski oziroma dekanijski ravni predlagate škofijskim 
uradom (za katehezo, družino, mladino in laike) za usposabljanje članov ŽPS in drugih 
laiških sodelavcev na: 
- oznanjevalnem področju: ............................................................................................ 
- vzgojnem področju: .................................................................................................... 
- liturgičnem področju: .................................................................................................. 
- karitativnem področju: ................................................................................................ 
- gospodarskem področju: ............................................................................................ 

 

 
Št. opravilnika: ............../2007 
V/Na ............................., dne .................... 
                                                                                   pečat            .................................... 
                   župnik 
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