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Antonio Fallico. Pedagogia pastora-
le: Questa sconosciuta. Roma: Chiesa-
Mondo, 2010 (1. izd. 2000). 650 str. 
ISBN: 9788885926523. 

Delo Antonia Fallica z naslovom Pe-
dagogia Pastorale: Questa sconosciuta 
odgovarja na temeljna vprašanja peda-
gogike danes in prikazuje mesto peda-
gogike v pastorali. Avtor knjige je žu-
pnik, hkrati pa aktiven član pri oblikova-
nju pastorale v nadškofiji v Catanii. Pre-
dava pastoralno pedagogiko na teološki 
fakulteti v Catanii (Italija). Tako skuša 
združevati teorijo s prakso. 

Milanski pomožni škof Franco Giulio 
Brambilla je v uvodniku zapisal, da je izraz 
»pastorala« v času drugega vatikanskega 
koncila postal neke vrste leitmotiv. Vse je 
postalo »pastoralno« in vse, kar se doga-
ja, mora postati »pastoralno«. Drugi va-
tikanski koncil se tako dejansko odpira 
sodobnemu svetu in mu gre naproti 
(aggiornamento). Postavlja se vprašanje, 
s kakšno metodo posredovati vsebino 
(vero) sodobnemu svetu, kulturi, družbi, 
v kateri živimo. Težava je predvsem v ne-
skladju med teorijo (vedeti) in prakso 
(ravnati), torej življenjem. Poleg tega 
opažamo razkorak med teologijo in pa-
storalo, med poznavanjem vere in njene 
vsebine in praktičnim poslanstvom Cer-
kve (kako vero uresničevati v konkretnem 
vsakdanjem življenju). Fallicovo delo je 
poskus iskanja rešitev za opisane težave. 

Knjiga je razdeljena na tri dele. Prvi 
nosi naslov Kakšna pedagogika?.in v 
njem avtor definira pojem pedagogike. 
Pridružuje se tradicionalni definiciji, ki 
pravi, da je to »znanost o poučevanju«. 

Hkrati definira oba pojma: pedagogiko 
in poučevanje. 

V drugem delu se osredotoči na vpra-
šanje pastorale. Izhaja iz definicije pa-
storale in spregovori o težavah, ki nasto-
pajo v povezavi s pastoralno teologijo. 
Nato predstavi pastoralo kot teološko 
znanost, katere poslanstvo je ustvarja-
nje povezave med teorijo in prakso. Ta 
predstavitev je podkrepljena z zgodovin-
skim prikazom razvoja s posebnim pou-
darkom na drugem vatikanskem koncilu. 

Osrednje mesto zavzema tretji del z 
naslovom Kakšna pastoralno pedagogi-
ko si želimo? in je razdeljen na dve po-
glavji: Identiteta in naloge pastoralne 
pedagogike ter Itinerarij in okolje pasto-
ralne pedagogike.

Identiteto in naloge pastoralne peda-
gogike avtor obravnava v dvanajstih po-
glavjih, ki zajemajo naslednje tematike: 
pastoralna pedagogika kot znanost; od-
nos med pastoralno teologijo in pastoral-
no pedagogiko; odnos med pastoralno 
pedagogiko in znanostjo; cilji; metode; 
smeri pastoralne pedagogike; duhovnost 
in pastoralna pedagogika; pastoralna pe-
dagogika v Svetem pismu (Stara in Nova 
zaveza); šola Jezusove pastoralne peda-
gogike. Iz tega poglavja izhaja tudi vpra-
šanje, kakšno pedagogiko lahko ob Jezu-
sovi pedagogiki prevzamemo danes. Ta 
podnaslov avtor sklene s poglavjem o 
krepostih in vrlinah, ki naj bi jih imeli pa-
storalni delavci. Za zgled nam postavi Je-
zusov »model dobrega pastirja«. 

Pod naslovom Pastoralna pedagogika 
beremo zelo obširno (devetnajst pogla-
vij) razpravo o itinerariju in okolju pasto-
ralne pedagogike. V uvodnem poglavju 
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se avtor sprašuje o identiteti Cerkve. 
Njeno novo podobo išče v luči drugega 
vatikanskega koncila. Nadaljuje s pasto-
ralno antropologijo (sprašuje se, kako jo 
razumeti). Skupnost predstavi kot kraj 
učenja, poučevanja. Uresničenje pasto-
ralne pedagogike se kaže v oznanjevanju 
božje besede (oznanjevanje, poslušanje, 
pričevanje). Pri tem ne govorimo samo 
o razlagi svetopisemskih besedil, ampak 
tudi o aktualizaciji in spodbudi za danes. 
Pomembna metoda posredovanja vse-
bine »vere« so vsa liturgija in zakramen-
ti (4. poglavje: Liturgija kot temelj življe-
nja krščanske skupnosti in služenja). Sle-
dita evangelizacija ob katekizmu in ka-
tehezi (5. poglavje) in karitativna dejav-
nost, ki izhaja iz zapovedi ljubezni. Avtor 
se pri tem sprašuje, komu je v prvi vrsti 
namenjena ta ljubezen. Teološko jo ute-
melji s svetopisemsko priliko o usmilje-
nem Samarijanu. Pastoralna pedagogika 
se kaže še na drugih področjih, kakor so: 
pastorala zdravja, ljudske pobožnosti 
(konkretni predlogi), pastorala inkultu-
racije (odnos med Cerkvijo in svetom, 
mesto jezika v pedagoškem procesu), 
ljudski misijon (tudi čas pred njim in po 
njem). Avtor vidi področje delovanja v 
pastoralnem projektu obnove župnij 
(ovrednotenje življenja in delovanja žu-
pnij, učenje pastoralnega načrtovanja, 
vrednotenje rezultatov), v družinski in v 
mladinski pastorali, v pastorali župnijski 
pastoralnih svetov, v pastorali prostega 
časa (nevarnosti, ki jih prinaša prosti 
čas, prosti čas in počitek, prosti čas in 
vzgoja za veselje, prosti čas in solidarna 
pomoč, poglavje konča z naslovom Kri-
stus in prosti čas). Naslednje poglavje 
spregovori o župnijski pastorali in o delu 
za duhovne poklice (duhovni poklici in 
župnijsko občestvo, možnosti, nujne za 
vzgojo dobrih duhovnih poklicev, priza-

devanje za večjo ozaveščenost na po-
dročju dela za duhovne poklice). V pred-
zadnjem poglavju spregovori avtor o pa-
storali in o vključenosti laikov vanjo. 
Predstavljene so tri dimenzije: medse-
bojno razumevanje, dopolnjevanje, so-
odgovornost. Konča s pastoralno komu-
nikacijo: župnijski dvoranski prostor, ki 
je odprt vsem: vernim in nevernim, mla-
dim in starejšim …

Dodatek v knjigi je razdeljen na šest 
poglavij. V prvem sta prikazana zgodovi-
na in razvoj pedagogike (vse od Sokrata, 
Platona in Aristotela do današnjih dni). 
Drugo poglavje govori o štirih področjih 
pedagogike (zgodovinsko, eksperimental-
no, idealistično in realistično področje). 
V tretjem poglavju smo povabljeni, da se 
skupaj z avtorjem zazremo v 20. stoletje. 
Avtor se v njem sprašuje o usmeritvi pe-
dagoške misli sodobnega časa. Četrto je 
poglavje o aktualnih pedagoških smereh 
danes (J. S. Bruner, B. F. Skinner, N. Crow-
der, J. K. Galbraith, L. Milani, A. S. Neill, P. 
Freire, P. Bertolini). V petem poglavju 
skuša avtor umestiti pedagogiko med 
druga znanstvena področja (filozofija, eti-
ka, psihologija, sociologija, verstva). Na 
koncu se dotakne vsebine in modelov kr-
ščanske pedagogike (kratek zgodovinski 
ekskurz). Delo se sklene s predstavitvijo 
razvoja znanstvene pastorale (od Marije 
Terezije prek Rautenstraucha in Nietz-
scheja do Marheinekeja). 

Avtor se v uvodnih besedah sprašuje, 
ali obstaja danes znanstvena literatura 
o krščanski edukaciji, krščanskem pou-
čevanju. S svojim delom želi v treh ko-
rakih odgovoriti prav na to vprašanje. 
Najprej poskuša razjasniti ideje, vsebine 
in pojme, povezane s pedagogiko. V 
drugem poglavju nato na kratko spre-
govori o naravi, o pomenu in o cilju 
splošne pastorale in o odnosu med pa-
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storalo in teologijo. Tretji, najobsežnej-
ši del povezuje pedagogiko in pastoralo 
v en sam pojem. Govori o njunem med-
sebojnem vplivu in dopolnjevanju. 

Ker sta obe področji zelo obsežni, 
lahko rečemo, da je avtorju uspelo do-
bro povzeti bistvene značilnosti obeh 
področij in ustvariti celostni pogled na 
pastoralno pedagogiko. Delo ni le prikaz 
nekega stanja, ampak sedanji pogled 
gradi na zgodovinskem razvoju. Avtor 
skuša najti področja in smernice, ki bi 
izboljšale pastoralno edukacijo priho-
dnosti. 

Knjiga je napisana pregledno, pod-
krepljena je s citati priznanih avtorjev, z 

navedki iz dokumentov drugega vati-
kanskega koncila in iz poznejših doku-
mentov Cerkve. Na koncu najdemo bo-
gat seznam literature in seznam citatov. 

Knjige je namenjena vsem, ki iščejo 
odgovore za svoje pastoralno delova-
nje, predvsem za pedagoško področje. 
Vsebino – nauk katoliške Cerkve, moral-
ni nauk, Sveto pismo – bolj ali manj po-
znamo. Številna vprašanja se postavijo 
predvsem, ko jo moramo posredovati 
(pedagoški, didaktični, metodološki pri-
stop) neki določeni ciljni skupini. Pri 
tem nam vsekakor lahko pomaga pred-
stavljeno delo Antonia Fallica. 

 Andrej Šegula

Hubertus Halbfas. Religions Unter-
richt nach dem Glaubens Verlust: Eine 
Fundamentalkritik. Ostfildern: Patmos 
Verlag, 2012. 222 str. ISBN 978-3-8436-
0200-6.

Avtor (rojen leta 1932) je bil profesor 
religijske pedagogike na Pedagoški viso-
ki šoli v Reutlingenu in ves čas kritično 
spremlja razvoj religijskega pouka v 
nemško govorečih deželah. V tej knjigi 
ima pred očmi vse, ki jim je religijski 
pouk namenjen: učence in dijake. Začne 
s statičnimi podatki o religioznosti za 
Nemčijo, ki je v pol stoletja dobesedno 
izgubila tla pod nogami, saj je v petde-
setih letih prejšnjega stoletja še 60 % 
mladih redno obiskovalo nedeljsko 
mašo. Leta 2010 je 56 % mladih med 
dvanajstim in petindvajsetim leti staro-
sti, ki se imajo za katoličane, menilo, da 
vera v Boga nima skoraj nobenega ali 

nobenega pomena za njihovo življenje 
(13). Če se mladi pogovarjajo o veri, 
bodo pogosto rekli, da so normalni, to 
pomeni: brez vere (Untheist) (15). V 
zgodovinskem razvoju izgube vere nem-
škega človeka, ki se začne že z gibanjem 
Sturm und Drang, v katerem je ume-
tnost začela prevzemati religiozno me-
sto, pokaže na to, kaj se zgodi, če vera 
ne gre v korak s časom, bolje: s člove-
kom, ki naj bi iz te vere živel. Pri tem se 
usmeri predvsem na tiste, ki so za ozna-
njevanje odgovorni. Študija, ki jo je na-
redila Nemška škofovska konferenca 
leta 2005, naslovljena Sinus-Milieu-Stu-
die, kaže na to, da je Cerkev navzoča le 
še v treh od desetih predlaganih druž-
benih okoljih: v tistih, ki so tradicional-
no zakoreninjena v katolištvu, v konser-
vativnih in v delu tistih, ki se imajo za 
srednji razred, bolje: za postmateriali-
stične, čeprav prav pri teh vpliv še dalje 


