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Nedokončani sinodalni procesi v Sloveniji
Povzetek: Cerkev na Slovenskem je sproti spremljala potek 2. vatikanskega 

koncila. Škofje so hoteli čim bolje izpeljati njegove odloke. Že nekaj let zatem so 
sprejeli sklep, da se kot pri drugih narodih v zahodni Evropi izvede narodna sino-
da. Leta 1970 je ideja nenadoma ugasnila. Namesto tega je Cerkev usmerila svoje 
prizadevanje v t.i. prenovo. Okrog leta 1980 je tudi ta zamrla, zato je ljubljanska 
nadškofija v naslednjih letih izvedla tri zborovanja Pastoralnega občnega zbora. 
Podobna zborovanja sta imeli tudi mariborska in koprska škofija. Do sinode ali 
plenarnega zbora pa je prišlo leta 1997. Trajal je pet let. Sad dveh zborovanj je bil 
Sklepni dokument, ki je izšel leta 2002. 

Značilnost vseh poskusov v tem procesu je pomanjkanje volje po sodelovanju 
vseh slovenskih škofij, veliko vloženega truda v pripravo in formalno izvedbo in 
natis zaključnih besedil ter nesposobnost sprejete sklepe prenesti v pastoralno 
prakso.

Ključne besede: sinoda, pastorala, prenova, pastoralni občni zbor, plenarni 
zbor. 

Abstract: Unfinished Synodal Processes in Slovenia
The Church in Slovenia continually followed the course of Vatican II. The bi-

shops wanted to carry our its decrees in the best possible way. Thus, a few years 
after its closure, they decided to convoke a national synod as it was the case with 
other nations in Western Europe. In 1970, however, this idea suddenly disappe-
ared. Instead, the Church directed its endeavours towards a so-called renewal. 
Around 1980, this petered out as well. In the following years, the archdiocese of 
Ljubljana held three sessions of the Pastoral Conference and similar conferences 
were held in the dioceses of Maribor and Koper. A Plenary Council was held in 
1997. It lasted five years. Its result was the Final Document, which was published 
in 2002. All the trials during this synodal process have been characterized by a 
lack of will of all Slovenian dioceses to co-operate, by a great amount of effort that 
went into the preparation and formal execution as well as the printing of final 
texts and by the inability to put the passed resolutions into pastoral practice.

Key words: synod, pastoral, renewal, pastoral conference, plenary council.

Uvod
Ko so slovenski škofje po zaključku 2. vatikanskega koncila prišli 

domov, so bili zelo navdušeni nad idejo o »aggiornamentu«, ki ga je 
sprožil koncil. Najprej so poskrbeli, da so se čim prej prevedli vsi kon-
cilski dokumenti. Ti so izhajali najprej v posameznih zvezkih in bili 
tako že neposredno po koncilu na voljo vsem za branje in proučeva-
nje (Pogačnik 2004, 7), že leta 1972 pa so izšli tudi v knjigi. Ljubljanski 
nadškof dr. Jožef Pogačnik je želel, da se koncilske ideje čim prej pre-



258 Bogoslovni vestnik 68 (2008) • 2

nesejo med ljudi. Najprimernejše sredstvo se mu je zdela  oblika ljud-
skih misijonov. Tako je leta 1966 potekal najprej ljudski misijon v Lju-
bljani, ki naj bi bil nekako vzorčni model tudi za druge župnije v nad-
škofiji in vsej Sloveniji. Res je močno razgibal versko življenje in zara-
di novega pristopa, saj so na njem prvič sodelovali kot oznanjevalci 
tudi laiki. Zelo pritegnil mladino (Kvaternik 2003, 255).

 

Prva zamisel o sinodi
Že leta 1968 je v škofijskem listu Okrožnice nadškof Pogačnik raz-

glasil sklep slovenskih škofov, da se v naslednjih letih po vzoru drugih 
dežel v zahodni Evropi tudi v Sloveniji izvede narodna sinoda (Šuštar 
1980, 129). Potekala so že prva posvetovanja z duhovniki, izšla je po-
sebna številka revije Cerkev v sedanjem svetu  (Cerkev v sedanjem sve-
tu 1969, štev. 11-12), kjer so zbrana razmišljanja mnogih tedaj pomemb-
nih osebnosti, kaj naj bi sinoda obravnavala, in druge dejavnosti, potem 
pa je pojem sinoda kar naenkrat poniknil v pozabo in se ga več ni ome-
njalo. Kasneje so kot razlog za odpoved zamisli o sinodi največkrat  na-
vajali politično nasprotovanje takratnih oblasti, ki niso bile vesele oži-
vljene pokoncilske cerkvene dejavnosti. Prav tako je treba vedeti, da so 
se tedaj začela t. i. svinčena sedemdeseta leta z znanim Titovim pismom, 
ki je prineslo veliko idejno in politično zaostritev. Vendar ta razlog za 
umaknitev zamisli o sinodi z dnevnega reda doslej ni bil nikjer doku-
mentiran, kar glede na takratno siceršnjo konspirativnost cerkvenega 
delovanja in veliko mero samocenzure tudi ni presenetljivo. Vendar bi 
lahko navedli k temu še nekaj drugih razlogov. Kot prvo precejšnjo ne-
enotnost med tedanjimi odgovornimi pastoralnimi delavci v okviru 
tedaj nastalega Medškofijskega pastoralnega sveta. Izgleda, da so v dru-
gih škofijah na stvari gledali precej drugače kot v ljubljanski nadškofiji 
in se med seboj niso mogli sporazumeti, ne kdo bo sinodo vodil ne na 
kakšen način naj bi potekala. Mogoče pa je slutiti, da je bil razlog za 
odpoved sinodi tudi strah pred tedanjimi dogajanji v zahodnoevropskih 
deželah (Holandija) in pismo papeža Pavla VI. kardinalu Villotu o celi-
batu (Okrožnica ljubljanske nadškofije 1970, št. 2).

Pastoralna prenova
Že leta 1971 se je kljub temu začelo prizadevanje za t.i. prenovo, 

ki naj bi potekala predvsem na duhovni ravni in na izključno cerkve-
nem nivoju znotraj škofijskih, dekanijskih in župnijskih meja in usta-
nov. Ne smemo pozabiti, da je v Sloveniji nastal prvi župnijski pasto-
ralni svet (ŽPS) že leto po koncilu in da so se ti po župnijah v prvih 
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letih zelo hitro rojevali. Tudi škofijski pastoralni sveti so bili zelo de-
javni, ni pa takrat še bilo dekanijskih pastoralnih svetov. 

Ustanovljena je bila ekipa ljudi, ki so pripravljali delovna besedila. 
Ta so potem izšla v drobnih knjižicah in te naj bi po ŽPS in drugih cer-
kvenih organizmih sistematično predelovali in iskali praktične rešitve. 
Da bi bilo zanimanje večje, so začeli leta 1976 z obdelavo zakramentov, 
ki so bili na kratko teološko predstavljeni, nato pa so bile navedene 
nekatere koncilske smernice, ki naj bi privedle do prenovljene pasto-
ralne prakse. Prvi štirje zvezki, ki so obdelali vse zakramente razen 
zakona so izšli skupaj že v tem letu. »Prenova mora postati gibanje, ki 
naj se zdaj z izdajo tekstov začne,« je zapisal nadškof Pogačnik v uvodu 
v prvi dokument. Opisuje tudi predvideni potek prenove, nato pa na 
koncu zapiše: »Čaka nas resno, dolgotrajno in intenzivno delo, ki bo 
trajalo več let. Laiki, ki pogosto izražate željo in voljo po sodelovanju, 
imate zdaj ugodno priliko, da dejavno sodelujete pri sodobni prenovi 
Cerkve na Slovenskem« (Pogačnik, Prenova 1 zvezek, 1-2).

Šele čez tri leta, leta 1979, je izšel še zadnji, najobsežnejši zvezek o 
zakramentih, tokrat o svetem zakonu. Ko je po zvezkih o zakramentih 
(istega leta 1979) izšel še obsežnejši dokument o kristjanu in njego-
vem mestu v družbi in Cerkvi, t.i. »antropološki tekst«, pa se zdi, da so 
začeli zvoniti vsi zvonci pri tedanjih oblasteh. Besedilo je »nekakšna 
izpoved, kako danes gledamo na človeka v slovenski družbi in Cerkvi,« 
kot pravi spremna beseda. To besedilo naj bi bilo »neke vrste podlaga 
in okvir za zvezka o oznanjevanju in o vodstveni službi, ki sta še v pro-
gramu prenove,« piše dalje. Besedilo naj bi izzivalo kristjane k opre-
deljevanju, kako se počutijo v tedanji družbi in kako vidijo svoje mesto 
in vlogo v njej v smislu pastoralne konstitucije Gaudium et spes. Celo 
več. Namenjeno je bilo tudi ljudem izven Cerkve, saj v uvodu pravi: 
»Končno naj bi bil antropološki tekst tudi nekakšna temeljna listina 
za pogovor o človeku in kristjanu v današnji slovenski družbi in Cer-
kvi s tistimi, ki so sicer člani slovenske družbe, na Cerkev pa gledajo 
drugače kot verni kristjani. Skupne človeške vrednote, za katere se 
kristjani zavzemajo, so nedvomno primerno izhodišče za odkrit po-
govor z vsemi v današnji slovenski družbi« (Človek in kristjan v dana-
šnji slovenski družbi in Cerkvi 1979, 1). Zdi se, da je po tajnih vzvodih 
vmes posegla oblast in dala vedeti, da takšnega načina ne bo dovolila. 
Tako je tudi taka oblika cerkvene prenove za slabo desetletje povsem 
zastala in zamrla.

Škofijska pastoralna zborovanja
Ko je nadškof dr. Alojzij Šuštar,ki je bil sam zelo dejaven pri sno-

vanju in poteku narodne sinode v Švici, prisel iz tujine v Ljubljano, 
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je zamisel o slovenski sinodi znova oživela, vendar v drugačni obliki, 
kot so jo poznale zahodnoevropske dežele.  

Zaradi družbenih in političnih razmer, ki niso dopuščale velikih 
cerkvenih neliturgičnih zborovanj, so potekale več let priprave na 
svojevrstne škofijske sinode po posameznih škofijah. Najprej je bila 
na to pripravljena ljubljanska nadškofija, ki je leta 1988 izvedla dvoje 
zborovanj Pastoralnega občnega zbora ljubljanske nadškofije (PO-
ZLN), kot se je dogajanje imenovalo, čeprav je imelo vse značilnosti 
škofijske sinode. Takrat je bilo namreč zelo pomembno, kakšna poi-
menovanja se uporabljajo, kajti oblast je iz svetovnega tiska vsaj pri-
bližno vedela, kaj je sinoda, zato je bila na to zelo občutljiva. Podobno 
je približno vedela, kaj je Karitas, zato o njem ni bilo dovoljeno go-
voriti, ni pa vedela, kaj je diakonija, zato so lahko brez vsakih težav 
pri ŽPS nastajale komisije za diakonijo in v bistvu delovale kot župnij-
ske Karitas, pa ni to nikogar motilo. 

Ker sta potekali ti dve zasedanji POZLN še v komunističnem režimu, 
sta se naravno najbolj posvetili notranjim cerkvenim vprašanjem. Šele 
tretje zasedanje POZLN, ki je potekalo v letu 1991, torej že po prvih 
povojnih demokratičnih volitvah in  tik pred razglasitvijo državne sa-
mostojnosti, pa se je bolj posvetilo položaju Cerkve v družbi in njenim 
nalogam ob spremenjenih družbenih razmerah (Zbornik tretjega za-
sedanja Pastoralnega občnega zbora ljubljanske nadškofije 1991 1992, 
53). Žal vsa tri zasedanja, ki so pustila sled v dveh obširnih zbornikih, 
niso doživela prave aplikacije v konkretno življenje, saj so bili časi ob 
padcu berlinskega zidu in političnih ter družbenih spremembah v 
Evropi, posebej pa na slovenskih tleh, tako turbulentni, da so nase pri-
tegnili vso pozornost in izčrpali skoraj vse razpoložljive energije. 

Podobno je bilo s škofijskimi zborovanji v mariborski in koprski 
škofiji. Mariborska škofija je imela tri zasedanja Škofijskega zbora: pr-
vega o družini v letih 1989–1990, drugega o duhovnikih leta 1995 in 
tretjega o mladini v letih 1999–2001. Koprska pa je imela Škofijsko 
zborovanje za duhovno in pastoralno prenovo z dvema zasedanjema 
v letih 1992–1993. 

Ta škofijska zborovanja je torej močno ohromilo burno družbeno 
dogajanje, pa tudi dejstvo, da so bile v tem škofije nepovezane in ne-
usklajene. Temu primerni so bili tudi rezultati. Povsod je bilo tudi 
opaziti sicer dokaj zavzeto pripravljalno obdobje in organizacijsko 
precej brezhibno izpeljavo zasedanj, katerih sadovi so vidni v knji-
žnih zbornikih, povsod pa je šepalo izvajanje zastavljenih ciljev in 
operacionalizacija sklepov. Nedvomno temu botruje tudi zelo skro-
mna personalna zasedenost za to pristojnih škofijskih služb.

Slovenska sinoda
Vse to je nekako klicalo k poenotenju, ki bi ga lahko dala le narodna 

sinoda. Za to so se škofje odločili leta 1997, ne da bi natančneje dolo-
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čili vsebino, čas in potek. Očitno so si jo sprva zamislili v zelo skopi in 
kratki obliki. Že to, kako se je oblikovalo tajništvo in kako je šele nato 
prišlo do iskanja vsebine in tematskih sklopov, je nakazovalo proble-
me, ki se bodo izrazili pozneje. Sinoda naj bi bila nekaj povsem novega 
glede na dotedanje pastoralno delovanje. To naj bi po zamisli škofov 
zagotavljali novi ljudje v tajništvu sinode, ki bodo prinesli nove ideje. 
Že na začetku tudi ni prodrla zamisel o sociološki raziskavi terena, ki 
bi bila podlaga za nadaljnje korake. Zato je bilo veliko iskanja prave 
vsebine in primerne metodologije dela, ki je bolj ali manj sproti nasta-
jala. Pravi problemi so se pokazali po zaključku sinode. Ker pastoralni 
akterji v posameznih škofijskih organizmih niso bili dovolj pritegnjeni 
v samo pripravo in potek sinode, njenih sklepov tudi niso sprejeli za 
svoje. Zato je z izdajo Sklepnega dokumenta Plenarnega zbora Cerkve 
na Slovenskem leta 2002 in slovesno razglasitvijo sklepov uresničeva-
nje sinode bolj ali manj zastalo, še preden se je dobro začelo. 

Plenarni zbor Cerkve na Slovenskem
Glede na Zakonik cerkvenega prava iz leta 1983 se je Slovenska si-

noda, kot smo jo imenovali na začetku, kmalu preimenovala v Plenarni 
zbor Cerkve na Slovenskem. Po imenovanju članov tajništva je to sprva 
imelo dokaj redne seje. Kmalu po začetku sinode in še enkrat proti 
koncu je imelo tajništvo sinode tudi skupno sejo s Slovensko škofovsko 
konferenco. Najprej je bil pripravljen izhodiščni tekst - Lineamenta, ki 
je nakazal precej široko paleto tem, o katerih so se potem izrekali po-
samezniki ali skupine po župnijah, dekanijah, redovnih skupnostih in 
drugod. Njihove pripombe so se sproti vgrajevale v besedilo, ki je na-
stajalo kot osnova za razpravo na prvem zborovanju članov sinode. 

Po dveh letih in pol je bilo prvo zasedanje, na katerega so po okvir-
nih skupnih kriterijih poslale svoje delegate posamezne škofije. Na tem 
zasedanju je bilo težišče dela na delovnih skupinah in manj na plenu-
mu. Tako je na tem zasedanju nastalo precej predelano sinodalno be-
sedilo, ki ga je tajništvo kasneje še dograjevalo.  Predlog končnega be-
sedila so potem člani sinode potrjevali na drugem zasedanju leta 2000, 
ki je potekalo večinoma v plenumu. To besedilo so dokončno obliko-
vali in nato sprejeli škofje na svoji seji leta 2001. Prevedeni dokument 
je naslednje leto potrdil Rim in na slovesno razglasitev besedila, ki je 
bila ob veliki udeležbi vernikov v narodnem svetišču na Brezjah, poslal 
kardinala Tomka. Danes se sprejeto besedilo razmeroma malo upora-
blja pri pastoralnih razpravah in zelo redko upošteva pri odločitvah. 

Nastajanje novih škofij
Bolj kot oblikovanje besedila in njegovo sprejemanje je na pasto-

ralno življenje vplivalo, kar se je dogajalo ob tem. Najprej je kmalu 
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po sklicu sinode oživela že prej prisotna ideja o delitvi dotedanjih 
škofij na manjše dele, s čimer bi se udejanjile ideje iz koncilskih do-
kumentov o škofiji, zlasti iz odloka Christus Dominus, in bi se hkrati 
povečalo število ordinarijev v škofovski konferenci. Ta je bila dotlej 
premajhna za kreativno delo, saj večanje števila pomožnih škofov ni 
reševalo glavnih problemov. Ustanovljena je bila komisija pri SŠK, v 
kateri je sodelovalo osem kompetentnih oseb. Izdelala je predlog, da 
iz dotedanjih treh škofij nastane skupaj osem škofij. To je bil očitno 
za nekatere prevelik zalogaj in zamisel je šla v predal. 

Zamisel o novih škofijah s tem ni bila dokončno pokopana, ampak 
je leta 2005 znova prišla na dan. Tedaj je Rim dal vedeti, da bi pristal 
na ustanovitev manjšega števila škofij, češ da ne more hkrati nastati 
več novih škofij, kot je že obstoječih. Koprska škofija se je odločila, 
da se ne bo delila na dvoje. Tako so bile 7. aprila 2006 razglašene tri 
nove škofije: v Novem mestu, Celju in Murski Soboti in tako se je 
hkrati podvojilo število ordinarijev v škofovski konferenci. 

Pastoralni dnevi
Drugo pomembno dogajanje med sinodo in po njej je potekalo 

predvsem na dekanijski ravni. Na sinodi je prišlo do spoznanja, da 
posamezna župnija ni več sposobna ponuditi vseh potrebnih pasto-
ralnih rešitev sama, zato se mora povezovati z drugimi župnijami v 
smislu kooperativne pastorale. Vsa leta so bili po dekanijah t.i. pasto-
ralni dnevi, na katerih so udeleženci razpravljali po skupinah o pred-
loženih temah, imeli skupno bogoslužje, pa tudi kulturni program 
in čas za druženje. Leta 2005 je bil tak pastoralni dan na ravni škofij, 
leta 2006 na ravni arhidiakonatov, leta 2008 je pa predviden na na-
cionalni ravni. 

Tematska pastoralna leta
Tretja pomembna odločitev je bila v tem, da so posamezna pasto-

ralna leta (september – junij) od zaključka sinode dalje imela izbran 
tematski pastoralni poudarek. Tako so bile postavljxene doslej v 
ospredje teme kot: župnija, duhovni poklici, laiki, oddaljeni verniki, 
medsebojno vplivanje vere in kulture. Za naslednji dve pastoralni leti 
sta bili določeni temi o družini in o mladini. Medtem smo leta 2007 
v Sloveniji obhajali tudi leto Svetega pisma. Predložena tematika se 
obdeluje na raznih hierarhičnih in vsebinskih nivojih preko celega 
leta. Začne se na pastoralnem tečaju v septembru, svoj višek pa do-
seže s pastoralnim dnevom v maju ali juniju naslednjega koledarske-
ga leta. 

Kritično je treba priznati, da se zadnja leta vedno bolj čuti neka-
kšna utrujenost pri pastoralnih delavcih, zato so v zadnjem času ve-
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dno pogostejša razmišljanja, kako kljub vsemu ohraniti sinodalni tem-
po pastoralne prenove, vendar ob tem ne preobremenjevati vseh 
akterjev v pastorali, zlasti ne župnikov in dekanov,  saj bi s tem lahko 
dosegli ravno nasprotni učinek. 

Zaključek
Zelo pomembno je, da je Cerkev na Slovenskem lahko sproti spre-

mljala koncilsko dogajanje in praktično takoj po zaključku koncila 
dobila prevode koncilskih dokumentov. To ji je omogočilo izvesti 
zelo hitro liturgično reformo, saj se v neposredno cerkvene zadeve 
komunistična oblast v tistem obdobju ni več pretirano vtikala. 

Žal ni prišlo do izvedbe nacionalne sinode že v sedemdesetih letih 
tako kot po Zahodni Evropi, vendar je danes težko oceniti, kje so pra-
vi vzroki za to. Družbene razmere temu gotovo niso bile naklonjene, 
verjetno pa je k temu pripomogla neenotnost v Cerkvi sami, zlasti 
med škofijami, in pomanjkanje sposobnosti za prilagajanje konkre-
tnim razmeram. 

Poskus pastoralne prenove, ki je sledil še v komunističnem obdo-
bju, je pokazal, da je Cerkev lahko dokaj prosto delovala v svojih no-
tranjih okvirih, ni pa se smela opredeljevati do družbenih razmer ali 
pokazati ambicije, da bi družbo aktivno sooblikovala. 

Škofijska zborovanja ob koncu osemdesetih in v začetku devetde-
setih let prejšnjega stoletja so bila glede na obstoječe razmere sicer 
primeren nadomestek za sinodo, vendar so imela to nesrečno okoli-
ščino, da so politične razmere popolnoma zameglile cerkveno doga-
janje v širši javnosti, hkrati pa tudi ljudi v Cerkvi sami tako zelo pri-
tegnile nase, da ni bilo prave volje in moči za pravo prenovo v Cerkvi. 
Zlasti boleče je spoznanje, da se tudi Cerkev ni znala ali zmogla pri-
merno organizirati in angažirati za uresničevanje tistega, kar je na 
različnih zborovanjih sklenila. Ker je bilo veliko energije vložene v 
pripravo in izvedbo zborovanj in v oblikovanje sklepov, je škoda, da 
je vse to ostalo brez vidnejših sadov. 

Podobno se je dogajalo ob slovenski sinodi. Najprej ni bilo primer-
no že temeljno izhodišče, češ da morajo sinodo izvesti povsem novi 
ljudje, ki naj bi prinesli povsem nove ideje in zamisli, in to naj bi bilo 
zagotovilo za uspeh sinode. Z vidika uspešnosti je bila problematična 
sestava tajništva, saj so imeli člani zelo različne poglede na to, kaj je 
vsebinsko najpomembnejše. Prav tako tudi glede metode, kako naj 
se sinoda izvede. Povsem brez idej pa je bilo o tem, kako naj se njene 
sklepe izvaja. Zgrešena, to danes lahko utemeljeno rečemo, pa je bila 
odločitev o sestavi Odbora za izvajanje sinodalnih sklepov, ki je svo-
jo nalogo preprosto prepustil obstoječim cerkvenim ustanovam, ne 
da bi kdo nad izvajanjem opravljal potrebno kontrolo in jih pri tem 
spodbujal in usmerjal. 

Doc. dr. Peter Kvaternik, nedokončani sinodalni procesi v Sloveniji
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Po eni strani gre za neznanje o tem, kako družbeni in cerkveni 
procesi po svojih zakonitostih potekajo, po drugi strani pa za nemoč, 
da bi sprejete sklepe spravili v konkretno prakso. Temu je v precej-
šnji meri kriva pomanjkljiva kadrovska zasedenost in organiziranost 
pastoralnih institucij, pa tudi neusposobljenost za dolgoročnejše na-
črtovanje in organsko izvajanje začrtanih smernic. 
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