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Duhovni spremljevalec posvečenih žena
Analiza raziskave o duhovnem spremljanju  

posvečenih žena na Slovenskem 

Povzetek: V članku avtor analizira rezultate osemdesetih izpolnjenih anket o 
duhovnem spremljanju posvečenih žena. Na anketo je odgovorilo več kot polovica 
vseh posvečenih žena na Slovenskem, ki imajo redno duhovno spremljanje, zato so 
rezultati reprezentativni in vredni upoštevanja. Analiza je potrdila predpostavko, 
da se v glavnem izpolnjujejo smernice cerkvenih dokumentov glede svobode vesti 
v duhovnem spremljanju in izbire osebnega duhovnega spremljevalca, poznavanje 
karizme posvečenega življenja s strani spremljevalcev in možnosti izbire posvečene 
žene (sosestre) za spremljevalko. Hkrati pa je pokazala, da je včasih ogrožena potreb-
na svoboda pri tistih, ki imajo za svojo duhovno spremljevalko lastno predstojnico. 
Pokazala se je potreba po večjem ovrednotenju duhovnega spremljanja po drugi 
posvečeni ženi (sosestri, ne predstojnici) in ločevanju spovedi in spremljanja ter 
predstojniškega spremljanja in rednega osebnega duhovnega spremljanja. 

 Ključne besede: duhovno spremljanje (vodstvo); duhovno spremljanje posvečenih 
žena; spremljanje predstojnice; posvečena žena; posvečeno življenje; redni spovednik; 
duhovni spremljevalec.

Abstract: Spiritual Companion of Consecrated Women. An Analysis of a 
Survey on Spiritual Accompaniment of Consecrated Women in Slovenia

In the paper the author analyzes the results of eighty filled-in questionnaires about 
the spiritual accompaniment of consecrated women. The survey was answered by more 
than a half of all consecrated women in Slovenia having a regular spiritual accompa-
niment, therefore the results can be deemed representative and well worth of consi-
deration. The analysis has confirmed the hypothesis that the directives of the church 
documents have been largely fulfilled: the freedom of conscience concerning spiritual 
accompaniment and the choice of a personal spiritual companion, the knowledge of 
the charisma of consecrated life by the companions and the possibility of choosing a 
consecrated woman (a fellow sister) as the companion. At the same time it has shown 
that the necessary freedom is sometimes endangered with those having their own su-
perior as the spiritual companion. The survey has shown a need for giving greater value 
to spiritual accompaniment by another consecrated woman (a fellow sister, not a supe-
rior), for distinguishing between confession and accompaniment as well as between the 
accompaniment by a superior and the regular personal spiritual accompaniment.

Key words: spiritual accompaniment (direction), spiritual accompaniment of con-
secrated women, accompaniment by a superior, consecrated woman, consecrated 
life, regular confessor, spiritual companion.
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Okvir raziskave
Splošni namen ankete, ki je bila razposlana v marcu 2007, je bil 

razložen v njenem začetku: »S pričujočo anketo bi rad ugotovil, kako 
je urejeno duhovno spremljanje v ženskih redovnih kongregacijah 
ali v drugih oblikah posvečenega življenja v Sloveniji in kakšen je po-
gled slovenskih posvečenih žena na to vrsto osebne duhovne pomo-
či« (Anketa). 

Ker je bila anketa precej obširna, vsebovala je sedemintrideset 
vprašanj, se bomo v tej analizi raziskave omejili predvsem na vpraša-
nje, kdo je ‘duhovni spremljevalec posvečenih žena’.1 V nadaljnjih 
člankih pa se bomo posvetili tudi analizi drugih podatkov, ki smo jih 
dobili s pomočjo ankete. 

Najprej bomo poskušali prikazati nauk cerkvenega učiteljstva o 
duhovnem spremljevalcu posvečenih žena. Cerkveni dokumenti, ki 
govorijo o duhovnem spremljanju, se najpogosteje obračajo hkrati na 
vse osebe posvečenega življenja razen v nekaterih primerih, ki so bolj 
specifični za posvečene žene in njihove ustanove. Predpostavljamo, 
da so smernice cerkvenih dokumentov, še posebej glede svobode ve-
sti in izbire osebnega duhovnega spremljevalca, spremljanja predstoj-
nic, spremljevalčevega poznavanja karizme posvečenega življenja in 
možnosti izbire posvečene žene (sosestre) za spremljevalko, dejansko 
upoštevane pri duhovnem spremljanju posvečenih žena v Sloveniji.

Koliko ta predpostavka dejansko drži, bomo videli iz analize od-
govorov na vprašanja, ki se dotikajo teh področij. V sklepu pa bomo 
poskušali izluščiti temeljna spoznanja te raziskave in možne smerni-
ce za bolj rodovitno duhovno spremljanje posvečenih žena.

Duhovni spremljevalec posvečenih oseb 
v luči cerkvenih dokumentov 
Dokument Potissimum institutioni poudarja, da je ena izmed te-

meljnih nalog odgovornih za začetno vzgojo »skrb, da bodo novinci 
ter mladi redovniki in redovnice dejansko vodeni po duhovnem vo-
ditelju« (30). Prav tako naglaša, da morajo vedno spoštovati pristoj-
nosti svojega spovednika in duhovnega spremljevalca ter da ti ne 
smejo zahtevati, da jih izberejo za lastnega duhovnega spremljevalca. 

1  Čeprav bom običajno uporabljal besedo »duhovni spremljevalec«, s tem ne mi-
slim samo na moške spremljevalce, temveč tudi na ženske. Včasih bo to tudi izrecno 
povedano.
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Vedno se mora spoštovati njihova svoboda vesti in možnost izbire 
lastnega duhovnega spremljevalca, kar je poudaril že drugi vatikanski 
cerkveni zbor v 14. točki dokumenta Perfectae caritatis. Da bi bilo 
možno to vedno ohranjati in varovati, predlagajo delitev vlog pri 
vzgoji posvečenih oseb, pri čemer pa je potrebno vedno spoštovati 
pristojnosti drug drugega.2

Proces vzgoje oseb posvečenega življenja se ne konča z zaključk-
om začetne vzgoje, temveč se nadaljuje skozi vse življenje. Dokument 
Potissimum institutioni še posebej daje zelo jasna navodila glede 
duhovnega voditelja: »V vsaki ustanovi naj predstojniki določijo od-
govornega za trajno formacijo. Prav tako je potrebno poskrbeti, da 
bodo redovniki lahko imeli na razpolago v vsem svojem življenju du-
hovnega voditelja ali svetovalca, v skladu s pedagogiko, uporabljeno 
že v začetni vzgoji, in v skladu s svojo doseženo zrelostjo ter z okoli-
ščinami, v katerih živijo« (71).

Dokument poudari predvsem dvoje: 1. Ni dovolj samo imenovanje 
odgovornega za trajno formacijo, temveč je potrebno posvečenim 
osebam ponuditi konkretno možnost, da lahko izberejo in imajo oseb-
nega duhovnega voditelja. 2. Za čim večjo zaščito svobode vesti in 
izbire je pomembno, da je na razpolago več duhovnih voditeljev.3 

Temeljna naloga duhovnega spremljanja v trajni formaciji posve-
čene osebe je predvsem v rasti zvestobe posvetitve Bogu, in to po 
karizmi ustanove posvečenega življenja, v kateri je ta naredila slove-
sne zaobljube. Ta cilj predpostavlja, da duhovni spremljevalec to ka-
rizmo zelo dobro pozna (DCVR 21; BŽ 36), kajti le tako ji bo mogel 
pomagati na poti postopnega in nenehnega spreobračanja in obliko-
vanja po karizmi ustanove. 

Nekateri dokumenti spodbujajo ženske ustanove, naj določijo svo-
je članice, ki so primerno usposobljene, za duhovno spremljanje (EE 
47; PI 71). Menimo, da bi bilo zelo dobro, ko bi se to še bolj ovredno-
tilo. Marsikdaj bi lahko bilo duhovno spremljanje posvečene žene po 
njeni sosestri veliko bolj rodovitno za njeno osebnostno, duhovno in 
občestveno/sestrsko rast. Če je duhovni voditelj škofijski ali redovni 
duhovnik, je vedno oddaljen od karizme njene ustanove, pa čeprav jo 
lahko zelo dobro pozna.4 Tako ne more dati spremljani posvečeni ženi 

2  Temeljitejšo razlago o duhovnem spremljanju v začetni vzgoji posvečenih oseb 
glej Platovnjak (2007, 541-544).
3 PI 63 poudarja, naj bo »vsaj en redovnik« uradno določen za duhovnega voditelja 
oseb z začasnimi zaobljubami. V tej številki pa že kaže na primernost, da je na raz-
polago več duhovnih voditeljev za posvečene osebe v nenehni vzgoji. Toda nepo-
sredno ne potrjuje potrebnosti, da so tudi uradno določeni. 
4  Cerkveni dokumenti povsem nedvoumno poudarjajo pomembnost in nujnost 
poznavanja karizme in duhovnosti ustanov, ki ji pripadajo posvečene osebe in jih 
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možnosti neposrednega oblikovanja v karizmi, po kateri je poklicana, 
da se oblikuje po Kristusu in hodi za njim z zaobljubami evangeljskih 
svetov. S tem bi bila rešena tudi njihova – včasih nezdrava odvisnost 
od škofijskih duhovnikov in moških ustanov, kar razkrivajo še posebej 
nekateri interventi koncilskih očetov (Platovnjak 2001, 108-110), in 
hkrati tudi pomanjkanje duhovnih spremljevalcev zanje.

Predstavitev raziskave
Raziskavo smo omejili samo na posvečene žene, kot je razvidno iz 

naslova, in še to samo na tiste, ki živijo v Sloveniji in imajo trenutno 
duhovnega/o spremljevalca/ko. Ker naj bi zaradi svojega poslanstva 
predstojnice vedele, katera ima ali nima duhovnega/o spremljevalca/ko, 
smo anketo poslali po elektronski pošti ali po navadni pošti provincial-
ni predstojnici redovne ustanove ali druge oblike posvečenega življenja, 
s katero smo se prej dogovorili in je bila pripravljena sodelovati.5 Da bi 
se zmanjšali stroški ankete, smo se dogovorili, da anketo posredujejo 
predstojnicam njihovih skupnosti, le-te pa jo posredujejo samo tisti po-
svečeni ženi, ki ima trenutno duhovnega/o spremljevalca/ko. Ko jo iz-
polni, jo sama pošlje na naš naslov. Tako je bila zagotovljena tudi anoni-
mnost ankete. Do konca aprila 2007 smo prejeli 80 izpolnjenih anket. 

Anketo je sprejelo 10 ženskih redovnih družb (stanje 31. 12. 2006).6 

V njih je bilo 536 redovnic. Dve družbi nista dali nobenega odgovo-
ra. V njih je 151 redovnic. Tako je anketa zajela 385 redovnic. Ker je 
bila dana redovnicam, ki imajo duhovnega/o spremljevalca/ko, so 
izbiro naredile že njihove predstojnice. 

V anketo smo poskušali zaobjeti tudi posvečene žene v svetnih 
ustanovah posvečenega življenja, ki jih je 6. V njih je 45 posvečenih 
žena. Odgovorile so tri ustanove (v njih je približno 30 žena), od tega 
ena celo stoodstotno. Vseh odgovorov je bilo 8. 

Od posvečenih žena, ki so izpolnile anketo, ima od 80 anketirank 
večne zaobljube kar 57 (71,3 %); začasne zaobljube 15 (18,8 %); no-
vinke so 3 (3,8 %) in kandidatke/postulantke 4 (5 %). Le ena anketi-
ranka ni izpolnila tega vprašanja. Tako jih spada od vseh anketiranih 

spremlja škofijski duhovnik ali redovnik druge ustanove (EE 47; BŽ 36).
5 Sedem 'provincialnih' predstojnic (od 18) nam je že v telefonskem pogovoru 
nakazalo (štirih nismo mogli niti dobiti), da ne želijo sodelovati pri tej anketi-razi-
skavi, ker tako rekoč nimajo duhovnega spremljanja v dobesednem pomenu ali pa 
se jim ne zdi koristno. V vseh teh družbah je po statistiki z 31. 12. 2006 76 redovnic. 
Od teh redovnih sester ima gotovo redno duhovno spremljanje 13 sester, ker spada-
jo v ustanovo, kjer je po njihovi konstituciji vsaka sestra duhovno spremljana. 
6 Podatke o številu posvečenih žena v Sloveniji smo dobili na KORUS-u dne, 27. 3. 
2007.
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71,3 % v trajno formacijo, 27,6 % pa v začetno (kandidatke/postulant-
ke še ne spadajo neposredno v družbo ali ustanovo, toda vključene 
so že v neke vrste začetno vzgojo). 

Dne 31. 12. 2006 je bilo vseh posvečenih žena v Sloveniji: 606 se-
ster z večnimi zaobljubami, 29 z začasnimi zaobljubami, 6 novink in 
16 kandidatk/postulantk). Njihova povprečna starost je bila 61,7 let. 
Povprečna starost posvečenih žena, ki so odgovorile na anketo, je 39 
let. Torej so v večini odgovarjale mlajše. 

Koliko se lahko zanesemo, da so dobile anketo v roko resnično vse 
posvečene žene, ki imajo duhovno spremljanje? Čeprav je bila anketa 
anonimna, je bilo v njej tudi vprašanje, kateri družbi pripadajo. Na 
vprašanje so lahko svobodno odgovorile. Samo dve nista izpolnili tega 
okenca. Tako lahko vidimo, kateri družbi pripada posvečena žena, ki 
je izpolnila anketo. Ker smo zagotovili anonimnost, lahko rečemo samo 
to, da so jo v večini izpolnile posvečene žene, ki spadajo v družbe pred-
vsem z vzgojnim apostolatom. Najmanj pa so odgovorile družbe s ka-
ritativnim apostolatom. Iz dveh družb jih je odgovorilo skoraj polovica; 
iz ene skoraj tretjina; nekatere družbe 20 %, druge pa 10 %. 

Glede na poznavanje stanja lahko rečemo, da je anketa zagotovo 
zajela več kot dobro polovico vseh posvečenih žena, ki imajo duhov-
no spremljanje. V družbah, ki so odgovarjale, je namreč tudi precej 
starejših redovnic, ki niso imele nikdar duhovnega spremljanja, ker 
to v njihovi družbi v času njihove začetne vzgoje ni bilo običajno, kot 
so med drugim jasno zapisale tudi nekatere anketiranke. 

Posvečene žene, ki so odgovorile na anketo, so tudi precej izobra-
žene. Kar 51,3 % jih ima visokošolsko izobrazbo (od teh jih ima 1,3 % 
doktorski in 6,3 % magistrski študij). 6,3 % jih ima višješolsko izobraz-
bo in 25 % srednješolsko/gimnazijsko izobrazbo. 

Vsekakor je dobljen vzorec dovolj velik in do neke mere reprezen-
tativen, da omogoča videti stanje duhovnega spremljanja posvečenih 
žena, še posebej za posvečene žene v začetni vzgoji, saj je teh odgo-
vorilo skoraj polovico. Anketa je vsebovala 37 vprašanj, ki so kvanti-
tativnega in kvalitativnega značaja. Vsako kvantitativno vprašanje je 
vključevalo odgovor »drugo« in možnost, da so anketiranke lahko 
prosto dopisale odgovor, ki ga morebiti nismo ponudili.

Analiza ankete: kdo je duhovni spremljevalec 
posvečenih žena
V analizi se bomo predvsem dotaknili odgovorov na vprašanja, iz 

katerih moremo razbrati: kdo je njihov spremljevalec, zakaj so ga iz-
brale, koliko je star, kakšna je njegova izobrazba, na kakšne kvalitete 

Ivan PlaTOvnJaK DJ, Duhovni spremljevalec posvečenih žena
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so pozorne pri izbiranju itd. Tako bomo lahko videli, koliko so dejan-
sko upoštevane smernice cerkvenih dokumentov. 

V vprašanju št. 1 (Tabela št. 1) »Kdo je vaš duhovni spremljevalec?«7 
so posvečene žene lahko obkrožile primeren odgovor.

Tabela št. 1

  Ponujeni odgovor: štev. %

1 redovnik duhovnik 34 42,5

2 duhovnik  20 25

3 stalni spovednik 12 15

4 lastna predstojnica   10 12,5

5 posvečena žena iz lastne redovne ustanove ali oblike posvečenega življenja 2 2,5

6 posvečena žena iz lastne skupnosti oz. hiše 2 2,5

skupaj 80 100

Vprašanje št. 1

Vidimo, da ima kar 82,5 % anketiranih posvečenih žena za spre-
mljevalce moške (= redovnike duhovnike, škofijske duhovnike in re-
dne spovednike). Med moškimi spremljevalci prevladujejo redovniki 
duhovniki (42,5 %). Vsekakor je zelo majhno število tistih, ki jih spre-
mljajo posvečene žene (vsega skupaj le 17,5 %), in še to so najpogo-
steje njihove lastne predstojnice (12,5 %).

Zanimiv podatek je tudi ta, da nobena posvečena žena ni izbrala na-
slednjih možnih odgovorov, ki so bili ponujeni v anketnem vprašanju 
št. 1: redovni brat, posvečena žena iz druge redovne ustanove ali oblike 
posvečenega življenja, lastna vzgojiteljica, laik/inja ali pa drugo. 

Ob teh podatkih bi si lahko zastavili kar nekaj vprašanj. Predvsem, 
zakaj je tako veliko število moških spremljevalcev in zakaj so v večini 
redovniki duhovniki. Postavlja se tudi vprašanje, zakaj ima okrog 
70 % anketirank, ki jih spremljajo posvečene žene, za svojo spremlje-
valko lastno predstojnico? 

4.1 Duhovni spremljevalec – redovnik duhovnik ali škofijski 
duhovnik

Pri vprašanju št. 2 (Tabela št. 2) »Če je vaš redni duhovni spremlje-
valec duhovnik oz. redovnik duhovnik ali brat oz. laik (moški), 

7 Besede in stavki v narekovajih so vzeti iz ankete Duhovno spremljanje posvečenih 
žena 2007 (sestavil Ivan Platovnjak).
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zakaj ste si izbrali njega?« so lahko izbirale do tri odgovore, tako da 
so jih označile od 1 (najpomembnejše) do 3. Na ta način so lahko 
pokazale, kateri razlogi so jih vodili pri izbiri.

Tabela št. 2

  Ponujeni odgovor:
Ocena 1 Ocena 2 Ocena 3

štev. % Štev. % štev. %
1 ker je to običajno 0 0 0 0 1 2,6

2 ker sem lahko povsem svobodno izbirala 5 9,3  9  17,6 3   7,7

3 ker je bil med tistimi, ki so bili priporočeni po vodstvu 1  1,9  4  7,8  4  10,3 

4 ker mi je bil določen s strani redovnega vodstva  0 0  0  0  0  0 

5 ker sem ga že prej poznala   2  3,7  5 9,8  3  7,7

6 ker sem slišala, da je dober duhovni spremljevalec  9 16,7  3  5,9  5  12,8 

7
ker sem čutila, da bom lahko ob njem tudi sama osebno-
stno in duhovno zorela

30  55,6  12  23,5  3  7,7 

8
ker pozna našo redovno ustanovo/obliko posvečenega  
življenja in tudi karizmo

1 1,9 2 3,9 9 23,1

9 ker želim imeti hkrati tudi sveto spoved 2 3,7 13 25,5 9 23,1

10 ker se lažje odprem in zaupam moškemu kot ženski 1 1,9 2 3,9 1 2,6

11 drugo 3 5,6 1 2,0 1 2,6

skupaj   54  100 51  100  39  100

Vprašanje št. 2

Iz odgovorov lahko vidimo, da je prvi in najvažnejši razlog njihovo 
notranje čutenje, gotovost, da bodo lahko ob duhovnem spremljeval-
cu osebnostno in duhovno zorele. Drugi razlog je v želji, da bi lahko 
imele hkrati tudi sveto spoved. Na tretjem mestu pa sta dva razloga: 
ker so si ga lahko povsem svobodno izbrale in ker so slišale, da je do-
ber duhovni spremljevalec. Drugi izbrani razlogi ne izstopajo. Vseka-
kor lahko jasno vidimo, da je na prvem mestu osebnostna in duhovna 
kvaliteta duhovnega spremljevalca in da jim je dana možnost, da lah-
ko svobodno izbirajo po notranjem čutenju in svojem razločevanju, 
ob kom bodo mogle osebnostno in duhovno rasti. Drugi razlog pa 
razkriva, da želijo imeti duhovno spremljanje povezano s spovedjo. 

Zgovorni so tudi anketni podatki, ki nam povedo, od kod izbirajo 
svoje spremljevalce. 36,3 % anketirank ima spremljevalca iz Družbe 
Jezusove, 7,5 % iz OFM (frančiškani), 5 % iz OFMCap (kapucini). 
Manjši odstotek anketirank pa jih ima iz drugih moških in ženskih 

Ivan PlaTOvnJaK DJ, Duhovni spremljevalec posvečenih žena
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redovnih družb/ustanov. 31,3 % anketirank pa ga imajo iz vrst škofij-
skih duhovnikov (Pri teh podatkih moramo upoštevati, da so zajeti 
vsi spremljevalci, tako redni spovedniki kot tudi ženske spremljeval-
ke. Seveda pa ima več posvečenih žena istega spremljevalca. To lahko 
delno razberemo iz ankete, kjer povedo o njegovi starosti in izobraz-
bi.). Ti podatki nam razkrivajo, da večina posvečenih žena išče spre-
mljevalca, ki pozna in živi posvečeno življenje. Podrobnejši pregled 
anket pa pokaže, da izbirajo spremljevalca, ki živi podobno karizmo, 
kot jo živijo same. Toda nobena nima za spremljevalca redovnega 
brata. Zakaj? Najverjetneje zato, ker je duhovno spremljanje še vedno 
zelo vezano na zakrament spovedi. Seveda pa moramo upoštevati 
tudi dejstvo, da je v Sloveniji zelo majhno število redovnih bratov in 
da jih najverjetneje ni veliko, ki bi bili pripravljeni za to poslanstvo. 

Pomemben je tudi podatek, katere odgovore so najmanjkrat izbra-
le: »ker je tako običajno« in »ker se lažje odprem in zaupam moškemu 
kot ženski«. Ta dva odgovora nam razkrivata, da tako velik odstotek 
moških med duhovnimi spremljevalci ni zgolj v tradiciji in tudi ne v 
tem, da bi se lažje odprle moškemu. Razlogi so najverjetneje že v zgoraj 
navedenih. Nekaj več pa jih bomo lahko razbrali tudi pri analizi odgo-
vorov, zakaj izbirajo posvečeno ženo za svojo spremljevalko in zakaj 
imajo rajši za spremljevalca nekoga drugega kot lastno predstojnico. 

Nikoli pa ni bil izbran razlog: »ker mi je bil določen s strani redov-
nega vodstva«. Samo ena je pod ‘drugo’ navedla: »ker ga je skupnost 
izbrala za rednega spovednika«. Tako lahko vidimo, da so posvečene 
žene zelo svobodne pri izbiri in lahko izbirajo glede na svojo osebno, 
notranje čutenje in po tem, kakšen ‘vonj’ širi spremljevalec.

4.2 Duhovni spremljevalec – redni spovednik

Kot smo že videli (Tabela št. 1) ima 15 % anketirank rednega spo-
vednika za osebnega duhovnega spremljevalca. Oglejmo si odgovore 
na vprašanje št. 3 (Tabela št. 3) »Če imate duhovno spremljanje samo 
v okviru redne spovedi, povejte zakaj?« Izmed 7 ponujenih odgovo-
rov so lahko izbrale tri in jih označile od 1 (najpomembnejše) do 3.

 
Tabela št. 3

Ponujeni odgovor:
Ocena 1 Ocena 2 Ocena 3

Štev.  % Štev. % Štev. %

1 ker je to običajno 0 0 0 0 0 0

2 ker sem lahko povsem svobodno izbirala 2 16,7  0 0   0  0

3 ker nisem imela druge možnosti  0  0  1  10  0  0
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Ponujeni odgovor:
Ocena 1 Ocena 2 Ocena 3

Štev.  % Štev. % Štev. %

4
ker lažje zaupam spovedniku, ki ga veže  
spovedna molčečnost  0  0  1  10  0  0

5
ko sem že pri spovedi, lahko hkrati izpostavim tudi druga 
vprašanja, ki se dotikajo moje duhovne rasti 7  58,3  1  10  1  20

6 ker me spovednik najbolje pozna in mi najlažje svetuje  2  16,7  4  40  3  60

7
ker si spovednik vedno vzame čas zame in mi resnično 
prisluhne  0  0  2  20  1  20

8 drugo 1 8,3 1 10 0 0
skupaj   12  100 10  100  5  100

Vprašanje št. 3

Iz odgovorov lahko sklepamo, da je glavni razlog praktičnost.8 Spo-
ved naj bi posvečena žena obhajala vsaj enkrat na mesec (mnoge 
imajo spoved vsakih 14 dni, nekatere pa tudi vsak teden). In ko je že 
pri spovedi, uporabi to priložnost, da izpostavi še druga vprašanja, 
ki se dotikajo njene duhovne rasti. In če ima občutek, da si zanjo vza-
me vedno čas, da jo v globini pozna in da mu lahko zaupa, je to še 
toliko lažje. 

Samo ena je izbrala odgovor: »ker lažje zaupam spovedniku, ki ga 
veže spovedna molčečnost«. Toda v svojih odgovorih, ki so jih v an-
keti dopisale, je tudi pri drugih razvidno, da jim daje veliko notranjo 
varnost to, da spremljevalce/spovednike veže spovedna molčečnost 
in da jih ima najmanj polovica hkrati z duhovnim spremljanjem tudi 
redno spoved.

Seveda pa je v tej povezanosti spremljanja in zakramenta sprave 
tudi eden izmed največjih problemov, ki se ga velikokrat niti ne za-
vedamo. Pogosto je namreč težko ločiti, kaj spada v zakramentalno 
spoved - ki veže spovednika k popolni molčečnosti in ne sme sliša-
nega nikdar več uporabiti, tudi ne v odnosu do penitenta, razen če 
mu ta sam izrecno dovoli, oz. ga prosi - in kaj ne. Tudi če sta duhovni 
pogovor in spoved jasno ločena, duhovni spremljevalec počasi težko 
ločuje, kaj je kje slišal. Spovedna molčečnost namreč veže duhovnega 
spremljevalca in mu ne daje svobode pri uporabi slišanega, kar pa je 
pri duhovnem spremljanju zelo pomembno, saj je poudarek prav na 
poslušanju. 

Na koncu opozorimo na še en pomemben podatek. Nobena posve-
čena žena ni izbrala razloga »ker je tako običajno«. Le ena je izbrala 

8 Ena izmed anketirank je med razlogi, zakaj ima rada hkrati spoved, napisala: 
»Praktično je.« 

Ivan PlaTOvnJaK DJ, Duhovni spremljevalec posvečenih žena
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odgovor »ker nisem imela druge možnosti«. To pomeni, da so tudi pri 
izbiri rednega spovednika za duhovnega spremljevalca svobodne. 

4.3 Duhovna spremljevalka – posvečena žena

17,5 % anketirank ima za svojo spremljevalko posvečeno ženo, ki 
je njihova predstojnica ali pa spada v isto ustanovo. Odgovori na vpra-
šanje št. 4. (Tabela št. 4) nam želijo razkriti razloge za takšno izbiro: 
»Če je vaša redna duhovna spremljevalka posvečena žena/sosestra 
iz vaše kongregacije ali oblike posvečenega življenja oz. iz druge 
kongregacije ali oblike posvečenega življenja (ženska), zakaj ste si 
jo izbrali?« Izmed 12 odgovorov so lahko izbrale tri in jih označile z 
1 (najpomembnejše) do 3.

Tabela št. 4

 
Ponujeni odgovor:

Ocena 1 Ocena 2 Ocena 3
štev. % štev. % štev. %

1 ker je to običajno 1 7,1 3 25 0 0

2 ker sem lahko povsem svobodno izbirala 1 7,1 0 0 0 0

3 ker je bila med tistimi, ki so bile priporočene po predstojnici 1 7,1 0 0 0 0

4 ker mi je bila določena s strani redovnega vodstva 2 14,3 1 8,3 1 9,1

5 ker sem jo že prej poznala  0 0 1 8,3 1 9,1

6 ker sem slišala, da je dobra duhovna spremljevalka  0 0 1 8,3 0 0

7
ker sem čutila, da bom lahko ob njej tudi sama osebnostno in 
duhovno zorela 2 14,3 4 33,3 3 27,3

8

ker ne samo pozna našo redovno ustanovo/obliko posvečene-
ga življenja in karizmo, temveč si tudi prizadeva, da bi jo 
sama v čim večji meri živela 5 35,7 1 8,3 2 18,2

9
ker želim imeti duhovno spremljanje povsem ločeno od 
zakramenta spovedi 1 7,1 0 0 0 0

10
ker se lažje odprem ženski/sosestri kot moškemu/duhovniku 
redovniku ali pa laiku 0 0 0 0 1 9,1

11
ker verjamem, da me bo bolj razumela v moji ženskosti in 
posvečenem življenju 1 7,1 1 8,3 2 18,2

12
ker se mi zdijo ženske lastnosti zelo pomembne za duhovno 
spremljanje 0 0 0 0 1 9,1

13 drugo 0 0 0 0 0 0
skupaj  14 100 12 100 11 100

Vprašanje št. 4
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Prvi razlog izbire je bil predvidljiv, saj je v skladu z razlogi, zakaj 
cerkveni dokumenti vedno bolj priporočajo, da bi imele za spremlje-
valko posvečeno ženo: ‘ker ne samo pozna našo redovno ustanovo/
obliko posvečenega življenja in karizmo, temveč si tudi prizadeva, 
da bi jo sama v čim večji meri živela’. Na drugem mestu je odgovor, 
ki je podoben prvemu razlogu, zakaj izbirajo redovnika duhovnika 
oz. škofijskega duhovnika za spremljevalca: »ker sem čutila, da bom 
lahko ob njej tudi sama osebnostno in duhovno zorela«. Na tretjem 
mestu sta dva odgovora: ‘ker je tako običajno« in »ker je bila določe-
na s strani redovnega vodstva’. Takšen razlog se ni pojavil pri izbiri 
redovnega duhovnika ali škofijskega duhovnika za spremljevalca. To 
pomeni, da je v izbiri posvečene žene za spremljevalko včasih nav-
zoča nesvoboda, neke vrste prisila. To pa je zaskrbljujoče.

Seveda moramo upoštevati, da so skupaj odgovori tako tistih, ki 
imajo za spremljevalko lastno predstojnico ali pa drugo posvečeno 
ženo. Pregled posameznih anket pokaže, da je četrti odgovor/razlog 
navzoč samo pri tistih, ki imajo lastno predstojnico za spremljevalko. 
Čeprav so tako odgovorile samo 4 anketiranke (torej okrog 30 % od-
govarjajočih), nam ta podatek razkriva upravičenost poudarjanja cer-
kvenih dokumentov, naj ne bodo predstojnice duhovne spremljevalke 
v dobesednem pomenu in da redni pogovor (ali celo duhovno vod-
stvo) s predstojnico, ki je predviden po nekaterih konstitucijah, ni oz. 
ne sme biti nadomestilo za redno duhovno spremljanje, razen če ose-
ba to sama resnično in svobodno želi. Vsekakor pa morata pri takšnem 
duhovnem spremljanju upoštevati ovire, ki prej ali slej zavestno ali 
podzavestno nastopijo v tem odnosu (Platovnjak 2007, 541-545).

Presenetljivo pa je, da ima tako malo posvečenih žena za svojo 
spremljevalko sosestro iz lastne ustanove. Zakaj? Ali temu botrujejo 
možni medsebojni predsodki, ker se preveč poznajo (ker živijo celo 
v isti skupnosti) in jih je sram pred sosestro razkrivati to, kar doži-
vljajo, ali pa ne zaupajo, da bo to, kar bodo povedale, ostalo znotraj 
spremljanja? Morda pa so zelo redke sosestre pripravljene za takšno 
pomoč? Nekatere anketiranke so namreč izrazile željo, naj bi se na 
področju Slovenije bolj poskrbelo, da bi se lahko tudi one same uspo-
sobile za duhovno spremljanje.

Razumljivo je, da si ne izberejo za spremljevalca laika oz. laikinje. 
Toda težje razumljivo je to, da si nobena ne izbere posvečene žene iz 
druge oblike posvečenega življenja. Morda bi lahko to pomagalo, da 
bi odpadel kakšen predsodek, ki onemogoča, da bi se zaupale sose-
stri iz lastne ustanove. Ob njej bi lahko bile veliko bolj razumljene v 
svoji ženskosti kakor ob moškem spremljevalcu, seveda pa bi še ve-
dno ostal problem različnosti karizem in nepopolnega poznavanja 
karizme posvečenega življenja, ki jo živi spremljanka. 

Ivan PlaTOvnJaK DJ, Duhovni spremljevalec posvečenih žena
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4.4 Duhovna spremljevalka – lastna predstojnica 

Videli smo (Tabela št. 1), da ima večina anketirank, ki jih duhovno 
spremlja posvečena žena, lastno predstojnico za svojo spremljevalko. 
Ker so nekatere anketiranke v anketi izrazile željo, da bi se pojasnila 
razlika med duhovnim spremljanjem po predstojnici in po drugem 
spremljevalcu, je prav, da še bolj osvetlimo to vprašanje. V vprašanju 
»Ali je vseeno, če vas duhovno spremlja vaša predstojnica ali pa 
drugi/a spremljevalec/ka, ki ste si ga/jo osebno in svobodno izbrali? 
Koga si bolj želite, da vas spremlja?« so lahko anketiranke še jasneje 
opredelile svoj odnos do tega, koga imajo rajši za svojega duhovnega 
spremljevalca. Kar 73,8 % (59) jih je izbralo odgovor »drug/a spremlje-
valec/ka, ki si ga/jo lahko osebno in svobodno izberem«; 15 % (12) jih 
ima rajši »lastno predstojnico«; 3,8 % (3) jim je vseeno; 6,3 % (5) pa je 
izbralo možnost 'drugo', kjer so lahko dopisale svojo pogled glede iz-
bire spremljevalca. Samo ena ni odgovorila na to vprašanje. Vidimo, 
da večina posvečenih žena v resnici želi imeti za duhovnega spremlje-
valca tistega, ki ga lahko povsem svobodno izbere in ne lastne pred-
stojnice, četudi bi jo lahko svobodno izbrala. Tako izražajo čut Cerkve, 
ki tudi predlaga in spodbuja, da se ločita predstojniško duhovno spre-
mljanje in duhovno spremljanje v dobesednem pomenu. 

Vsekakor pa je tu odstotek tistih, ki bi želele imeti lastno predstoj-
nico za spremljevalko višji, kot pa tistih, ki jo dejansko imajo (12,5 %, 
glej Tabela št. 1). To kaže, da si nekatere tudi želijo imeti takšno du-
hovno spremljanje, toda nekako ga ne morejo ali pa ne zmorejo ime-
ti v svoji konkretni situaciji. Gotovo je potrebno upoštevati najrazlič-
nejše dejavnike, ki spodbujajo ali pa onemogočajo ustvariti potreben 
varen odnos med njima. Veliko je odvisno tudi od predstojnice same, 
ali zmore resnično biti v čim večji meri v duhovnem pogovoru le spre-
mljevalka in pustiti povsem v ozadju svojo predstojniško vlogo. To 
nam razkrivajo tudi nekateri odgovori, ki so jih dale pod 'drugo': »od-
visno od usposobljenosti in razmer«; »če bi v predstojnici našla to, kar 
iščem, bi si tudi njo izbrala«; »tudi predstojnici marsikaj zaupam, če je 
možno«; »včasih si želim, da bi me poleg duhovnika spremljala tudi 
predstojnica«; »pomembno je, da živi globoko duhovno življenje«.

Tudi dopisi k odgovoru 'vseeno' nam potrjujejo, da je veliko odvisno 
od predstojnice same: »le če se ji lahko zares zaupam in mi res pomaga 
na poti«; »včasih mi je bilo vseeno, ko pa sem doživela zlorabo, mi pa 
ni več vseeno«; »načeloma vseeno, le če je očitno, da je spremljevalec 
pokoren Duhu, ki daje dostojanstvo tistemu, ki je spremljan«.

Nekatere anketiranke so zelo poudarile pomembnost tega, da 
jih spremlja lastna predstojnica, saj to ustvarja med njimi edinost. 
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Napisale so: »Drugi pride v poštev samo, če bi imela slabo predstoj-
nico«; »Skupnost naj ima enega voditelja. Več voditeljev, več nera-
zumevanja«; »Imam lastno predstojnico, ker želim imeti duhovno 
spremljanje ločeno od spovedi«; »To spremljanje mi je bilo vedno 
dragoceno predvsem zato, ker predstojnica živi v skupnosti z me-
noj in me pozna, ne le iz mojih besed, ampak iz praktičnega življe-
nja«; »Ta mora biti, saj vidi, kako res živim«, nato pa je še dodala: 
»Dober pa je še en spremljevalec, s katerim se lahko vse pogovo-
rim.« Pri nekaterih odgovorih lahko vidimo, da jim veliko pomeni, 
če imajo obe obliki spremljanja in le-to čutijo kot medsebojno do-
polnjevanje: »Meni je dobra in potrebna kombinacija obeh«; »Imam 
drugega spremljevalca, imam pa rada tudi predstojnico kot spre-
mljevalko.« 

Razvidno je, da prevladuje želja, da bi jih spremljala lastna pred-
stojnica, toda predvsem kot dopolnilo spremljanja po drugi osebi. 
Gotovo je potrebno tudi upoštevati razliko med klavzurno in apo-
stolsko skupnostjo. Da bomo še bolj razumeli, zakaj si velika večina 
posvečenih žena želi drugega spremljevalca, si oglejmo zdaj še re-
zultate odgovora na vprašanje št. 5 (Tabela št. 5): »Če si bolj želite, 
da vas spremlja drug spremljevalec in ne predstojnica, v čem je 
razlika glede na vašo izkušnjo obeh spremljanj? Kaj doživljate še 
posebej pri duhovnem spremljanju v dobesednem pomenu, ko vas 
spremlja nekdo drug?« Izbrale so lahko tri odgovore, tako da so jih 
označile od 1 (najpomembnejše) do 3. 

Tabela št. 5

  Ponujeni odgovor:
Ocena 1 Ocena 2 Ocena 3

štev. % štev. % štev. %
1 Počutim se bolj svobodno in sproščeno 13 22,8 7 14 2 5

2 Lažje in globlje se odprem in zaupam 16 28,1 10 20 7 17,5

3 Svobodneje iščem svojo pot 3 5,3 6 12 7 17,5

4 Lažje se soočam s svojimi mejami in slabostmi 7 12,3 14 28 8 20

5 Svobodneje vidim in sprejemam svoje darove, lastnosti 3 5,3 2 4 3 7,5

6 Enostavneje sem to, kar sem  1 1,8 3 6 6 15

7 Lažje svobodno razločujem in se odločam  4 7 6 12 6 15

8 Ne čutim, da bi morala biti pokorna spremljevalcu/ki  1 1,8 0 0 0 0

9 drugo  9 15,8 2 4 1 2,5

10 skupaj  57 100 50 100 40 100

Vprašanje št. 5

Ivan PlaTOvnJaK DJ, Duhovni spremljevalec posvečenih žena
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Najpomembnejši razlog, zakaj si rajši izberejo drugega duhovne-
ga spremljevalca, je, da se lažje in globlje odprejo in zaupajo. Temu 
razlogu sledita naslednja dva: lažje se soočajo s svojimi mejami in 
slabostmi in se počutijo bolj svobodne in sproščene. Večina anketi-
rank daje torej velik pomen svobodi vesti pri duhovnem spremljanju, 
kar je tudi bistveno. To je poudaril že sam drugi vatikanski koncil. 
Zato ne smemo kar preprosto prezreti tega podatka in iskati takšna 
ali drugačna opravičila. Če namreč ni omogočena čim večja svoboda 
vesti, duhovno spremljanje ne more dati potrebnih sadov, hkrati pa 
lahko pride tudi do najrazličnejših manipulacij, pogosto povsem ne-
zavednih. Gotovo bo potrebno to še veliko bolj poudariti, kajti dru-
gače lahko pride do zlorab, večkrat morda čisto nezavednih, toda 
vseeno dejanskih, s težko popravljivo škodo na različnih ravneh spre-
mljankinega življenja. 

Kar nekaj anketirank je pri izbiranju možnih odgovorov izbralo 
‘drugo’. Oglejmo si nekatere njihove odgovore, ki pojasnjujejo, zakaj 
imajo rajši drugega spremljevalca: »Predstojnico lahko oviram«; »Ne 
obremenjuje me dejstvo, da bom živela s to osebo pod isto streho«; 
»Spremljevalec mi pomaga osvetliti tudi nekatera področja, ki jih pred-
stojnica ne more v taki meri zaznati, ker živimo pod isto streho«; »Pred-
stojnici težje povem tudi vse svoje napake, grehe, to, kar v globini 
čutim, čeprav ji tudi veliko zaupam«; »Predstojnica ne more biti moja 
duhovna spremljevalka, ker jo potrebujem v drugi vlogi«; »Problem je 
tudi v tem, da pogosto menjaš predstojnico in ne moreš kar naprej 
menjavati duhovnega spremljevalca [to so poudarile kar štiri anketi-
ranke]«; »Predstojniki so obremenjeni s ciljem, ki ga ima redovna sku-
pnost in težko ustvarjajo svoboden, sproščen ‘prostor’ za delovanje 
Svetega Duha«; »Ni nujno, da ima predstojnica dar duhovnega spre-
mljanja.« 

Razvidno je, da so njihovi razlogi zelo pristni, vredni in potreb-
ni upoštevanja. Nobena anketiranka ni negativno nastrojena proti 
predstojniškemu spremljanju, temveč samo razkrivajo različne in 
dejanske razloge proti temu, da bi pogovori s predstojnico nado-
mestili duhovno spremljanje v pravem pomenu. Torej smemo in 
moramo potrditi, da je spremljanje po predstojnici zelo pomemb-
no, toda še bolje je, da se vedno da možnost za povsem svobodno 
izbrano osebno duhovno spremljanje oziroma da se resnično spod-
buja, da si za redno osebno duhovno spremljanje izberejo drugo 
osebo. Na ta način se bodo predstojnice lahko izognile vsakršni, 
tudi podzavestni oviri, ki bi preprečevala, da bi duhovno spremlja-
nje dajalo potrebne sadove za osebnostno in duhovno rast njihovih 
sosester.
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Sklep
Ob koncu analize ankete lahko rečemo, da so v glavnem upošte-

vane temeljne smernice cerkvenih dokumentov, ki smo jih v začetku 
članka izpostavili. Podatki, ki smo jih dobili z anketo, so zaobjeli go-
tovo več kot polovico vseh posvečenih žena, ki imajo redno duhovno 
spremljanje. Tako imajo dobljeni podatki tudi reprezentančno vred-
nost glede dejanskega stanja na tem področju v Sloveniji in lahko na 
njihovi podlagi naredimo nekatere sklepe in smernice, ki so vredni 
upoštevanja, tako pri nas, v Sloveniji, kot tudi drugod. Nismo namreč 
zasledili, da bi bila že kje objavljena kakšna raziskava na tem podro-
čju. 

Anketirane posvečene žene se čutijo zelo svobodne pri izbiri du-
hovnika redovnika ali škofijskega duhovnika za svojega duhovnega 
spremljevalca. Večina jih namreč izbira na podlagi svojega notranje-
ga čutenja in gotovosti, da bodo lahko ob njem osebnostno in duhov-
no zorele. Manj svobode smo zaznali pri tistih anketirankah, ki imajo 
za svojo spremljevalko lastno predstojnico. 

Cerkveni dokumenti precej jasno spodbujajo k temu, da bi posve-
čene žene ne imele lastne predstojnice za svojo redno duhovno 
sprem ljevalko in da bi se jasno razločeval redni pogovor s predstoj-
nico in duhovni pogovor s spremljevalcem. S tem se ne zmanjšuje 
pomembnost vloge predstojnice, ki jo ima in jo mora imeti v vsaki 
skupnosti ter v življenju in poslanstvu vsake posvečene žene, temveč 
le spodbuja, da se še bolj ovrednoti pomembnost obeh oblik spre-
mljanja in zdravega medsebojnega dopolnjevanja. Tam, kje to uresni-
čujejo, največ prispevajo k celovitejši osebnostni in skupnostni rasti 
posvečenih žena. 

Analiza ankete je pokazala, da si velika večina anketirank prav to 
želi in da tudi same razmišljajo v tej smeri in iščejo rešitev. Če se bo 
začela jasneje razločevati in poudarjati vrednost medsebojnega do-
polnjevanja, bo verjetno več posvečenih žen iskalo za svojo spremlje-
valko sosestro ali pa posvečeno ženo iz druge oblike posvečenega 
življenja. Seveda pa jim slednja ne omogoča tega, da bi imele ob sebi 
nekoga, ki resnično pozna in se tudi trudi živeti njihovo karizmo.

Analiza je pokazala, da ima več kot polovica spremljank skupaj z 
duhovnim spremljanjem tudi spoved. To je drugi izmed razlogov, za-
kaj si izberejo za spremljevalca redovnika duhovnika ali škofijskega 
duhovnika ali celo rednega spovednika. To jim daje zagotovilo var-
nosti, saj je povedano vezano na spovedno molčečnost. To pa je hkra-
ti tudi velik problem, ker se, večkrat nehote in nezavedno, ne upo-
števa, da tistega, kar je bilo povedano pri spovedi, spremljevalec ne 

Ivan PlaTOvnJaK DJ, Duhovni spremljevalec posvečenih žena
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more več uporabljati kot nekaj, kar že ve. Prav tako se lahko nehote 
pomešata vlogi spovednika in spremljevalca in se zgubi temeljni na-
men duhovnega spremljanja. Menimo pa tudi, da dokler se zavestno 
ne bo začelo ločevati duhovnega spremljanja od spovedi, tudi posve-
čene žene ne bodo želele iskati in izbrati posvečene žene za spremlje-
valko. Če je oboje hkrati, je res najbolj praktično, toda pozablja se, da 
se večkrat izgublja temeljni namen duhovnega spremljanja in tudi 
možnost bolj rodovitne duhovne pomoči, ki bi jo lahko dobile po 
ženski spremljevalki. Žal manjka dobrih izkušenj tega spremljanja in 
tudi njegovega strokovnega ovrednotenja. 

Po eni strani je res, da »spovednik najbolje pozna« svojo spovedan-
ko-spremljanko in da »moški spremljevalec odpre druge vidike, ker 
črpa iz drugačnega bazena izkušenj«, kot so zapisale nekatere anke-
tiranke, toda po drugi strani je tudi res, kar so mnoge poudarile, da 
moškemu ostane ženska duša in duhovnost vedno tuja in da si lahko 
nehote napačno razlaga to, kar razmišlja in doživlja spremljanka. Mo-
ški nikoli ne more tako zelo poznati ženske narave niti ženske same. 
Seveda ne smemo prezreti delovanja milosti in da je glavni spremlje-
valec Bog sam, ne smemo pa niti povsem izključiti navzočnosti čisto 
fizio-psiho-socio-duhovnih zavestnih in podzavestnih mehanizmov 
in dinamik, ki so navzoči tudi v duhovnem pogovoru. 

Vsekakor anketa razkriva, da bo potrebno na tem področju še bolj 
dosledno uresničiti navodila cerkvenih dokumentov. Predvsem bi 
bilo potrebno uresničiti navodilo, da naj (provincialne) predstojnice 
poskrbijo za to, da bi iz njihovih družb/ustanov ali oblik posvečene-
ga življenja izbrale tiste posvečene žene, pri katerih opazijo dar spre-
mljanja, in jim omogočile tudi strokovno in praktično usposabljanje 
za duhovno spremljanje. Več ko bo posvečenih žena usposobljenih 
za to pomoč, več bo možnosti, da bodo tudi same posvečene žene 
začele iskati pri njih to obliko pomoči. Potrebno pa bo poskrbeti tudi 
za to, da bodo te spremljevalke imele redno supervizijo, ki jim bo 
pomagala, da bodo same mogle ob tem poslanstvu duhovno in stro-
kovno rasti. 

Na ta način bodo posvečene žene ob sebi resnično lahko imele 
spremljevalko, ki bo poznala in živela njihovo karizmo. Analiza na-
mreč razkriva, da tudi pri izbiri moškega duhovnega spremljevalca 
precej upoštevajo to, koliko pozna in živi neko obliko posvečenega 
življenja in da tudi pozna njihovo karizmo.
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