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Ničnost zakona – postopkovne in vsebinske teme
Drugi mednarodni znanstveni simpozij cerkvenih
pravnikov v Zagrebu

V ponedeljek 10. novembra 2008 je v Zagrebu potekal drugi mednarodni znanstveni simpozij cerkvenih pravnikov na temo Ničnost
zakona – postopkovne in vsebinske teme. Predavanja za simpozij, ki
sta ga organizirala prvo- in drugo stopenjsko Metropolitansko cerkveno sodišče v Zagrebu in Katedra za kanonsko pravo Teološke fakultete Univerze v Zagrebu, smo pripravili pravniki iz Hrvaške, Bosne
in Hercegovine ter Slovenije.
Znanstveni posvet se je začel z nagovorom zagrebškega nadškofa
kardinala Josipa Bozanića, ki je poudaril pomen poznavanja naravne
in božjepravne ureditve zakramenta svetega zakona, na katerem temelji učenje Cerkve glede tega zakramenta. Kanonsko pravna znanost
pri presoji veljavnosti zakona upošteva tudi druge vede, še posebej
tiste, ki pomagajo razumeti človeka v njegovi celovitosti, kot so antropologija, medicina in psihologija. Cerkveno sodišče ima pri presojanju
(ne)veljavnosti zakramenta svetega zakona predvsem pastoralno vlogo, namen cerkvenega postopka pa ni iskanje krivde za težave ali razpad zakonske zveze, temveč resnica o sklenjenem zakonu. Verniki
imajo pravico, da se ob utemeljenem dvomu glede obstoja zakonske
vezi na pristojnem cerkvenem sodišču njihov dvom razišče. Tu gre za
pravico, ki vernikom pripada, je poudaril kardinal Bozanić.
V dopoldanskem delu simpozija so bila naslednja predavanja: Narava postopka razglasitve ničnosti zakona (dr. Pero Pranjić, Sarajevo), Ničnost zakona (dr. Dubravka Hrabar, Zagreb), Svetovanje in
poizkus sprave (dr. Andrej Saje, Ljubljana), Tožba – doktrinarni problemi (mag. Mato Mićan, Đakovo), Vabljenje na sodišče in odgovor
tožene stranke (dr. Ivan Jakulj, Split) in Postavitev pravdnega spora
(dr. Viktor Nuić, Zagreb).
Iz veljavnega zakona med zakoncema nastane vez, ki je po svoji
naravi trajna in izključna: poleg tega krščanski zakon zakonca s posebnim zakramentom utrjuje in posvečuje za dolžnosti in dostojanstvo njunega stanu. Zakon ima dvojno dimenzijo: pravno in zakramentalno. Zakonska pogodba daje sklenjeni zakonski zvezi pravno
trdnost in jasnost, zakramentalna vez pa je sredstvo milosti, ki zakonca posvečuje. Iz tega sledi, da imajo zakonci dolžnost ohranjati zakon-
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sko skupno življenje, Cerkev pa jim mora še posebej v kriznih trenutkih nuditi oporo in pomoč. Iz tega sledi, da je pred uvedbo sodnega
postopka potrebno storiti vse, da zakonca, če je možno, obnovita
družinsko življenje.
V popoldanskem delu so nastopili naslednji predavatelji: Načelo
consensus facit matrimonium v rimsko in kanonsko pravni tradiciji (dr. Marko Petrak, Zagreb), Izključevanje zakramentalne razsežnosti zakramenta svetega zakona (dr. Klara Čavar, Sarajevo), Izvedenska mnenja v povezavi s kan. 1095 (dr. Slavko Zec, Reka), Izstop
iz katoliške Cerkve s formalno pravnim dejanjem (dr. Nikola Škalabrin, Đakovo).
Zadnji del simpozija je bil namenjen nekaterim aktualnim vprašanjem Cerkve na Hrvaškem in sicer: Znanstveno izpopolnjevanje cerkvenih pravnikov je predstavil dr. Jure Brkan iz Splita, vaje s področja
cerkvenega prava na Teološki fakulteti pa dr. Tomo Vukšić iz Sarajeva. Predsednik zagrebškega metropolitanskega cerkvenega sodišča
dr. Josip Šalković je podal načrt Komentarja in slovarja Zakonika
cerkvenega prava, osnutek Društva cerkvenih pravnikov pa mag.
Ilija Jakovljević iz Poreča.
Podpisani sem v predavanju poudaril, da je pomoč zakoncem v
krizi na sodiščih, družinskih posvetovalnicah ali drugih ustreznih
mestih nujna, vendar to za izboljšanje razmer na področju pastorale
družine ne zadošča. Cerkev je v tem smislu lahko bolj učinkovita na
preventivni ravni kot na kurativnem nivoju. Številne skupine po župnijah, oratoriji, šole za zakon, zakonska občestva in druge oblike
župnijskega življenja mlade in zakonce vzgajajo za samostojne in zrele osebnosti ter jih tako pripravljajo na odgovorno sprejemanje življenjskih odločitev. Cerkev jim v svojih občestvih lahko ponudi ustrezne možnosti in oporo, da sproti rešujejo zakonske težave. Na ta način
bo v družinah manj napetosti in več možnosti, da ostanejo trdne enote družbe in Cerkve.
Andrej Saje
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Mednarodni projekt Re-Creation
Approaches to Religious Education
and Personal Development

V avstrijskem Gradcu je od 13. do 26. aprila 2008 potekal mednarodni projekt »Re-Creation – Approaches to Religious Education and
Personal Development«, pri katerem smo sodelovali študentje in profesorji iz šestih držav: Anglije, Avstrije, Madžarske, Slovaške, Poljske in
Slovenije. Udeleženci smo bili različnih starosti, različnih veroizpovedi in Cerkva ter seveda predstavniki več univerz in različnih fakultet.
S Teološke fakultete se je udeležilo šest študentov in prof. dr. Gerjolj.
Vseh štirinajst dni so se naši pogovori, delavnice in aktivnosti vrtele okrog treh glavnih tem: lakota in obilje (hunger and abundance),
biti sam in biti skupaj (being alone and being together), biti tuj in
biti domač (being foreign and being familiar). Te teme smo iz različnih zornih kotov, z različnimi metodami in pristopi, z različnimi poudarki skupno osvetljevali in se o njih iskreno pogovarjali. Kot bodoči teologi, umetniki, pedagogi, kulturni in socialni delavci oz. »delavci z ljudmi in za ljudi« moramo poznati različne metode in pristope,
ki jih lahko uporabimo pri svojem delu, upoštevajoč posameznika in
skupino, s katero delamo. Učili smo se nagovarjati celega človeka, ne
le enega dela (vsa čutila in celoten notranji svet). Bogatila nas je drugačnost (kulturna, narodna, religijska in ne nazadnje tudi jezikovna),
bogatile so nas raznovrstne metode dela, ki so nagovarjale naše čute,
našo talentiranost in pripravljenost na nova spoznanja.

Predstavitev tem
Lakota in obilje
Lakota in obilje z bibličnega vidika odpirata dimenzije, kot si jih
v vsakdanjem življenju le redko predstavljamo. Tudi v Svetem pismu
je lakota predstavljena kot »ovira«, ki jo je potrebno premagati (1 Mz
12,10; 2 Mz 16,3; Lk 1,53). Obilje je znamenje Božjega blagoslova, v
času obilja pa nikakor ne smemo pozabiti na prihodnost, ki morda
ne bo tako blagoslovljena (Sir 18,25; 5 Mz 28,11). Vendar lahko obilje
človeka zaslepi, njegova skrb začne veljati le denarju in bogastvu, zato
pozabi na bližnjega in njegove potrebe. Takrat izgubi sposobnost
empatije in ne zna zadostiti ničesar drugega kot lastne želje po vedno
večjem bogastvu (Am 5,11; 6,5-7; Lk 12,15 in druga mesta). Če ljudje
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trpijo za pomanjkanjem, ne morejo videti Boga kot dobrega in ljubečega očeta, ki skrbi za svoje otroke. Podobno izgubi stik z Bogom
človek, ki skrbi le zase.
Biti sam in biti skupaj
V Svetem pismu je zapisano: Ni dobro za človeka, da je sam (1 Mz
2,18). Število ljudi, ki ne morejo najti partnerja, se povečuje. Morda
smo izgubili zavedanje o tem, kaj pomeni biti sam in biti z nekom?
Mladi si želijo drugačnega življenja, kot ga imajo njihovi starši (v dvoje), in ostajajo sami, nevezani, »svobodni«. Prevrednotijo svoje vrednote, vendar ne nujno vedno na boljše. Ob tem smo ugotavljali, da
je človek ustvarjen po Božji podobi kot bitje odnosov in skupnosti.
Biti domač in biti tuj(ec)
Zato, da postaneš z nekom domač, potrebuješ čas, in ko enkrat
dosežeš domačnost, se počutiš varnega. Ne gre le za »migrante«, saj
v sodobni družbi srečamo na vsakem koraku oblike odtujenosti, individualizma in osamljenosti. Velikokrat smo tuji celo sami sebi in se
ne poznamo.
Domač lahko postajaš korak za korakom. Ni lahko odpreti svojih
oči, ušes in srca nekomu, ki mu ne zaupaš. Spoznavanje pa je proces,
ki je vedno dvostranski; ko spoznavaš drugega, spoznavaš sebe in
obratno. Prav vsak stik in kontakt z nekom, ki je »tuj« (drugačen od
nas), nas močno obogati.

Metode dela
Kot omenjeno, smo bili udeleženci z različnih področij (bodoči
teologi, umetniki, pedagogi, kulturni in socialni delavci) in ravno ta
mnogovrstnost usmerjenosti je tudi metodam dela dala svoj pečat.
Nekaj časa smo posvetili duhovnosti (molitev in duhovne misli ob
začetku dneva), kulturi, umetnosti, glasbi. Teme smo poskušali predstaviti s pomočjo risanja, plesa, dramatizacije, lutk, filma. Spoznavali
smo veliko raznovrstnih metod, ki nam bodo pomagale pri dinamičnem delu s posamezniki in skupinami.
Pomembno je, da je pedagog (teolog) tudi v stiku s samim seboj.
Ko poznamo in razumemo sebe, lažje pomagamo drugim. Ena izmed
delavnic, imenovana »labirint«, je bila namenjena ravno temu. Labirint je »orodje« za molitev in meditacijo. Ima le eno pot, ki vodi v središče in iz njega (za razliko od blodnjaka, v katerem se lahko izgubimo). Pot, ki jo prehodimo v labirintu, simbolizira našo življenjsko
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pot. Nekateri stopajo v labirint, da rešijo svoje težave, drugi zaradi
meditacije in molitve. Labirint smo zgradili iz slik, ki smo jih sami
naslikali in so predstavljale pozitivne lastnosti, ki so potrebne za dobrega teologa, pedagoga, pravzaprav kar vsakega človeka. Vse v labirintu pa ima simbolni pomen. Hoja po zgrajenem labirintu nas je
umirila, hkrati pa smo med hojo z ogledovanjem slik (z dobrimi last
nostmi) odkrivali, kaj nas gradi in kaj nam morda manjka, da postanemo dobri ljudje. Labirint je tudi odlično orodje, ki ga lahko uporabimo na razrednih urah pri otrocih in mladostnikih za graditev samopodobe in dviganje samozavesti.
Tem smo se dotaknili tudi s področja »geštaltpedagogike«, kjer
smo na podlagi svetopisemskih podob Abrahama, Sare in drugih razmišljali o bližnjih in oddaljenih ljudeh v našem življenju in o naši
vlogi pri vključevanju.
Ustvarjalnost je za pedagogiko izjemnega pomena, glasbena delavnica, risanje, izdelovanje lutk, vse te dejavnosti so odlične za graditev skupnosti in hkrati za spoznavanje in izražanje samega sebe, pa
tudi za premagovanje predsodkov in treme pred javnim nastopom.
Poleg ustvarjalnih delavnic smo si ogledali znamenitosti Gradca
in se udeležili sprejema pri županu tega mesta. Spoznali smo se s tematiko afriških emigrantov (obiskali smo center za pomoč emigrantom in prosilcev za azil – Chiara), projekt Megafon (ulični časopis,
ki ga prodajajo imigranti). Ogledali smo si več cerkva v Gradcu, ki
poskušajo združevati različne umetniške stile (sv. Luka, sv. Andrej).
Odšli pa smo tudi na ekskurzijo v Slovenijo in obiskali vasice Jeruzalem, Martjance in Selo.
Zelo zanimiva je bila video konferenca s študenti iz Slovaške, ki je
pokazala na konkretnem primeru, kako lahko uporabimo sodobno
tehnologijo pri pedagoškem delu.

Zaključek
Zadnji dan seminarja smo pripravili skupen program, kjer smo
drug drugemu in gostom podelili svoja spoznanja in doživetja.
Seminarji, ki potekajo na mednarodni ravni, se mi zdijo zelo pomembni, še posebej v letu medkulturnega dialoga. Soočeni smo bili
z drugačnostjo na ravni jezika, veroizpovedi, mišljenja. Taka srečanja
nas bogatijo in pripravljajo na življenje, kjer se vedno srečujemo z
ljudmi, ki so drugačni od nas.
Bistvo dobrega pedagoga, teologa, vsakega človeka, ki želi delati
in pomagati drugim, je, da mora vedno biti v stiku sam s seboj. Kljub
vsem različnostim nas še vedno združuje dejstvo, da smo vsi ljudje.
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Če se poznamo, bomo lahko na podlagi nas samih delali dobro tudi
drugim.
Vsaka ustvarjalnost nam pomaga, da se spoznavamo in ustvarjamo
okolje domačnosti, ki je v delu skupine zelo pomembno. Ustvarjalnost pozitivno vpliva na celega človeka, spodbuja ga k aktivnemu
udeleževanju v življenju in mu pomaga tkati vezi s soljudmi. Že otroci močno potrebujejo ustvarjalnost in ustvarjalne delavnice, ker jim
pomagajo pri razvijanju njihove osebnosti.
Takšni in podobni seminarji bi morali biti obvezni za vse, ki kakor
koli delajo z otroki.
Ana Tomašič
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