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Kakšno je miselno ozadje našega pastoralnega dela

Povzetek: Pastoralno delo (PD) je božje-človeška dejavnost, ki sledi principu učlove-
čenja. Cerkev občuti družbene spremembe zadnjega stoletja kot oviro pri posre-
dovanju zaklada vere novim generacijam. Zaznati je pomanjkanje premisleka in 
ustreznega ukrepanja zaradi vrtoglavih sprememb. Slepo slediti tradicionalni obli-
ki PD in preslišati, kaj govori Sveti Duh Cerkvi na Slovenskem, ne ustreza ustvarjal-
ni in rodovitni dediščini našega pastoralnega spomina. Umik v apologijo dosedanjih 
načinov dela utegne voditi v dokončno kapitulacijo pastorale. Nasprotno pa pre-
mislek zastavljenosti PD, »spreobrnjenje« pastorale, razjasnitev njene metode in 
teamsko delo usmerjajo pot iz krize. Izkušnja zgodovine Cerkve uči, da je treba 
vedno znova za vsako novo okolje in za vsak nov čas oblikovati za vsako situacijo 
značilno pastoralo, ki bo zmožna po inkulturaciji prenoviti duhovno življenje ljudi.

Ključne besede: pastoralna teologija, miselno ozadje pastoralnega dela, družbene 
spremembe, metoda teološko-pastoralnega razločevanja, kritika metode vide-
ti – presoditi – delovati, teamsko delo

Abstract: Conceptual Background of Our Pastoral Work
Pastoral work is a divine-human activity following the principle of incarnation. The 
Church feels the social changes of the last century as an obstacle to conveying the 
treasure of faith to new generations. One can perceive a lack of reflection and 
appropriate action in view of the head-spinning changes. Blindly following the 
traditional forms of pastoral work and ignoring what the Holy Spirit is telling the 
Church in Slovenia – this is not accordance with the creative and fecund heritage 
of our pastoral work. Retreating into an apology of previous working methods may 
lead to the final capitulation of pastoral care. On the other hand, a reflection about 
what direction to give to pastoral work, a »conversion« of pastoral care, a clarifi-
cation of its methods and team work show a way out of the crisis. The past expe-
rience of the Church teaches that for every new environment and every new time 
there has to be shaped a pastoral care that will be appropriate for the situation 
and will be able, after inculturation, to revive the spiritual life of the people.

Key words: pastoral theology, conceptual background of pastoral work, social chan-
ges, method of theological-pastoral distinguishing, criticism of see-judge-act 
method, team work

Za veliko noč sem naletel na koledar prireditev ene koroških občin s podnaslo-
vom Dnevi tibetanske kulture. V času največjega krščanskega praznika so med 

šestintridesetimi napovedanimi prireditvami omenili samo en krščanski dogodek: 
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»moto žegen«, to je blagoslov motoristov. Vsi drugi dogodki so bili mešanica ob-
činsko-budističnih srečanj, od branja budističnih pripovedk v mestni knjižnici do 
izdelovanja mandal, maslenih skulptur, poslušanja gonga itd.

1. Razmislek o pastoralnem delu

Ob branju brošure sem se začudil, kako je mogoče, da so od pestre velikonoč-
no-krščanske ponudbe v omenjeni napovednik zajeli le »moto žegen«. Vpra-

šal sem se, kam so usmerjene moči pastoralnega dela. Čeprav v veroizpovedi vsa-
ko nedeljo molimo, da se je Jezus učlovečil »zaradi nas ljudi in zaradi našega zveli-
čanja« – pri tem besedi »nas ljudi« vključujeta vse ljudi –, ugotavljam, da trenutno 
miselno ozadje PD1 neuravnovešeno usmerja pastoralne moči predvsem k tistim, 
ki se približujejo našemu dvorišču, župnišču in svetišču iz svojih religioznih potreb.

To dejstvo govori o zazrtosti naših občestev v same sebe, pomeni neke vrste sa-
mozadostnost in s tem njihovo omrtvelost, ki napoveduje grožnjo, da nas bo naša 
nerodovitnost v oblikovanju (prekvašanju) kulture2 vodila na še bolj oddaljen druž-
beni rob. Ne le da ne bomo na tem robu več samo še referenčna točka družbene-
ga življenja, postali bomo družbi odtujeni element, podoben nepomembni sekti.

V pogovoru z duhovniki sem postavil vprašanje: »Ali naše pastoralno delovanje 
ni prezrlo nekaj pomembnih poudarkov, s katerimi bi lahko celoviteje opravljali 
svoje duhovniško poslanstvo?« Prejel sem zanimive odgovore: »Naloženo mi je 
bilo breme sosednjih župnij, zadovoljen bom, če mi bo uspelo naprej peljati to, 
kar so peljali moji predhodniki.« Spet drugi: »Res je, z zastavljenostjo verouka mi 
ne uspe nagovoriti otrok in njihovih staršev, ampak nekaj se jih bo pa le prijelo. 
Ko bodo kaj zagrešili in jih bo v življenju tepla šiba božja, se nas bodo spomnili in 
se vrnili.« Spet drugi so se sklicevali na dežurne krivce: na sekularizacijo, na raz-
vrednotenje družine, na nove oblike zasvojenosti. Vse to dejansko obstaja, a situ-
acija nas ne sme odvrniti od iskanja in premisleka. Premalo je samo zamahniti z 
roko: »Boštjan, ti imaš spet neke lepe sanjske ideje. Bi rad vedel, kaj bi pa ti storil.«

V članku nimam namena, da bi delil »recepte«,3 ker recepti nimajo obstojnosti 
v pospešeno spreminjajoči se družbeni situaciji. Moj namen je: bralcu pomagati 
doumeti trenutno miselno ozadje zastavljenega PD v Sloveniji. Predvsem pa želim 
izraziti nujno potrebo po zavestni uporabi metode teološko-pastoralnega razloče-
vanja. Brez te metode ostaja pastoralna teologija v slovenskem prostoru v nevar-
nem intuitivnem tavanju, medtem ko neobhodno spremlja življenje naše Cerkve 
od vseh začetkov.

1 Drznil bi si trditi, da postaja naše miselno ozadje PD ideološko, saj se brez odprtosti za razumevanje 
konkretne situacije ljudi zapira v svoj prav in ne ponuja drugega odgovora kakor današnjemu človeku 
nerazumljeno vabilo k poslušnosti.

2 »Vera, ki ne postaja kultura, je vera, ki ni celovito sprejeta, globoko premišljena in zvesto živeta.« (Janez 
Pavel II 1982, 129)

3 Minil je čas, ko so pastoralni teologiji odrekali njeno značilno epistemološko podlago in metodo. Pastorala 
je dejavnost, ki gradi Cerkev s premišljenimi odločitvami in z nenehnim izdelovanjem kriterijev dela. 
Pastorala ni nekakšna zbirka modrosti.
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2. Kaj je pastoralno delo in njegovi vidiki

PD je božje-človeško delovanje Cerkve v času in v prostoru, ki gradi občestvo 
(delovanje ad intra – navznoter) in navdihuje kulturo (delovanje ad extra – 

navzven), v kateri občestvo živi. PD ima ontološko-morfološki in antropološko-fe-
nomenološki vidik, ki sta neločljiva in nepomešana dela ene celote. V prvem vidi-
ku ontologija PD uči trinitarične karakteristike cerkvenega delovanja, ki razodeva-
jo zastonjsko božjo ljubezen. Morfologija prvega vidika govori o konstitutivni obli-
ki cerkvenega delovanja, opisani v trojni službi Jezusa Kristusa: kot preroka, kot 
kralja in kot duhovnika. Poenostavljeno lahko rečemo, da je ontološko-morfološki 
vidik vsakega PD že vnaprej določen iz dogmatike. Ta stabilni vidik določa naravo 
PD in je kakor kaka njegova DNA molekula, po kateri ločimo cerkveno od – denimo 
– mafijskega delovanja.

Drugače od prvega pa je drugi antropološko-fenomenološki vidik PD spremen-
ljiv, ker se spreminjata tako človek kakor družba. Tu antropologija raziskuje dina-
mično človekovo problematiko, ki so jo italijanski škofje v Veroni leta 2006 posre-
čeno opredelili v petih točkah: človekovo čustvovanje – odnosi, zdravje – bolezen, 
delo – prosti čas, vzgoja – izobraževanje in družbene okoliščine (italijanska škofo-
vska konferenca 2006). Fenomenologija tega spremenljivega vidika PD so konkre-
tna področja cerkvenega delovanja. S teološko-pastoralno metodo razločevanja 
se starim področjem – katehezi, zakramentom, gospodarjenju … – dodajo še nova, 
ne nadomestna, a hkrati nič manj pomembna področja PD, kakor so: pastorala 
zapornikov, odvisnikov, bolnikov, študentov, vojakov, policistov, turistov, medijev, 
zaročencev, družin, predšolska pastorala …

Iz povedanega lahko sklenemo, da PD ni neposredna preslikava dejstev speku-
lativne dogmatike (ekleziologije, kristologije …) v prakso, ampak je premišljena 
dejavnost, ki nastane ob srečanju med teološkim podatkom vere in podatkom 
konkretne antropološko-zgodovinsko-kulturne situacije (Lanza 2008, 115).

3. Dojeti spremembo družbene situacije

Zastavitev PD bo primerna, če bo pastoralni delavec poprej primerno doumel 
spremembo zgodovinsko-kulturne situacije, ki jo živimo. Sociološki opis situ-

acije mora biti presežen z uravnovešenim teološko-pastoralnim opisom situacije, 
ki spremembo gleda s Kristusovimi očmi in z njegovimi kriteriji (Guardini 1994, 33).

Želim opozoriti na tri odločilne družbene spremembe. Prva je sprememba od-
nosa med posameznikom in religioznostjo. Sekularizacija ni spremenila samo so-
cialnopolitičnih in socialnokulturnih razmer. Charles Taylor bi dodal, da se je po-
sameznik spremenil tudi eksistenčno (Taylor 2009, 42). Medtem ko je bil prej 
posameznik po svoji naravi veren in je ves svoj obstoj utemeljeval na veri, je danes 
njegovo versko življenje zreducirano na občasne religiozne dogodke, slabo pove-
zane z vsakdanjim življenjem.

Spremenjen je prav tako odnos med posameznikom in institucijo. Družba se je 
preoblikovala v razvejane, a zaprte sisteme, ki zadovoljujejo raznovrstne posame-
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znikove razdrobljene potrebe. Sistemi spreminjajo uporabnika v razdrobljeno oseb-
nost, saj mu raznovrstna ponudba ne more ponuditi celovitega smisla življenja 
(Lanza 2004, 31). V tako opisani družbi postane nehote prav vsaka institucija ra-
zumljena glede na to, kar ponuja. Končno današnji Slovenec tudi Cerkev dojema 
zgolj kot dobaviteljsko poslovalnico (servis) za religiozne potrebe.

In tretjič, spremenjen je odnos med posameznikom in ozemljem (Lanza 2004, 
42). Urbanizaciji sledi nenehna rast mobilnosti in informiranosti, ki vodi v globa-
lizacijo. Če hočemo biti razumljeni kot verodostojni posredovalci zaupanja in za-
stonjske ljubezni in ne kot svetobežniki, je treba naše PD odpirati vzajemnemu 
sodelovanju župnij, v katerih se ljudje pretežno gibljejo.

4. Miselno ozadje pastoralnega konzerviranja

Z družbenimi spremembami se konzervansi niso vrinili le v prehrano, ampak 
tudi v pastoralo. Z njimi se skuša konzervirati stara praksa odgovarjanja na 

vprašanje smisla človeškega življenja. Navajeni družbe, ki je bila v celoti zraščena 
s cerkvenim življenjem, smo do nedavnega ustreznemu PD (katehezi, liturgiji in 
karitas) začeli dodajati precejšnje količine konzervansov, s katerimi bi želeli kate-
hezo, liturgijo in karitas povzdignili v edino in vekomaj trajno obliko PD.

Prvi konzervans je vdanost ali sprijaznjenost z načinom dela. Obstaja skušnjava, 
da ljudi prenehamo voditi in učiti iz samega strahu, da nam bodo ušli še tisti, ki so 
ostali. Medtem pa ljudem puščamo, da magično iščejo to, kar so bili vajeni iskati: 
»vidna znamenja nevidne božje milosti«, to je, nepravilno razumljene zakramen-
te. Skratka, »imamo preveč župnij, ki delijo zakramente, in premalo župnij, ki so 
zakrament« (Lanza 2008, 288).

Drugi konzervans je napadalnost. Ta oblika prebuja križarske apetite po ponov-
ni osvojitvi civilne družbe z negovanjem mita o izgubljenem krščanstvu. Konzer-
vans napadalnosti ne ljubi modernosti, še manj pa človeka, saj mu ponuja samo 
eno pot, to je zatajevanje samega sebe.

Tretji konzervans je pragmatičnost. Paradoksno je, da kaka statistika pokaže več 
katoličanov kakor vernikov. Ker smo Slovenci, ne moremo biti preprosto kar mu-
slimani. Ta konzervans deluje nasprotno od prejšnjega. Če je prej PD od pripadni-
kov pričakovalo nadčloveško zahtevnost, se tukaj povsem prilagodi trenutni kul-
turi izgubljene identitete.

Četrti konzervans je zaprtost. Paštete so lahko trajne, samo če so dobro zaprte. 
PD se tako zapre samo vase, za varne zidove starih norm in nepovezanih tradicij 
preživetih načel, daleč od sodobne kulture, in komunicira s svetom le prek proda-
jalnega pulta zakramentalizacije4 in prostovoljne dobrodelnosti.

 

4 Ne trdim, da se zakramenti prodajajo za denar. Ne! Trdim pa, da našo pripravo na zakramente ljudje 
velikokrat razumejo kot prodajo v zameno za neki čas, ki ga morajo posamezniki preždeti pri verouku in 
pri maši. Takšno razumevanje PD se zgodi, ker nove generacije nimajo več potrebne poprejšnje vzgoje 
iz družine (Lenart 2009, 228).
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5. Od konzerviranja PD v »konvertiranje«, to je 
spreobrnjenje PD

Preden začrtamo pot projektiranja ustrezne zasnove PD, naj opozorim na zmo-
tno ločevanje med zakramentalnim in konkretnim življenjem. Miselno ozadje 

PD se mora spreobrniti v tem smislu, da svete maše ne dojemamo kot obvezno 
dejavnost, ločeno od drugih dejavnosti. Sveta maša je izvir in vrhunec vsega kr-
ščanskega življenja, saj je Gospodovo delo našega odrešenja, v katero vključujemo 
vse svoje življenje. Če bi daritev svete maše ločili od življenja in bi se neuravnove-
šeno bolj zanimali za rubricistiko (nauk o liturgičnih obredih in predpisih) kakor za 
življenje svete maše v vsakdanjem življenju, bi bili podobni zaročencema, ki se bolj 
kakor za vsakdanje življenje v zakonu zanimata za svoje »mega« poročno slavje.

Cilj »spreobrnjene« pastorale sloni na dveh temeljih. Prvi je naše osebno spre-
obrnjenje, ki ga motivira poklicanost k svetosti, drugi temelj pa je naše skupno 
spreobrnjenje. Kot občestvo smo poklicani, da hodimo v veri in hranimo svojo 
identiteto kristjanov (oznanjevanje navznoter) in da svojo vero oznanjamo bližnjim, 
ki so morda že krščeni, pa svoje identitete še niso razvili (oznanjevanje navzven). 
Pred stoletjem so ljudje s samim procesom socializacije obenem postajali zavedni 
kristjani. Ker vemo, da danes ni več tako, bi pri PD pričakovali več pozornosti do 
evangelizacijskih projektov.

Če je Bog v vsej zgodovini odrešenja iskal človeka in po njem hrepenel, zakaj bi 
si sedaj premislil? Nova zastavitev antropološko-fenomenološkega vidika PD torej 
ne pomeni učenja novega nauka ali spreminjanja temeljev krščanstva, ampak po-
sodobitev PD glede na novo situacijo, po kateri bodo lahko ljudje trenutne potro-
šniško-sekularizirane družbe v delovanju Cerkve prepoznali delovanje živega Boga. 
Takšen projekt je prevelik zalogaj za enega župnika ali enega škofa, to je namreč 
naloga cerkvenega občestva, ki je po nauku drugega vatikanskega koncila subjekt 
PD. Temu subjektu je glava škof, posredno pa župnik. A prav med nami kleriki je 
treba začeti spreminjati miselnost, po kateri bomo sposobni občestvu privzgojiti 
čut za soodgovornost (Lanza 2008, 248).

Zaviranje preoblikovanja PD je opravičljivo samo, če se z razvojem PD želi zgolj 
razvrednotiti stara oblika PD, ki je bila nekoč zelo uporabna. Kakor se moti, kdor 
misli, da je vse staro zanič, tako se moti tudi tisti, ki ni pripravljen pogledati novi 
situaciji v obraz. Zato je bistveno pomembno razločevanje, kaj od starega še kori-
sti in kaj potrebuje spremembo.

6. Induktivno-deduktivna metodologija izključuje božje 
delovanje

Nadškof Marjan Turnšek je zapisal: »Ne zadošča ‘nekaj dodati’ naši katehezi, 
da bi bila ponovno uspešna. Celoten proces je treba znova premisliti in ga 

zastaviti človeku primerno.« (Turnšek 2009, 130) S temi besedami je na področju 
kateheze izrazil vizijo Janeza Pavla II. o novi evangelizaciji Evrope. Krščansko vsebi-
no je treba v spremenjeni Evropi na novo inkulturirati, tega pa ni mogoče doseči 
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zgolj s ponovitvijo evangelizacije na enak način, kakor se je to izvedlo nekoč. Po-
dobno ne dosežemo nobenega rezultata s ponavljanjem splošnih resnic, ki so same 
na sebi resnične, v odnosu do konkretnega človeka pa pogosto nesporočilne.

Z vidika metodologije pomeni nova evangelizacija zavrnitev vsakega izpeljeva-
nja iz splošnega na konkretno (dedukcija), torej iz dogem v pastoralo. Češ: vse 
vemo, samo poslušati nas še morajo. Škofe duhovniki, duhovnike laiki. Prav tako 
nova evangelizacija ne more popustiti zahtevi, da bi vero in Boga prilagajali raz-
meram posamezne situacije. To nevarno držo pomeni induktivna metoda, ki želi 
iz konkretnega življenja vplivati na zakonitosti verskega življenja. Spreminjanje 
vere, ki bi brez razločevanja sprejemalo svetovne trende, pomeni razvodenitev 
naše identitete in nevarno relativizacijo nauka.

Z razmahom teologije osvoboditve je v Cerkvi nastopilo zmotno navdušenje 
nad mnogimi sociološkimi metodami mešanja induktivnega in deduktivnega pri-
stopa na vprašanje odnosa med naukom in prakso. Glavna predstavnica teh soci-
oloških metod je metoda videti – presoditi – delovati,5 ki je sociologu zaupala 
analizo situacije, pedagogu izpeljevanje, teologa pa odtegnila od teološkega bra-
nja situacije in ga omejila na operiranje z »nevtralnimi« podatki sociologije.

S predpostavko, da je mogoče povsem objektivno gledati na stvari kot takšne, 
kakor so, pridemo do tveganja ideološke presoje.6 Iluzija je toliko bolj zahrbtna, če 
se zaupa sociologiji (zmotno predstavljeni kot nevtralni) naloga fotografiranja re-
sničnosti. Namesto nevtralnosti si moramo prizadevati za nepristranskost opazo-
vanja. Domnevna nevtralnost sociologije vodi v nezavedno ideološko pozicijo, po-
dobno kakor to velja za nevtralno izobraževanje. Omenjena sociološka metoda 
videti – presoditi – delovati je prikrito deduktivna, »kriptodeduktivna«, saj ji z ne-
ustreznimi instrumenti opazovanja ne uspe upoštevati situacije, kakor to obljublja 
njena induktivna komponenta, ampak ne glede na situacijo s prikritim, vnaprej 
pripravljenim scenarijem določa PD (Asolan 2009, 35). Način, kako gleda na situa-
cijo, je namreč naravnan na to, kar hoče videti. Posledica tega je odločanje, neod-
visno od okoliščin. Uresničevanje nove evangelizacije pa od pastorale zahteva, da 
slediti principu učlovečenja, po katerem naj se izdela svoja lastna teorija prakse, 
veljavna za natančno določen čas in za natančno določeno okolje (Lanza 2010, 34).

7. Metoda teološko-pastoralnega razločevanja vključuje 
božje delovanje

Na kompleksnost odnosa med teorijo in prakso ali odnosa med ontološko-mor-
fološkim in antropološko-fenomenološkim vidikom PD odgovarja pastoralna 

metoda teološkega razločevanja.7 Njena vrednost je v zmožnosti, da izdela svojo 
lastno teorijo prakse za konkretno situacijo občestva, v katerem hoče Bog razodeti 

5 Ob kritiki metode videti – presoditi – delovati moramo tej metodi vendarle priznati zgodovinsko vrednost, 
saj je omogočila izoblikovanje metoda teološkega pastoralnega razločevanja.

6 Pri teologiji osvoboditve je v ozadju ideologija marksizma.
7 Slovenski prostor se lahko za navzočnost metode teološko-pastoralnega razločevanja zahvali mag. Ivanu 

Likarju, ki jo opisuje v skriptih slušateljev teološko-pastoralne šole (Likar 2006, 45–54).
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svoje delo odrešenja. Takšna teorija prakse ne določa, kaj je bolj pomembno samo 
na sebi, temveč kaj je bolj pomembno v odnosu do situacije, v kateri občestvo živi. 
PD namreč ne more biti določeno in »natančno načrtovano« po nauku, ker bi takšna 
ideološko mobilizirana akcija s svojo samozadostnostjo le izrinila božje delovanje.

Metoda v prvi stopnji narekuje teološko analizo situacije s teološkim vredno-
tenjem. Brez vnaprej pripravljenih odgovorov se je treba vprašati, kako hoče Bog 
v tej določeni skupnosti uresničiti svoje delovanje in kako lahko mi pri tem sode-
lujemo. Druga stopnja pomeni konkretno odločitev in projektiranje, kako bomo 
trenutne možnosti zastavili, da bodo prinesle rezultat božje-človeškega delovanja. 
Zadnja stopnja z aktualizacijo in preverjanjem projekta pa je uresničitev enega 
projekta za konkretni čas in za konkretni prostor, ki se spreminjata.

Medtem ko veljajo za odnos med spekulativno teologijo in pastoralno teologi-
jo načela nededuktivnosti in neinduktivnosti in simetrična dialektika, zmorejo ka-
irološke, operativne in kriteriološke dimenzije projektiranja določiti nov odnos 
med podatkom vere in podatkom antropološko-kulturno-zgodovinske situacije. 
Ta odnos določajo drugačna pravila. To so pravila nededuktivnosti in neinduktiv-
nosti in vzajemna asimetrična dialektika. Novost tega odnosa med podatkom vere 
in podatkom situacije je asimetrija, ki zavrača odvisnost podatka vere. Ta podatek 
ima namreč zaradi razodetja prednost pred zgodovinsko-antropološko-kulturnim 
podatkom (Asolan 2009, 26).

Kairološka dimenzija metode skrbi, da ostaja vse projektiranje v nenehnem 
odnosu s situacijo, ki jo neko občestvo živi. Ta dimenzija sledi teološkemu prepo-
znavanje situacije v njenem kairosu oziroma priložnostih, ki jih narekuje Sveti Duh. 
Kriteriološka dimenzija projektiranja motivira in vodi kriterije, ki niso vnaprej do-
ločeni, ampak se morajo izdelati ob soočanju konkretne tematike vere in konkre-
tne življenjske situacije občestva. Operativna dimenzija ne zaznamuje zgolj zadnje 
stopnje procesa, temveč celotni projekt vključuje v že obstoječe delovanje Cerkve 
in v življenjsko situacijo občestva.

8. Premisleku sledi odločitev

Nekako sta pripravljenost na novo zastavitev PD in na uporabo zgoraj opisane 
metode v letošnjem postnem času na televiziji izrazila nadškofa Turnšek in 

Stres skupaj s slovenskimi škofi. Prvi je razmišljal: »Vse imetje Cerkve mora služi-
ti ljudem, in to ne samo tistim, ki striktno pripadajo katoliški Cerkvi, pač pa le-to 
pripada vsem prebivalcem naše domovine, ker je Cerkev poslana vsem ljudem.« 
(Turnšek 2010) Stres pa je dodal: »Naše največje imetje je sodelovanje ljudi!« 
(Stres 2010) Ti izjavi sestavljata izjemno vizijo, ki uravnoveša delovanje Cerkve na 
znotraj, neposredno do oblikovanega občestva, in navzven, do vseh državljanov. 
Hkrati se ujemata s preroškimi besedami papeža Janeza Pavla II., namenjenimi 
župnikom Rima (post 1986): »Župnija mora najti sama sebe zunaj same sebe!« in 
z razmišljanjem Benedikt XVI. v lanskem božičnem nagovoru rimski kuriji (21. de-
cember 2009): »Cerkev naj ponovno uredi svoje tempeljsko dvorišče za pogane, 
ki je bilo nekoč vstopno mesto do judovske vere.«
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Očitno postaja, da v pastorali ne moremo v neskončnost diagnosticirati, kaj vse 
je narobe, kaj bi radi imeli, kaj vse se mora spremeniti. Če se ne odpravimo k ure-
sničevanju odločitev, smo podobni bolniku, ki se je v nedogled spraševal po tera-
pijah, a se končno za nobeno ni odločil. Teološko branje situacije mora v nas pre-
buditi hrepenenje po zavezujoči odločitvi, ki jo bomo v nekem določenem projek-
tu aktualizirali in preverjali.

Utopično bi bilo čakati in misliti, da so škofje tisti, ki morajo pisati škofijske, de-
kanijske in župnijske pastoralne projekte. Pastoralni projekt neke škofije lahko 
samo prebudi teamsko delo in refleksijo PD v strukturah, ne more pa zapovedati 
niti novih struktur niti novih poudarkov PD, saj bi bilo to brez živega odnosa z si-
tuacijo terena kontraproduktivno. Škof lahko s svojimi duhovniki samo prebuja 
teamsko delo in spreminja mentaliteto, seveda ob predpostavki, da je sam spo-
soben teamskega dela in odprt za ustrezno mentaliteto PD.8

Ne upam si zanikati vrednosti tega, da se katoličani zberemo na enem mestu k 
molitvi in premisleku o svoji identiteti in o svojem pričevanju vere. Upam pa si 
trditi, da v Cerkvi na Slovenskem manjka priložnosti, da bi se odgovorni pastoral-
ni delavci skupaj s škofom zbrali in v molitvi in premisleku zavezujoče zastavili PD. 
Namesto tega živimo daleč drug od drugega, vsak na svojem koncu, vsak pri svo-
jem natančno določenem načrtu, kakor da bi se bali medsebojnega sodelovanja 
zaradi morebitnih konfliktov.

9. V smeri povezovanja župnij

PD se lahko iz individualnega dobaviteljskega servisiranja religioznih potreb zapr-
tih župnij (ograjenih vrtičkov) spreobrne v teamsko posredovanje smisla življenja, 

vere in božje ljubezni (Lenart 2009, 228). Medtem ko se začenja razmislek o pasto-
ralnih enotah, mora biti cilj teh enot povsem jasen. Enote so smiselne le, če bodo 
ustrezen odgovor na mobilno življenje ljudi v pastoralnem okrožju. Takšen odgovor 
pa bodo, če bo delo duhovnikov preseglo vrtičkarsko pastoralo. Drugače pastoralnih 
enot ne potrebujemo, saj se bodo formirale same ob pomanjkanju duhovnikov.

Dekanijska raven je prva, ki potrebuje premisleka in zavezujočih odločitev.9 Du-
hovniška dekanijska konferenca si zasluži več pozornosti in treba bi ji bilo name-
niti več časa kakor le eno dopoldne na mesec. Hkrati pa velja tudi, da je lahko že 
ena ura mlatenja prazne slame nepotrebno in predolgo srečanje. Težava ne na-
stopi samo tedaj, ko se za koristne dekanijske projekte ne najdejo finančne rešitve, 
ampak se začne že na ravni sprejetosti in zaupanja. Pogosto se med nami težko 
ustvari in ohrani prostor dialoga.10

8 Primer takšnega dogajanja je proces prednostnih pastoralnih nalog celjske škofije, v kateri se je škof 
Stres bolj kakor za frontalno posredovanje zadev od zgoraj navzdol trudil prebuditi skupno refleksijo in 
teamsko PD.

9 To je pokazal že plenarni zbor Cerkve na Slovenskem. »Ocena tajništva je bila, da so bili dekanijski 
pastoralni dnevi najbolj učinkovito sredstvo za animacijo vernikov pred plenarnim zborom.« (Štuhec 
2002, 12)

10 Zato tudi obstajajo nekatere dekanije brez rednih rekolekcij.

Bogoslovni_vestnik_4_2010.indd   612 21.12.2010   7:37:24



613

Pastoralna služba namenja razmeroma veliko pozornosti dekaniji. Pomislimo 
samo na številna gradiva, ki jih razpošljejo na župnije skupaj z pestro paleto pobud, 
ki že obstajajo v slovenskem prostoru (duhovne vaje v vsakdanjem življenju; teh-
nike komuniciranja, vodenja in teamskega dela; poglobljeno permanentno uspo-
sabljanje). Kljub temu pa ta dejavnost pastoralne službe ne omogoči preboja k 
novemu miselnemu ozadju. Pretežna pomoč pastoralne službe je informativne 
narave, preostalo pa so obrazci in poročila, ki omogočajo statistiko in refleksijo dela.

Vinko Potočnik je že pred petnajstimi leti spomnil na pastoralno supervizijo,11 
z njo pa na nova pota pastorale. Pred desetimi leti je o njej pisal prav tako tudi 
Bogdan Žorž in opomnil, da se »supervizija uvaja v vse poklice, kjer strokovnjaki 
pri svojem delu delajo z ljudmi« (Žorž 2001, 151). Socialno-družboslovne panoge 
pri svojemu delu dajejo velik pomen superviziji, ker supervizija omogoča prema-
govanje prepletanja osebnih stisk in težav s stiskami in težavami posameznika, ki 
se mu pomaga. Marsikje v Nemčiji in po Avstriji so supervizijo začeli vključevati v 
pastoralno delovanje že pred dvajsetimi leti in pomeni danes nepogrešljivo pomoč 
preobremenjenim in samim sebi prepuščenim duhovnikom.

10. Drzna poteza nekega dekana

Nedavno je ob praznikih neki dekan izzval škofa, češ ali je pripravljen živeti v 
dekaniji ves teden in tako s svojo navzočnostjo in z zanimanjem za življenje 

dekanije prispevati svoj delež k delu tiste dekanije. Škofova pripravljenost je pre-
budila veselje in zadovoljstvo duhovnikov. Omenjena dekanija je lahko za tisti te-
den pripravila vsa odprta vprašanja in probleme, ob katerih so nastajali spori in 
nesoglasja. Navdušenje duhovnikov te dekanije ni bilo toliko v tem, da jim bo škof 
iz rokava stresel odgovore na vprašanja, ampak v tem, da bodo njihove skupne 
odločitve zorele k zavezujoči odločitvi, sprejeti pred škofom. Prav ta zaveza daje 
preoblikujočemu PD novo vrednost in motivacijo.

Prepričan sem, da bodo njihova skupna molitev, v kateri bodo poslušali, kaj Duh 
govori Cerkvi njihove dekanije, in njihov pogovor in refleksija antropološko-feno-
menološkega vidika PD zaznamujoče spremenili mentaliteto PD. Kot posledica 
tega se bodo spremenili poudarki PD in vzpostavili pripadajoče strukture, zaradi 
katerih bodo verni in neverni ljudje tiste dekanije bolj kvalitetno živeli. To se bo 
lahko zgodilo, če tako škof kakor duhovniki ne bomo nastopali med seboj in do 
ljudi z vnaprej pripravljenimi koncepti, ampak bomo znali poslušati in ovrednotiti 
obstoječe dobre stvari. Prav zaradi njih se nam ni treba ustrašiti neuspehov in 
konfliktov, saj jih bo v medsebojni pomoči možno presegati in razreševati.

11 »Supervizija je sistematična obdelava profesionalnih interakcij in odnosov, pri čemer gre za proces 
nadaljnje socializacije strokovnjakov, ki ne poteka več v okviru šolskega sistema.« (Potočnik 1996, 211)
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