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Poročili

Mednarodni strokovni simpozij združenja  
pastoralnih teologov

Tendence, kriteriji in opcije pri oblikovanju občestev  
v Srednji in v Vzhodni Evropi

Bratislava, 15.–18. september 2011

PosTNetzwerk je mednarodno združenje pastoralnih teologov iz Srednje in iz 
Vzhodne Evrope s sedežem na Dunaju. Nastalo je po zgledu že dolgo pred njim 

obstoječega podobnega združenja pastoralnih teologov in teologinj iz nemško 
govorečih dežel.

Združenje PosTNetzwerk se je rodilo v letih po padcu komunizma na pobudo 
avstrijskega pastoralnega teologa Paula M. Zulehnerja. Ta je na Dunaju ustanovil 
poseben sklad, v katerega je tudi sam največ prispeval; za cilj je imel, zbrati čimveč 
sredstev za štipendiranje tistih, ki bi želeli na Dunaju študirati pastoralno teologi-
jo. V nekaj letih se je tako oblikoval kar obširen krog tistih, ki so tu doštudirali in 
nato začeli poučevati v svoji domovini. Začutili pa so kmalu potrebo, da se vsaj 
občasno srečajo in se ob tem dodatno izobražujejo.

V ta namen se v okviru združenja zbirajo vsako leto za nekaj dni in vsako drugo 
leto pripravijo simpozij, vsako drugo leto pa tudi kongres o pomembnejših pasto-
ralnih vprašanjih, za katera se poprej dogovorijo. Vsakokrat kot govornike povabi-
jo znane osebnosti s tega področja v drugih deželah, pripravijo tudi sami preda-
vanja in delujejo v razni strokovnih skupinah.

Tudi v septembru 2011 je združenje organiziralo –že sedmi – strokovni simpozij 
pod naslovom Tendence, kriteriji in opcije za rast občestev v Srednji in v Vzhodni 
Evropi. Srečanje združenja oziroma simpozij je potekal tri dni na jezuitski Teološki 
fakulteti v Bratislavi, ki drugače pripada univerzi v Trnavi. Simpozija se je udeleži-
lo petintrideset članic in članov iz sedmih evropskih držav. Prihodnje leto se zdru-
ženje zbere v Zagrebu. Simpozij je seveda vedno odprt tudi za druge udeležence. 
Glavno in nosilno predavanje je imel novi profesor pastoralne teologije na Duna-
ju, dr. Johann Pock, ki je nasledil Zulehnerja, ko je ta odšel v pokoj. Spregovoril je 
o trajni nalogi Cerkve, da skrbi za oblikovanje občestev. 

Dr. Pock je na začetku postavil nekaj trditev, ki jih je pozneje v predavanju ob-
širneje razložil in utemeljil. Po njegovem prepričanju se moramo pri oblikovanju 
občestev učiti iz družbenih procesov in z njimi sodelovati. Vsako občestvo mora 
biti kolikor mogoče ekumensko naravnano. Spremembe in napredek so vedno 
znamenje dinamične Cerkve. Strukture v občestvu se morajo podrejati vizijam, 
opcijam in ciljem sprememb, ki jih je treba jasno definirati. Cerkev potrebuje živa 
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občestva, v katerih božje kraljestvo lahko raste in ga ljudje lahko izkusijo.

Predavatelj se je vprašal, kaj pravzaprav je živo občestvo. Povzel je ugotovitve 
teologa Christiana Schwarza, ki našteva osem kriterijev za živo občestvo. Ti krite-
riji so: pooblaščeno vodstvo, karizme upoštevajoče sooblikovanje, navdušujoča 
duhovnost, ljubeznivi odnosi, uporabne strukture, navdihujoče bogoslužje, celo-
stne male skupine in učinkovita evangelizacija.

V nadaljevanju je predavatelj navedel nekaj bibličnih kriterijev, po katerih lahko 
označimo neko občestvo kot živo.

Najprej mora biti uresničena enotnost v množičnosti, zato pluralnost ni več 
grožnja, ampak priložnost. Omogočena mora biti dinamika med stalnostjo in spre-
membami, med tradicijo in inovacijo. Občestvo mora biti privlačno za ljudi tega 
časa. Živa občestva se redno zbirajo k molitvi, k lomljenju kruha in za pomoč bli-
žnjemu. Karizme so dane za rast posameznika in za graditev občestva. Vodenje že 
Pavel označuje za karizmo, zato morajo biti službe vodenja občestvu zagotovljene 
glede na njegove potrebe.

Nato smo s predavateljem razmišljali o tem, kaj omogoča procese oblikovanja 
občestev. Središčnega pomena je oznanilo o božjem kraljestvu. Koristno je lahko 
le delovanje, ki ga je mogoče posnemati, ne pa vsemogočno razkazovanje. Odkri-
ti je treba tisto, kar je za nas značilno, in se s tem soočiti z drugimi. Medsebojno 
se je treba sprejemati v duhu Pavlovih besed o tem, da smo »Kristusovo pismo« 
(2 Kor 3,3). Občestvo mora biti vedno odprto in gostoljubno do vseh.

Profesor Pock se je zazrl tudi v prihodnost in razmišljal, kakšna bodo občestva v 
prihodnosti. Najprej bodo morala biti blizu ljudem. Misijonarsko in diakonijsko po-
slanstvo bodo opravljala kot nekaj samoumevnega. Nenehno bodo skrbela za ure-
sničevanje principa subsidiarnosti. Potrebovala bodo drugačen profil duhovnikov. V 
občestvih bodo delovali stalno zaposleni laiki skupaj s prostovoljci. Zavedala se bodo 
pomena okolice, v kateri bodo živela. V občestvih se bo uresničeval princip, ki tudi 
drugače velja na svetu: življenje se neprenehoma spreminja – tako tudi občestva.

Predavanje je izzvalo zelo živahno diskusijo, ki so jo v naslednjih dneh poživila 
še krajša predavanja, ki jih je imelo osem udeležencev. Slišali smo o krščanski iden-
titeti in o kvaliteti zakonskega in družinskega življenja na Hrvaškem (Ivo Džinić), o 
krščanskih občestvih kot nosilcih in pobudnikih socialnega delovanja na Češkem 
(Michal Opatrný), o izsledkih raziskave, kakšno vlogo imajo ženske v slovaški Cerkvi 
(Martina Hoffelner), o delu in prizadevanjih nekega slovaškega župnika (Marian 
Prachar), o pastoralnem načrtovanju v slovaških župnijah (Jozef Žuffa) in o razvoju 
občestvenega življenja s slovenske perspektive; o tem je razmišljal podpisani.

V Bratislavi smo si ogledali tudi večnamensko cerkveno stavbo v središču me-
sta, v kateri so knjižnica, čitalnica, galerija in med drugim tudi kavarna. Ljudje tja 
prihajajo na klepet, po duhovno sprostitev in za obogatitev. S takšnimi duhovnimi 
centri po vsej državi skuša slovaška Cerkev nagovoriti tudi oddaljene od Cerkve in 
neverne.

 Peter Kvaternik
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Mednarodni kongres o duhovnih poklicih 
Poklicanost kot srce nove evangelizacije

Horn, 30. junij – 7. julij 2011

Od 30. 6. do 3. 7. 2011 je v Hornu (Avstrija) potekal mednarodni kongres Eu-
ropean Vocations Service narodnih voditelji centrov za duhovne poklice. Med 

sedemnajstimi državami, ki so sodelovale na kongresu – Slovenija se kongresa 
udeležuje že od leta 1997 dalje –, so bili letos ponovno navzoči tudi delegati iz 
ZDA. Kongres je potekal pod geslom: Poklicanost kot srce nove evangelizacije (Novi 
duhovni poklici za novo Evropo, CD 76, toč. 12a).

Predsednik Papeškega sveta za novo evangelizacijo nadškof Rino Fisichella je 
svoje predavanje naslovil z geslom letošnjega srečanja: Poklicanost kot srce nove 
evangelizacije. Sodobnega Evropejca pogosto pestijo vprašanja vere. Omotičen 
od napredka sodobnega sveta si zastavlja vprašanje, ali je sploh še sposoben ve-
rovati v Jezusa Kristusa in v večno življenje. To je vprašanje, ki prej ali slej zadene 
vsakega človeka. Ko iščemo odgovor, se zavemo, kako potrebna nam je nova evan-
gelizacija. Blaženi papež Janez Pavel II. je na Poljskem (Nowa Huta) prvič sprego-
voril o novi evangelizaciji. Postala je leitmotiv za oznanjevanje evangelija. Tudi 
papež Benedikt XVI. se zaveda nujnosti nove evangelizacije. Prav zato je ustanovil 
Papeški svet za novo evangelizacijo, ki bo sodobnemu človeku pomagal iskati od-
govore na temeljna vprašanja vere. Današnja družba, ki jo zaznamujeta relativizem 
in sekularizem, nima posluha za duhovnost. Zato je treba restavrirati pogled na 
človeka. Na človeka je pravilno gledal božji Sin Jezus Kristus. Na vsakega človeka 
je gledal z očmi ljubezni. Zato je srce nove evangelizacije nova antropologija po 
vzoru Jezusa Kristusa. Potrebujemo antropologijo, odprto za poklicanost, ki je 
Stvarnikov klic za vsakega človeka od rojstva do smrti.

Ker ima vsak človek svojo lastno poklicanost (Fisichella), obstajajo v Cerkvi in v 
svetu različni duhovni poklici. Mnogi svetopisemski odlomki nas spominjajo na kul-
turo poklicanosti. Spomnimo se besed preroka Izaija, ki pravi: »Kako ljubke so na 
gorah noge glasnika, ki oznanja mir, prinaša veselo novico, oznanja rešitev in pravi 
Sionu: »Tvoj Bog kraljuje!« (Iz 52,7) Apostoli so bili sejalci »nove kulture poklicano-
sti«, kulture, ki oznanja hvaležnost, sprejemanje skrivnosti, odprtost za življenje in 
izbiro duhovnega poklica. Kultura poklicanosti je polna veselja in miru, »kajti Bog 
ljubi veselega darovalca« (2 Kor 9,7). V tem je lepota kulture poklicanosti. Gospod 
kliče veselega oznanjevalca in ga pošilja, da povsod oznani »veselo oznanilo«, Kri-
stusa. Sodobni svet potrebuje takšnih oznanjevalcev, ki svetu prinašajo Kristusa. 
Oznanilo Kristusa je oznanilo svobode, ki si jo danes človek želi in jo išče. Za svobo-
do je vsakdo pripravljen storiti vse. In nova kultura poklicanosti je sporočilo o pravi 
svobodi, ki daje smisel človeškemu življenju. To je oznanilo svobode, ki jo Bog pri-
naša človeku in je tesno povezana z resnico. Svoboda v Jezusu Kristusu daje človeku 
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največ. Daje mu večno življenje. Zavedajmo se, je poudaril nadškof Fisichella, da tudi 
sodobna družba, v kateri živijo mladi ljudje, veliko govori o svobodi. Pojem svobode 
razlaga v smislu: »Delaj, kar hočeš, in boš svoboden in srečen.« Evangelij o Jezusu 
pa želi človekovi svobodi dati dušo in nesmrtnost. Opevana svoboda sodobne druž-
be kmalu privede človeka do spoznanja, da je sreča, ki jo lahko sam dosežem, zelo 
kratkotrajna. Hitro se konča. Če ne prej, pa ob smrti. Zato je nova kultura poklica-
nosti klic k svobodi v Kristusu. Poklicanost ponuja vsakemu človeku trden temelj, 
ponuja Kristusa. Pomembne so besede papeža Benedikta XVI., ki pravi: »Kdor je 
srečal Kristusa, je našel Ljubezen, ki more spremeniti svet.«

Ob sklepu svojega razmišljanja je nadškof Fisichella izpostavil tri prednostne 
naloge, ki jih sodobnemu človeku nalaga nova kultura poklicanosti:
1. Za novo kulturo poklicanosti so pomembni posamezniki ali skupnosti verujo-

čih, ki znajo presojati trenutna znamenja časa in se zavedajo, v kakšnem sta-
nju je sodobni človek. Čeprav rečemo »nova« kultura poklicanosti, to ni nekaj 
novega. Poklicanost je ena in ista. Poklicanost je oznanilo Jezusa Kristusa. 
Novost je v tem, da o Jezusu spregovorimo z jezikom, ki ga bodo razumele čim 
širše množice ljudi.

2. Ta kultura postaja danes prednostna naloga nove evangelizacije. Za pastoralo 
duhovnih poklicev je pomembno, živeti v skladu s Katekizmom katoliške Cer-
kve (KKC). To je poslanstvo, da vzamemo zares Jezusov nauk, ki ga je Cerkev 
zapisala v svoj Katekizem. Da bi se tega zavedeli tudi mladi, se v Evropi pripra-
vlja nov katekizem za mlade (YOUCAT), ki ga bo papež Benedikt XVI. razdelil 
mladim na svetovnem dnevu mladih v Madridu . Mladi potrebujejo kratke in 
jasne odgovore na svoja vprašanja. To si zelo želijo in to jim ponuja Cerkev, ko 
jim daje v roke katekizem za mlade. Cerkev si želi, da bi vsi mladi sprejeli ka-
tekizem za svoje najbolj priljubljeno branje.

3. Novost kulture poklicanosti in nove evangelizacije je nov jezik. Vsak dan se zgo-
di nekaj novega. Vsak dan smo novi ljudje. Tudi oznanjevanje evangelija zahte-
va, da kristjani vsak dan spregovorimo na nov način, z novim jezikom, da nas 
bodo slišali. Seveda zahteva to velik napor. Iskati je treba načine, kako doseči 
ljudi, kako jih nagovoriti, da bodo prisluhnili. Najpomembneje je, da ne pozabi-
mo: večina ljudi, ki jih moramo nagovoriti, živi zunaj Cerkve in zunaj cerkvenih 
občestev. Kultura poklicanosti in nova evangelizacija sta »tek izgubljenemu sinu 
naproti«, ki raztrgan bega po kamnitih stezah in ne najde poti domov.

1. izzivi za oznanjevanje evangelija

Drugi dan je vse udeležence kongresa nagovoril prof. Paul M. Zulehner (Dunaj). 
Svoje predavanje je naslovil: Izzivi za oznanjevanje evangelija. Predavatelj je 

izpostavil nekatere najnovejše ugotovitve evropskih sociologov (glej Peter L. Berger, 
Der Zwang zur Häresie: Religion in der pluralistischen Gesellschaft, Herder Verlag 
GmbH). Evropa si je skozi zgodovino izdelala kulturo, ki jo danes ponuja sodobne-
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mu človeku. Čeprav se zdi, da je nekrščanska, imamo tudi kristjani dolžnost, da jo 
vzamemo zares, da ji vdihnemo dušo. Evropska kultura se pogosto zdi brezdušna 
in mrtva. Zato izziva oznanjevalce evangelija. Pomislimo na naše prednike. Naši 
starši in stari starši so bili zelo katoliško vzgojeni. Niti pomislili niso, da bi bili proti 
Cerkvi ali da bi izstopili iz Cerkve. Današnji človek nima več takšnih vzorcev. Zato 
razmišlja popolnoma drugače. Vse, kar mu življenje ponuja, sprejema kot izbiro. 
Odloča se po trenutnem razpoloženju. Če mu je ponudba všeč, jo sprejme, druga-
če jo zavrže. Tako razmišlja tudi takrat, ko stoji pred versko ponudbo. Cerkev je 
postala sodobnemu verniku prostor za duhovne ponudbe. Sodobni kristjan zato 
izbira celo med Cerkvami in verami. Ničesar več ne sprejema kot trdno in resnično. 
Vse je postalo relativno. Fenomen relativnosti je na vseh področjih naredil človeka 
pasivnega. Tudi na Boga, na katoliško Cerkev, na vero in na verske resnice je začel 
človek gledati na takšen način. Pri izbiri zaupa samo še svojim čutom. Tako so vse 
odločitve zelo čustveno motivirane in vedno manj razumske. Tudi v Jezusovem času 
je bilo tako. Ko je Jezus spregovoril o evharistiji, so ga mnogi njegovi učenci zapu-
stili. Njegove besede Judom niso bile všeč. Zato je Jezus tudi druge učence vprašal, 
ali ga želijo zapustiti. Takrat je nastopil Peter in rekel: »Kam naj pojdemo? Ti imaš 
besede večnega življenja.« Do takšne Petrove drže je treba ponovno vzgojiti so-
dobnega kristjana. Da bo v Jezusu prepoznal resnico, ki mu bo osmislila življenje.

Prof. Zulehner je v svojem predavanju opozoril: v Evropi smo kristjani še vedno 
prepričani, da smo najštevilnejša Cerkev. V resnici pa je vedno manj praktičnih 
kristjanov. To opažamo iz dneva v dan. Kljub temu se še vedno tolažimo, da se ni 
nič spremenilo. Poglejmo si Avstrijo, ki šteje 8 milijonov ljudi. Vsako nedeljo jih 
750.000 obišče sveto mašo in prejme zakramente. To spremembo lahko kljub vse-
mu sprejmemo kot binkoštni čudež, ki ga pogosto spregledamo. Kristusova Cerkev 
je kot sol, ki je v testu sodobnega sveta ni veliko. To je resničnost Cerkve. Ostali 
bomo podobni soli. Cerkev prihodnosti bo majhna skupnost. Tudi če jih bo samo 
še deset hodilo k nedeljski sveti maši in bodo resnični kristjani, bo svet boljši, lep-
ši in pravičnejši. Ob sklepu svojega predavanja je prof. Zulehner orisal tri značil-
nosti sodobne družbe:

1. Agresivni ateizem je fenomen, ki spremlja Cerkev od apostolske dobe do da-
nes. So ljudje, ki si na vso moč prizadevajo in skušajo dokazati, da Boga ni. 
Prek medijev rušijo ugled katoliške Cerkve.

2. Moderni panteizem je fenomen, ki je zaslepil predvsem bogate množice. Vse 
več je ljudi, ki si želijo nebesa narediti na zemlji.

3. Iščoči spiritualizem pa je fenomen, ki zaznamuje predvsem mladi rod. Mladi 
po vsem svetu radovedno iščejo duhovnost. Širijo se najrazličnejše duhovne 
ponudbe. Ljudje so postali duhovni romarji.

Kaj lahko sodobni družbi ponudijo krščanske Cerkve? Ponudijo lahko molitev, 
simbole in obrede. To je bogastvo, ki more tudi sodobnega človeka rešiti in ga po-
novno privesti do Kristusa.
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2. Bog kliče po imenu

Udeležence kongresa je nagovoril tudi nadškof Jean-Louis Bruguès, tajnik Kon-
gregacije za katoliško vzgojo. Spregovoril je o tem, kako Bog kliče slehernega 

človeka po imenu. Spomnil je na svetopisemsko zgodbo o poklicanosti Samuela 
(1 Sam 3,5). V tej zgodbi se zrcali poklicanost vsakega človeka. Vsakega na svoj 
način kliče Bog. Klic se vedno zgodi po neki drugi osebi. Pri Samuelu je Bog upo-
rabil duhovnika Elija. Po njem je klical dečka. Duhovnik Eli je bil razlagalec božjega 
klica. Duhovni poklici so skrivnostna avantura božjega klicanja. Bog danes kliče 
človeka po Cerkvi. Zelo pomembna je vloga duhovnika Elija. Izkušen je in ves pre-
dan Bogu. Zato je zmožen, da posreduje božji klic poklicanemu.

Tudi danes je pomembna vloga staršev, vzgojiteljev in predstojnikov. To so od-
rasli, modri in izkušeni ljudje. Bog jih uporablja, da njegov klic posredujejo tistim, 
ki jih je on sam izbral. Zato je treba veliko pozornosti nameniti vzgoji vzgojiteljev. 
Zelo pomembne so šole za zakon in tečaji za predstojnike v škofijskih semeniščih 
in v redovnih ustanovah. Vzgojitelji so prevodniki božjega klica. Mladega človeka 
učijo poslušati in odgovarjati na božji klic. To je izredno pomembna naloga pri delu 
za nove duhovne poklice.

3. cerkev in sodobna sredstva komunikacije

Zelo pomemben prispevek so za udeležence kongresa pripravili predstavniki 
iz Francije in iz Španije. Francosko-španska skupina je predstavila novosti so-

dobne komunikacije. Svet je postal velika tržnica sporočil. Vsak nekaj sporoča in 
vsak se obenem tudi odziva na sporočila. Ljudje smo hkrati v vlogi tistega, ki spo-
roča, in tistega, ki se odziva na sporočila drugih. Moderna (potrošniška) komuni-
kacija ni več usmerjena na vsebino sporočila, ampak na to, kakšen vtis bo naredi-
la na prejemnika. Kadar smo v vlogi, da sprejemamo sporočila, jih ne sprejemamo 
več z razumom, ampak s čustvi. Zato je sodobna komunikacija bojno polje, na 
katerem se bije boj za posameznika, da se bo odzval na neko določeno sporočilo.

Tudi Cerkev je poklicana, da išče nov način komuniciranja. Naloga Cerkve je, da 
svetu sporoči veselo novico o Kristusu. Za Cerkev so pomembni štirje ključi mo-
derne komunikacije. Prvi ključ je slika. Vsako sporočilo mora spremljati lepo izde-
lana slika (fotografija, internetna stran, revija). Slike morajo biti privlačne in sim-
patične (lep primer je revija VISION – glej: http://www.vocationnetwork.org/
match). Sliko naredijo privlačno predvsem tople barve. To pravilo je pomembno 
pri izdelavi internetne strani. Obrazi, s katerimi kaj sporočamo, naj ne bodo niti 
pretirano veseli niti pretirano žalostni. Obraz, ki ne izraža pretiranega čustva (ve-
selja ali žalosti), more nagovoriti veliko ljudi. Vsak se lahko ob takšnem obrazu čuti 
nagovorjenega. Drugi ključ dobre komunikacije je besedilo. Pri sporočanju neke 
novice (npr. vabilo na duhovno srečanje, na molitev – glej: http://www.priestlyvo-
cations.com) uporabimo kratka besedila. Z nekaj besedami skušajmo povedati 
bistvo. Dolga besedila odbijejo vsakogar, ki bere plakat ali risbo ali internetno stran. 
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Besede naj bodo pozitivne, polne ljubezni in upanja. Oznanilo, ki je polno kritike 
in očitanja, ne bo nikoli sprejeto pozitivno. Svetovne medijske hiše imajo za prvi 
ključ komunikacije provokacijo. Na kratki rok uspejo šokirati bralce ali poslušalce. 
Na dolgi rok pa pustijo v človeku grenak priokus in odpor. Zato je ključ »provoka-
cije« za komunikacijo Cerkve neprimeren. Na dolgi rok nam provokacije odbijajo 
bralce in zbudijo v ljudeh odpor do duhovnosti in do ponudb Cerkve. Tretji ključ 
sodobne komunikacije je hitrost. Treba je, da oznanilo veselja nikoli ne ugasne. 
Internetne strani morajo biti redno servisirane. Če so zaspale, so kakor ladje, ki so 
se izgubile sredi morja. Nihče jih več ne vidi. Tudi oznanilo (npr. internetna stran), 
ki nima ritma, je izgubljeno. Četrti ključ pa je vsebina. Pomembno je, da je vsebi-
na sporočila resna. Za Cerkev je vsebina zelo pomembna. Mladi so danes iskalci 
resnih in življenjskih ponudb. Pogosto so zaradi množice potrošniških ponudb 
razočarani, duševno prazni in žalostni. Čutijo se nekoristne in izkoriščane. Zato 
brskajo tudi po duhovnih sporočilih. Obiskujejo spletne strani Cerkve. Samo resne 
duhovne ponudbe in resne vsebine, ki od mladih nekaj pričakujejo, ki jim zaupajo, 
ki jim sporočajo, da so v svetu in v družbi pomembni in koristni, so uspešne in ro-
dijo dober odziv. Špansko internetno stran za duhovne poklice (http://www.mi-
vocacion.com/italiano/homei.html), ki je izdelana v treh jezikih, obišče vsak dan 
na tisoče obiskovalcev. Na njihovo stran jim pošiljajo svoja vprašanja in iščejo od-
govore. Tudi to so nove poti in novi izzivi pri delu za nove duhovne poklice. 

 Stanislav Slatinek
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