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fje so v tem času v Ljubljani bili Karel Ja-
nez Herberstein (1769–1772), Franc Jo-
žef Mikolič (1789–1793), Franc Borgia 
Raigersfeld (1795–1800) in Janez Anton 
Ricci (1801–1818). Šlo je za zelo razgiba-
no zgodovinsko obdobje, ko so na cer-
kveno področje močno posegali razsve-
tljeni vladarji (reorganizacija škofij in žu-
pnij, ukinjanje samostanov), za čas fran-
coske nadoblasti nad delom slovenskega 
ozemlja (z ustanovitvijo Ilirskih provinc) 
in za obnavljanje avstrijske oblasti po du-
najskem kongresu ter prepletanje različ-
nih idejno-duhovnih gibanj, ki so prišla 
tudi na ozemlje ljubljanske (nad)škofije. 
Ordinandi so prihajali s Kranjske, Štajer-
ske, s Koroške, v času Ilirskih provinc pa 
tudi Tirolske. Redovniki so bili še iz dru-
gih delov Evrope. V protokolu je omenje-
nih 1756 oseb; prezbiterat je bil podeljen 
860 škofijskim in 133 redovniškim kandi-
datom. 

Ker so izvirni rokopisi ordinacijskih 
protokolov, ki jih hrani Nadškofijski arhiv 
v Ljubljani, že v slabem stanju in bi vsaka 
nadaljnja uporaba povzročila še dodatno 
škodo, je objava v pomoč tako zgodovi-
narjem, ki se zanimajo za to obdobje 
zgodovine Cerkve na Slovenskem, kot ar-
hivarjem; koristi pa seveda tudi izvirnim 

besedilom, ker bodo s tem vzeta iz upo-
rabe. J. Volčjaku gre za opravljeno delo 
– ki je zahtevalo veliko časa za transkrip-
cijo različnih pisav in neredko zapletene 
latinščine, razrešitev različnih kratic in 
drugih posebnosti, ki so jih v 18. in prvi 
polovici 19. stoletja uporabljali cerkveni 
pisarji – vsa pohvala. Z objavo ordinacij-
skih protokolov je omogočil dostop do 
izvirnega arhivskega gradiva, ki priča o 
podeljevanju cerkvenih služb in njihovih 
nosilcih v osrednjem slovenskem prosto-
ru za dobro stoletje.Vsakemu zvezku je 
dodano osebno in krajevno kazalo. Ker 
sta M. Benedik in A. Kralj pred tem že 
objavila sezname ordinacij, ki jih je v za-
četku 17. stoletja podelil škof Tomaž 
Hren, imamo s to objavo za zgodovino 
ljubljanske (nad)škofije in boljše pozna-
vanje razmer v duhovniških vrstah na vo-
ljo nove vire. Ker so bili nekateri ordinan-
di iz redovniških vrst, bodo protokoli v 
pomoč tudi pri proučevanju razmer v re-
dovnih ustanovah in dogodkov, poveza-
nih z represivnimi ukrepi proti redovom 
v času Marije Terezije in Jožefa II. Brez 
dvoma bodo objavljeni protokoli lahko 
služili tudi piscem biografskih gesel. 

Bogdan Kolar

Rafko Valenčič. Beseda in pričevanje: 
teorija in praksa oznanjevanja evan-
gelija. Ljubljana: Založba Družina in 
Teološka Fakulteta, 2016. 215 str. ISBN: 
978-961-04-0373-9.

Oznanjevalna razsežnost Cerkve da-
nes ni v ospredju zgolj zaradi prizadeva-
nja papeža Frančiška, ampak je to sad 

prenove po drugem vatikanskem konci-
lu. Pričujoča knjiga nadaljuje in na neki 
način povzema dogajanje na tem podro-
čju zadnjih nekaj let pri nas. Avtor knjige 
kot profesor pastoralne teologije in še 
bolj kot urednik zbirke cerkvenih doku-
mentov ter revije Oznanjevalec stopa 
pred nas kot zavzet delavec v duhu po-
koncilske prenove. Kot navaja recenzent 
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prof. Kvaternik, je temeljitejših razprav 
na področju oznanjevanja pri nas soraz-
merno malo, zato je dobro, da je v priču-
joči knjigi navzoč teoretični in praktični 
vidik, kar nakazuje že sam podnaslov.

Struktura knjige je preprosta. Na za-
četku je še neobjavljeni esej, ki namesto 
uvoda uvaja v razmišljanje o razvoju 
oznanjevalne teologije in praktičnih po-
sledicah za pastoralno delo. Odpira raz-
lična vprašanja: od razmerja med ozna-
njevalcem in skupnostjo, ki ji je oznanilo 
namenjeno, do poklicanosti in pričeva-
nja, ki je v sodobnem svetu za polnost 
oznanila nujno. Celotno razpravo ume-
šča tako v svetopisemsko teologijo kot 
cerkveno učiteljstvo, kar bralcu daje pri-
ložnost, da poglobi svoj odnos do izroči-
la vere.

Tej izvirni razpravi sledijo štirje deli, ki 
prinašajo že objavljene članke – pred-
vsem iz revije Oznanjevalec, dva pa tudi 
iz revije Cerkev v sedanjem svetu. Prvi 
del poudarja teološko in pričevalno raz-
sežnost. V drugem delu so zbrane raz-
prave o temi nove evangelizacije. Tretji 
se dotika same evharistije. Zadnji, četrti 
del je preplet razmišljanj o različnih prak-
tičnih temah in poročil o konkretnih 
oznanjevalnih dogodkih. Za sklep je av-
tor spet pripravil izvirno razpravo ob 
apostolski spodbudi papeža Frančiška 
Veselje evangelija, v kateri na neki način 
zaokroža celotno knjigo v luči poziva k 
veselemu pričevanju. 

Čeprav bi v prvem naslovu prvega 
dela »Pridigar pred ogledalom« le težko 
prepoznali globoko teološko ozadje, pa 
v sami razpravi avtor predstavlja bistvo 
pastoralno oznanjevalne teologije: imeti 
pred očmi konkretne ljudi, saj šele tako 
lahko rečemo, da smo zvesti božjemu 
naročilu o širjenju vesele blagovesti. Za-
tem analizi sodobne družbe, pred katero 

stoji oznanjevalec, sledi analiza polja 
oznanjevanja. Vse skupaj se začenja v 
osebnem spreobrnjenju samega nosilca 
oznanjevanja, saj sodobnemu človeku le 
tako lahko prinašamo ves evangelij, vse 
verske in moralne vsebine. Tretji prispe-
vek nekako povzema prva dva, ko navaja: 
»kar verujemo (lex credendi), to oznanja-
mo (lex praedicandi), to tudi častimo in 
molimo (lex orandi)« (35). Samo po sebi 
se zastavlja vprašanje razmerja med člo-
veško in božjo besedo, na katero odgo-
varja teološko razumevanje poklicanosti 
oznanjevalca in vključenosti v občestvo 
Cerkve. Po apostolu Pavlu nas s pomočjo 
papeža Benedikta XVI. in njegove okro-
žnice o upanju (Spe salvi) vabi k novemu 
upanju, ki zajema pri Bogu in ga ohranja 
tudi pri človeku. Verjeti človeški in božji 
besedi je prva naloga in temeljna teolo-
ška resnica, ki jo avtor izpostavlja kot eno 
izmed zahtev nove evangelizacije. Prak-
tična razsežnost zadnje razprave v prvem 
delu z naslovom »Beseda, ki uči in zida« 
ni oddaljitev od teoloških osnov, temveč 
njena umestitev v »simfonijo vere«, kot 
jo je razumela dvanajsta redna škofovska 
sinoda v Rimu.

Razprave o novi evangelizaciji bi težko 
začeli drugače kot s poudarkom na ozna-
njevanju, ki pa ne zanemarja tudi nove 
vsebine. Poziv k drugačnemu, pogloblje-
nemu oznanjevanju prinaša tudi vsebin-
ske premike. Ob številnih konkretnih pre-
dlogih, kako priti do množice obrobnih 
in oddaljenih kristjanov, vedno sledi tudi 
poglobljen vsebinski premislek. Že druga 
razprava se vključuje v vsebino dobro-
delnosti in solidarnosti, ki je tu razumlje-
na predvsem v duhu občestvene zavze-
tosti za oznanjevanje, ki bo zajelo tudi 
mlade, sodobna družbena občila in v veri 
slabo poučene. Pri pozivu k prenovi 
oznanjevanja je smiselno vprašanje, ali 



714 Bogoslovni vestnik 76 (2016) • 3/4

današnji svet in njegovo miselnost zares 
poznamo. Avtor tu priporoča dokument 
Italijanske škofovske konference »Kako 
oznanjati evangelij v svetu, ki se spremi-
nja« kot ustrezno gradivo tudi za naše 
razmere. Sami analizi sledi poziv: »Na-
šteta dejstva močno vplivajo na religio-
zno življenje in ustvarjajo nov religijski 
premik (scenarij), v katerem je treba vi-
deti tudi nove možnosti za prebuditev 
novega duha, usmerjenega v religiozno 
in duhovno« (83). Prav prikaz sadov ško-
fovske sinode o novi evangelizaciji ponu-
ja rešitve, ki lahko zahtevano prenovo 
vodijo.

Tretji del od liturgičnega vidika obha-
janja evharistije bralca vodi v nalogo in 
možnost oznanjevanja, ki bo sledilo bo-
goslužnemu dogajanju. Pri tem celotna 
liturgična ureditev tako bogoslužnega 
leta kot same evharistije za poglobljeno 
oznanjevanje že nudi dobro izhodišče. 
Konkretni predlogi vodijo ne le v preplet, 
ampak prenos božjega delovanja v de-
javnost in življenje človeka. Iz posinodal-
ne apostolske spodbude Evharistija – za-
krament ljubezni je predstavljeno mesto 
homilije v umetnosti obhajanja. Pri je 
tem poudarjeno, da gre za več kot ume-
tnost v običajnem pomenu besede – in 
sicer za govorico ljubezni in lepote, ki iz-
vira iz samega Boga, sega v nadčasovno. 
Zato je za pridigo nujna temeljita in po-
globljena priprava, ki vključuje skupno 
pripravo in prispevke samih vernikov. Iz 
dogajanja ob evharističnem kongresu v 
Celju je povzeta trajnost praznovanja, 
kjer evharistija predstavlja izraz vere, ki 
hrani in krepi (111). Iz prostorske obče-
stvenosti nas Kristusova daritev dviga 
tudi na časovno razpetost, kar mora ho-
milija vedno znova prinašati pred oči. 
Obhajanje evharistije je organsko pove-
zano tudi s spravo. Že sama ureditev v 

Rimskem misalu omogoča trenutke in 
proces sprave s sabo, z Bogom in obče-
stvom, ki ga mora pridigar pri svojem 
oznanjevanju osvetliti in poživljati. 

Zadnji, četrti del se začenja z razmisle-
kom o inkarnaciji ter vključitvi v liturgični 
čas adventa in božiča. Avtor nadaljuje z 
razmišljanjem o postnem in velikonoč-
nem času, kjer se sprašuje, kako oznanja-
ti veselje in odrešenje v tem »močnem« 
času. Poleg konkretnih predlogov in po-
ziva k pričevanju se sprašuje tudi o vlogi 
družine – ki naj bi spet postala občestvo 
oseb – pri oznanjevanju. Preko družine 
je mogoče priti tudi do oddaljenih. Spra-
ševanje, kako o tem govoriti, najprej 
predstavlja možne razloge za oddalje-
nost – saj šele tako lahko razumemo po-
dana izhodišča za možnost oznanjeval-
nega nagovora. Tema naslednje razprave 
je leto družine s pozivom, da je že čas 
preiti od besed k dejanjem. Še zlasti, ker 
ni vse le nedeljsko pridiganje – če hoče-
mo, da bodo živele iz vere in v veri, dru-
žine danes potrebujejo veliko več. Stro-
kovno usposobljeni sodelavci za to po-
dročje so pridigarju lahko v veliko po-
moč. Širše razumevanje kulture je za 
oznanjevalca izziv, saj kultura evangelija 
dopolnjuje in presega lepoto in resnico 
zgolj človeške. Prizadevanje za pravilen 
jezik in ustvarjalno obliko pri pridigarju 
nagovarja tudi versko življenje posame-
znika in naroda, kot je to močno razvidno 
iz slovenske kulturne dediščine. Razpravi 
ob obletnici rojstva apostola Pavla ume-
ščata tako njegove misijonske in ozna-
njevalne vzorce kot njegovo teološko 
ozadje v konkretne sodobne razmere ži-
vljenja Cerkve. Poleg spraševanja o nuj-
nosti vključevanja družbenega nauka 
Cerkve v redno oznanjevanje in poživlja-
nje prenove, ki jo je začel drugi vatikan-
ski koncil, je predstavljena tudi razse-
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žnost vere pri pridiganju. Prispevek, ki je 
nastal ob letu vere, poziva, da iz dogodka 
preidemo k dogajanju, kar je tudi teolo-
ško ozadje vsega oznanjevanja. Prav to 
dogajanje se lahko razvije že s samo pri-
pravo na pridigo. Predzadnja razprava se 
začenja s spominom na kaplansko delo 
v Izoli, kjer je avtor izkusil skupno pripra-
vo na pridigo z župnikom Francem Ste-
glom. Konkretni predlog ni zgolj praktič-
na rešitev, prinaša tudi občestveno, ekle-
ziološko razsežnost, ki je v sodobni indi-
vidualistični družbi še kako potrebna. Pri 
tem nas poziva, da vključimo v priprave 
na oznanjevanje tudi vernike: »Čutili 
bodo, da so nekaj prispevali k poglobitvi 
vere v občestvu. Beseda, ki so jo sprego-
vorili kot svoje spoznanje in predlog, je 
obveza najprej zanje«. (184–185) Četrti 
del se zaključuje s pozivom k vsakodnev-
nemu kratkemu nagovoru, kar bo prine-
slo korist tako vernikom kot samemu du-
hovniku, ki bo na tak način poglobil svoj 
odnos do božje besede in liturgije.

Sklepna razprava ob besedah papeža 
Frančiška poziva k prehodu iz pastorale 
ohranjevanja k misijonarski zavesti in de-
lovanju v duhu veselega oznanila. Povze-
tek celote lahko strnemo v misli: »Človek 
je ustvarjen iz ljubezni in za ljubezen, ta 
pa se izraža v veselju – biti, biti z drugimi, 
biti za druge«. Na tem naj temelji vse 
naše oznanjevanje – še bolje, pričevanje.

Knjiga je opremljena s številnimi refe-
rencami, ki smiselno in celostno povze-
majo učenje Cerkve. Angleški prevodi ter 
recenziji prof. dr. Petra Kvaternika in prof. 
dr. Stanka Gerjolja dajejo delu znanstve-
no težo. Poleg tega prispevki na neki no-
tranji način kažejo na kronologijo pasto-
ralnega dela pri nas v zadnjih nekaj letih. 
Bralec bo poleg teologije oznanjevanja 
in konkretnih predlogov našel v njej tudi 
spodbude za osebni premislek o svoji po-
klicanosti in umestitvi v občestvo ozna-
njujočih in verujočih.

Janez Vodičar

Res novae: revija za celovito znanost. 
Ljubljana: Fakulteta za poslovne vede 
pri Katoliškem inštitutu, letnik 1, 
številka 1, 2016. 136 str. ISSN: 2464-
0352. 

Res novae: revija za celovito znanost 
(Res novae: Journal for Integrated Scien-
ce) je nova znanstvena periodična publi-
kacija s področja družboslovja in huma-
nistike. Izdaja jo zasebna Fakulteta za po-
slovne vede pri Katoliškem inštitutu s 
sedežem v Ljubljani. Njen glavni in odgo-
vorni urednik je dr. Andrej Naglič, sedanji 
direktor Katoliškega inštituta in docent 
za področje prava na Fakulteti za poslov-

ne vede. Prva številka omenjene revije 
je izšla oktobra leta 2016. Revija Res no-
vae naj bi v bodoče izhajala dvakrat letno 
(sredi in ob koncu leta) v elektronski in 
tiskani obliki. Revija je zasnovana izrazito 
interdisciplinarno. Zaobjema namreč ši-
roko področje družboslovja (pravo, poli-
tologija, ekonomija) in humanistike (filo-
zofija, teologija, zgodovina). Njeno vse-
binsko jedro se nahaja v povezovanju 
osebne in ekonomske svobode z družbe-
no etično odgovornostjo. V sorodnem 
integrativnem duhu je posvečena tudi 
dialogu med vero in znanostjo. Na tak 
način dopolnjuje obstoječe poslanstvo 
in dejavnosti Fakultete za poslovne vede 


