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Brigita Perše
Upad duhovnih poklicev in potreba po prestruk-
turiranju Cerkve v Sloveniji

Povzetek: Cerkev v Sloveniji stopa v obdobje, v katerem se bo število duhovnikov 
iz leta v leto krčilo nagleje kakor do sedaj, kar bo trajalo kakšno desetletje ali 
dve. To jo bo »prisililo«, da bo prestrukturirala obstoječo strukturo župnij, pre-
mogočno infrastrukturo in z različnimi obveznostmi preveč obremenjene du-
hovnike. Pri tem je opaziti posamezne razlike med slovenskimi škofijami, zato 
bo morala v prihodnje vsaka škofija obstoječo strukturo prilagajati svojim po-
trebam malih občestev in dejanskemu stanju v družbi. Strukturalna rešitev, ki 
ne bi upoštevala dejanskega stanja občestev in potreb, ampak bi bila usmerje-
na zgolj na razpoložljivo število duhovnikov, bi bila teološko šibka in dolgoročno 
tragična. Ker so se v zahodnoevropskih državah s problemom pomanjkanja 
duhovnikov srečevali že mnogo prej in ga skušali reševati na različne možne 
načine, v prispevku prikažemo tudi njihove prednosti in pomanjkljivosti ter 
predlagamo usmeritve za Cerkev v Sloveniji.

Ključne besede: duhovniki, duhovni poklici, Cerkev v Sloveniji, župnije, cerkve, sta-
rost duhovnikov, cerkvena struktura

Abstract: Decline of Priestly Vocations and the Necessity of Re-Structuring of the 
Church in Slovenia
The Church in Slovenia is facing a period of ten to twenty years when a faster an-
nual decrease in the number of priests compared to the present is anticipated. 
This fact will be the driving force for the restructuring of the present structure of 
parishes, the overgrown infrastructure and priests being overloaded in every pos-
sible way. There are some differences among dioceses in Slovenia, therefore each 
diocese will have to adapt the existing structure to the requirements of small 
communities and the actual state of the society in the future. A structural soluti-
on, not taking into account the existing state of communities and their needs and 
focusing solely on the number of priests available, would be theologically feeble 
and doomed in the long term. The problem of the priest shortage in the Western 
European countries was encountered much earlier and a variety of different me-
thods were employed to solve it. We thus also present their advantages and di-
sadvantages together with the proposed guidelines for the Church in Slovenia. 

Key words: priests, priestly vocations, Church in Slovenia, parishes, churches, age 
of priests, church structure
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1. Uvod
Cerkev v Sloveniji se je do sedaj na krizo duhovnih poklicev odzivala predvsem s 
soupravami, z ustanavljanjem molitvenih skupin za duhovne poklice, s krepitvijo 
reklam o duhovniškem poklicu, s posebnim delom z ministranti in podobno. Škof 
Anton Stres je leta 2008 izjavil, da se mu zdi, da Cerkev v Sloveniji »hodi v preve-
likih oblekah« (Perše 2011, 122), kar ji jemlje energijo in zaradi česar je težko mi-
sijonarska. V pričujočem prispevku želimo prikazati potrebo po prestrukturiranju 
župnijske mreže in infrastrukture Cerkve v Sloveniji, k čemur jo bo »prisilil« upad 
števila duhovnikov. K tovrstni analizi nas je spodbudila zlasti izdaja Letopisa Kato-
liške cerkve v Sloveniji 2017.1

Število duhovnikov je pomemben dejavnik verskega življenja, še zlasti v krajevnih 
Cerkvah, kakršna je slovenska, ki je bila v preteklosti zelo odvisna od klerikov. Takšna je 
bila tudi zato, ker v socializmu ni bilo priporočljivo biti veren, zaradi česar so se laiki držali 
bolj ob strani, tako da je skoraj vsa verska dejavnost slonela na plečih duhovnika. V tem 
prispevku bomo najprej prikazali sedanje stanje števila duhovnikov in župnij v soupravi 
ter število cerkva po posameznih slovenskih škofijah. Za lažje razumevanje položaja 
duhovnikov v Sloveniji in napovedi za prihodnost bomo pogledali tudi starost slovenskih 
škofijskih duhovnikov leta 2000 in 2017, ko sta izšla zadnja dva letopisa Cerkve v Sloveniji. 
Še zlasti nas zanima, ali je Cerkev v Sloveniji že stopila v napovedano »sušno« obdobje, 
kar zadeva število duhovnikov in število župnij brez duhovnikov: »V Cerkvi na Slovenskem 
(bo) nastopilo bolj ›sušno‹ obdobje približno čez petnajst let.« (Perše in Kvaternik 2004) 
Na osnovi ugotovljenega trenda bomo pogledali v prihodnost ter predlagali potrebne 
spremembe v Cerkvi v Sloveniji, in sicer na osnovi usmeritev posameznih škofij ter 
izvedene ankete duhovnikov v ljubljanski nadškofiji leta 2012. Pastoralna služba 
Nadškofije Ljubljana je namreč že spomladi 2012 med duhovniki izvedla anketo z 
vprašanji odprtega tipa, da bi ugotovila, kaj o stanju cerkvenih struktur menijo duhovniki. 
Na tajništvo Pastoralne službe smo prejeli 157 izpolnjenih vprašalnikov iz petnajstih 
dekanij. (Pastoralna služba 2012)2 Pri napovedi potrebnega prestrukturiranja Cerkve v 
Sloveniji bomo upoštevali tudi izkušnje evropskih držav, ki so že veliko prej občutile več-
je pomanjkanje duhovnikov in ga skušale reševati na različne dovoljene načine.

2. Rezultati z diskusijo 
2.1 Duhovniki v Cerkvi v Sloveniji

Na osnovi analize podatkov iz zadnjih dveh letopisov Cerkve v Sloveniji ugotavlja-
mo, da je bilo leta 2000 še 1222 duhovnikov (282 od teh redovnih), leta 2017 pa 

1 Analiza stanja duhovnikov v Cerkvi v Sloveniji temelji na naslednjih virih: Letopis slovenskih škofij 1978 
(Lešnik 1978), Letopis Cerkve na Slovenskem 1985 (Lešnik 1985), Letopis Cerkve na Slovenskem 2000 
(Trunkelj 2000), Letopis Katoliške cerkve v Sloveniji 2017 (Strehovec 2017), Sporočila slovenskih škofij 
(Slovenske škofije 1982–2017).

2 Vsebino vprašalnika in potek izvedbe ankete smo opisali v prispevku, objavljenem v Bogoslovnem vest-
niku (Perše 2014, 481–482).
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jih je le še 1048, od teh četrtina redovnih (265), kar pomeni, da se je v tem stole-
tju zmanjšalo predvsem število škofijskih duhovnikov, medtem ko je število redov-
nih ostalo skoraj nespremenjeno. Slovenski škofijski duhovniki so bili leta 2000 v 
povprečju stari 55 let in 2 meseca, leta 2017 pa imajo v povprečju že 60 let. Takšna 
je tudi trenutna povprečna starost redovnikov. Starost škofijskih duhovnikov smo 
za ti dve leti natančneje prikazali na Grafu 1, in sicer po starosti posameznikov.

Iz leve starostne piramide na Grafu 1 je razvidno, da je bilo leta 2000 največ 
škofijskih duhovnikov med 46. in 58. letom starosti. Iz desne starostne piramide 
pa je razvidno, da je ta skupina duhovnikov, ki je danes stara že od 63 do 75 let, 
še vedno najštevilnejša. Zakaj je ta starostna skupina še vedno tako številna, če-
prav je je nekaj že odšlo v večnost, pojasni gibanje števila novomašnikov v Slove-
niji, ki ga prikazuje naslednji graf.

St
ar

os
t v

 le
tih

Štev. duhovnikov 2000 Štev. duhovnikov 2000

Graf 1: Starostna piramida slovenskih škofijskih duhovnikov, leto 2000 in 2017
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Iz Grafa 23 vidimo, da je bilo v Sloveniji od leta 1952 do 1967 povprečno 20 
novih maš letno. V sedemdesetih letih je sledilo obdobje izjemno velikega števila 
novomašnikov, ko je bilo vsako leto povprečno 50 novih maš (izvzeto je le leto 
1978, ko se je posvečenje preneslo s 5. na 6. letnik Teološke fakultete). Največ 
novomašnikov je bilo leta 1973, in to kar 56. Tedanja generacija je bila tudi najš-
tevilnejša, to je generacija otrok, ki so se rodili kmalu po drugi svetovni vojni. K 
vzrokom za porast zanimanja za duhovništvo je svoje morda prispeval tudi koncil, 
dogajanje okrog njega in sprostitev po dolgem obdobju hude represije na druž-
benem področju. (Kvaternik 2003, 147–149) Dodati je treba še vstop povojne ge-
neracije »baby boom« v svet dela. Število novomašnikov je namreč kmalu nato 
padlo in se vse do nastanka novih škofij leta 2006, ko so nastale tri nove škofije v 
Sloveniji, bolj ali manj ustalilo pri povprečju 22 novomašnikov na leto. Po letu 2006 
pa se je njihovo število ustalilo pri povprečju 10 novomašnikov na leto; to leto so 
prvič le trije. Vsak tretji novomašnik še vedno prihaja iz redovnih skupnosti. Raz-
logi za upadanje števila duhovnikov so raznovrstni in večplastni, in presegajo na-
men tega prispevka. 

Poleg zmanjšanja števila novomašnikov se je v zadnjih petintridesetih letih po-
vprečna starost novomašnikov dvignila za skoraj štiri leta – s 26,7 na 30,4 let. Re-
dovni novomašniki so bili v preučevanem obdobju od škofijskih v povprečju za 
nekaj let starejši, kar je zaradi noviciata tudi pričakovano.

3 Število novomašnikov od leta 1945 do 1983 je izračunano posredno na podlagi seznama duhovnikov, ki 
so živeli leta 1978 in 1985. V vmesnem obdobju (od nove maše do leta 1978 oziroma 1983) je lahko kdo 
izmed posvečenih duhovnikov umrl ali zapustil duhovniški poklic – obstaja torej možnost, da je bilo 
novomašnikov posamezno leto več, manj zagotovo ne.

Graf 2: Novomašniki v Cerkvi v Sloveniji, 1952–2017
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2.2 Pomanjkanje duhovnikov v prihodnosti kliče po reorganizaciji 
sedanjega stanja

Trenutna starostna struktura duhovnikov in število novomašnikov ter bogoslovcev 
kaže, da smo na pragu obdobja, v katerem se bo število duhovnikov iz leta v leto 
naglo krčilo, kar bo trajalo kakšno desetletje ali dve. To obdobje bo zahtevalo spre-
membe po župnijah – kar nekaj župnij, ki so v upravi škofijskih duhovnikov, bo 
ostalo brez duhovnika, saj se bo v tem obdobju število duhovnikov zmanjšalo za 
več kot tretjino. Tudi duhovniki, ki bodo ostali, bodo razmeroma stari, če kmalu 
ne bo večjega števila novomašnikov kot zadnje desetletje. To bo za slovensko Cer-
kev, ki je svojo identiteto, strukturo in pastoralo stoletja gradila na duhovnikih, 
precejšen udarec. 

V nadaljevanju smo analizirali, koliko župnij je danes že brez duhovnika v kraju. 
Od 784 teritorialnih župnij, kolikor jih je trenutno v Sloveniji, je skoraj tretjina (31,1 
%) v soupravi iz drugih župnij. Pri tem je treba opozoriti, da so med posameznimi 
škofijami precejšnje razlike. Največ soupravljanih župnij ima koprska škofija, in 
sicer polovico svojih župnij, mariborska in celjska jih imata tretjino, ljubljanska in 
novomeška petino, murskosoboška pa zgolj slabo desetino. Koprska škofija ni obre-
menjena le z največ župnijami v soupravi, ampak ima v povprečju tudi najstarejše 
škofijske duhovnike (62 let), kot je razvidno iz Tabele 1, sledijo pa ji mariborski in 
celjski škofijski duhovniki. Povprečna starost vseh slovenskih škofijskih duhovnikov 
je namreč 60 let.

Preden pa bi kdo zaključil, da je glede duhovnih poklicev najbolj pereče stanje 
v koprski škofiji, je treba opozoriti, da ima ta škofija zelo veliko malih župnij, ki so 
nastale predvsem v času fašizma. 

Graf 3: Velikost slovenskih župnij glede na število prebivalcev po škofijah, Slovenija 2017
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Kot je razvidno iz Grafa 3, ima koprska škofija, ki ima danes v soupravi polovico 
svojih župnij, kar dve tretjini vseh župnij manjših od 1000 prebivalcev, medtem ko 
ima mariborska nadškofija takih župnij le eno četrtino, v soupravi pa ima že tre-
tjino vseh župnij. Seveda tu položaj nekoliko še ublaži prisotnost redovnih duhov-
nikov, ki številčno predstavljajo dobro tretjino mariborskih škofijskih duhovnikov. 
Kljub temu pride na enega duhovnika tu skoraj 2000 katoličanov, v koprski škofiji 
pa okrog 1200 katoličanov, kar je manj glede na vse preostale škofije. V tej luči se 
zdi, da je položaj v mariborski nadškofiji celo bolj kritičen v smislu pomanjkanja 
duhovnikov kot v koprski škofiji, ki je že napovedala, da bo z novim letom izvedla 
obsežno reorganizacijo župnij (ukinjanje oziroma združitve župnij).4 Precej podo-
ben položaj kot mariborska ima tudi celjska škofija. Ljubljanska nadškofija je glede 
na velikost župnij najbolj razgibana, saj ima desetina njenih župnij več kot 10.000 
prebivalcev, po drugi strani pa ima dobra tretjina župnij manj kot 1000 prebival-
cev. Slednje so predvsem jožefinskega izvora. Tudi novomeška škofija ima dobro 
tretjino župnij z manj kot 1000 prebivalci, v murskosoboški škofiji pa je takšna le 
vsaka šesta župnija (16,7 %).

 Škofije: CE KP LJ MB MS NM SLOV

Prebivalci 291.028 260.432 792.116 416.827 112.793 161.860 2,035.056

Katoličani 227.591 184.330 550.645 348.661 86.173 136.528 1,533.928

Delež katoličanov med prebivalci 78,2 % 70,8 % 69,5 % 83,6 % 76,4 % 84,3 % 75,4 %

Število cerkva 366 557 891 354 161 535 2.864

Število cerkva/1000 katoličanov 1,6 3,0 1,6 1,0 1,9 3,9 1,9

Število župnij 112 189 233 143 36 71 784

Delež župnij v soupravi 32,1 % 51,3 % 19,3 % 33,6 % 8,3 % 21,1 % 31,1 %

Število inkardiniranih duhovnikov 98 134 282 135 49 85 783

Povprečna starost inkardiniranih duhovnikov 60,2 62 59,8 61,3 53,6 59,3 60,0

Število redovnih duhovnikov na ozemlju škofije 31 24 137 49 11 13 265

Delež redovnih duhovnikov glede na škofijske 31,6 % 17,9 % 48,6 % 36,3 % 22,4 % 15,3 % 33,8 %

Prebivalcev na 1 duhovnika 2.256 1.648 1.890 2.265 1.880 1.652 1.942

Katoličanov na 1 duhovnika 1.764 1.167 1.314 1.895 1.436 1.393 1.464

Std 3 1 21 5 0 1 31

Bogoslovci 2 5 20 7 2 6 42

Tabela 1: Prebivalci, katoličani, cerkve, župnije, duhovniki po posameznih škofijah, Slovenija 2017

Ob potrebnem prestrukturiranju župnij bi se bilo dobro dotakniti tudi vprašanja 
večjega števila cerkva, v katerih je le enkrat ali dvakrat na leto sveta maša. V Slo-
veniji je skoraj 3000 cerkva in kapel, v katerih je lahko sveta maša, to je skoraj dve 
na 1000 katoličanov. A so tudi tu precejšnje razlike med škofijami. Največ cerkva 
in kapel na 1000 katoličanov imata novomeška (3,9) in koprska škofija (3), kateri-
ma sledijo murskosoboška (1,9), ljubljanska in celjska škofija (1,6). Najmanj cerkva 

4 Na krizmeni maši je koprski škof dr. Jurij Bizjak napovedal, da bodo v koprski škofiji 1. januarja 2018 
združili župnije, tako da bo po končani preureditvi ostalo v soupravi le še približno 35 župnij. V večini 
primerov bo načrtovana sprememba samo uzakonila že obstoječe stanje.



735735Brigita Perše - Upad duhovnih poklicev...

in kapel na 1000 katoličanov, in sicer le eno, pa ima mariborska nadškofija. To kaže, 
da bi bilo dobro, če se problema števila cerkva in kapel prvi lotita koprska in no-
vomeška škofija. Kar pa ne pomeni, da so druge škofije izvzete, ker so tudi pri njih 
cerkve neenakomerno razporejene. V ljubljanski nadškofiji ima npr. podeželska 
župnija Stari trg pri Ložu kar 25 cerkva, medtem ko imajo nekatere mestne le eno 
ali dve.5 Vsekakor bo treba imeti neki dolgoročni načrt, kaj narediti z vsemi cer-
kvicami, ki so skozi vse leto prazne oziroma je v njih le enkrat ali dvakrat na leto 
sveta maša. V Sloveniji se praksa uporabe nekdanjih sakralnih objektov v nebogo-
služne namene za zdaj ni razmahnila, četudi se v tujini prostori, ki so nekoč služi-
li verskim namenom, marsikje uporabljajo kot prizorišča za kulturne prireditve in 
še za številne druge dejavnosti. Marsikje v tujini se že dolgo oz. vse pogosteje v 
nekdanjih cerkvah prirejajo gledališke prestave, večerje ali turistični dogodki. Ne-
katere cerkve, ki so bogate s kulturno dediščino, bi v Sloveniji vsekakor lahko bo-
lje odprli in naredili iz njih »verski turizem«. Problem pa je, ker so v Sloveniji »od-
večne« cerkve predvsem na podeželju in ne v mestu.

2.3 Možnosti prestrukturiranja župnij in mnenje slovenskih 
duhovnikov 

Večina anketiranih duhovnikov v ljubljanski nadškofiji soglaša, da je treba usposo-
biti verne laike, da bodo prevzemali nase odgovornost za opravljanje takšnih del, ki 
niso izključno pridržana duhovniku. »Na mesto laikov v poslanstvu Cerkve zagotovo 
vplivata tudi upadanje in pomanjkanje duhovnikov.« (Šegula 2015, 422) Po mnenju 
duhovnikov prihaja čas prebujanja karizem laikov, Cerkev bo zaživela v majhnih ob-
čestvih, kar ne preseneča, saj je tudi Plenarni zbor poudaril potrebo vzpostavitve 
koncilske podobe župnije: »Sodobna vizija župnije je župnija skupnosti občestev 
(communitas communitatum), ki združuje in povezuje vse pobude v enoto.« (čl. 84) 
Občestvo pa ni vsaka skupina, ki nastane v župniji. Tisto, kar običajno imenujemo 
občestva, je bolj podobno interesnim skupinam, klubom ipd., kjer se zbirajo ljudje 
z nekimi podobnimi cilji (mladi, zakonci, biblične skupine, ministranti …).

Tudi glede cerkvene strukture se večina duhovnikov strinja, da je reorganizaci-
ja potrebna. 

»Narediti moramo načrt skrčenja ne le župnijske mreže, temveč tudi stavb, 
ki jih lahko še vzdržujemo, kaj bomo morali prodati, kaj ohraniti in zakaj. 
/… / Vprašanje, kako bomo financirali in plačevali svoje delavce (tudi du-
hovnike!), je nujno.« (Pastoralna služba 2012, anketa Domžale)  

»Dejavnosti bo potrebno premisliti in se tudi kakšni odreči. Kakšno tudi 
sledeč znamenjem časa na novo formirati.« (Anketa Zagorje) 

Na strani duhovnikov so bile izpostavljene vse možnosti, ki jih Zakonik cerkve-
nega prava (1983) dopušča v primeru pomanjkanja duhovnikov. Praviloma velja, 

5 Več kot pet cerkva in kapel ima v ljubljanski nadškofiji 16,7 % župnij, ki razpolagajo s skoraj polovico 
vseh cerkva in kapel v nadškofiji. In med temi župnijami skorajda ni mestnih župnij.
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da ima župnik »župnijsko skrb samo za eno župnijo«, toda »zaradi pomanjkanja 
duhovnikov ali drugih okoliščin (je) mogoče istemu župniku zaupati skrb za več 
sosednjih župnij« (kan. 526 § 1), da pa ne bi bil preobremenjen, se sme poseči po 
možnosti sodelovanja diakonov in laikov. Pri nekaterih anketiranih duhovnikih je 
namreč opazen strah pred »duhovnikovo preobremenjenostjo« (Pastoralna služ-
ba 2012, anketa Ljubljana Šentvid), in da bodo župnije v soupravi »mogle delova-
ti samo kot ›servis‹. Izgubljal se bo ›živi‹ stik z duhovnikom in Cerkvijo«. (Anketa 
Ljubljana Moste) Druga možnost je, da se pastoralna skrb za eno ali več župnij 
lahko zaupa »skupini duhovnikov«. Pri tem je vsekakor nujno, »da je eden izmed 
njih moderator pastoralnega dela, ki naj vodi skupno delo in zanj škofu odgovarja« 
(ZCP, kan. 517 § 1). Ena tretjina anketiranih duhovnikov je navdušena nad življen-
jem v bivanjskih skupnostih, tretjina meni, da je dobro pustiti na izbiro oboje (pre-
bivati sam ali prebivati v bivanjski skupnosti), le tretjina je proti prebivanju v bi-
vanjskih skupnostih. Duhovniki so nad življenjem v bivanjskih skupnostih v prvi 
vrsti navdušeni zaradi izboljšanja materialnega stanja. Drugače pa je precej du-
hovnikov (tudi tisti, ki pozdravljajo bivanjske skupnosti) pripisalo, da niso vzgajani 
za bivanje v skupnosti in da bo več treba narediti v tej smeri. Seveda pa se ob 
morebitnem ustanavljanju bivanjskih skupnosti duhovnikov zastavlja vprašanje 
praznih župnišč in ali bo moral – ob nadaljnjem zmanjševanju števila duhovnikov 
– vse to, kar bo sedaj upravljala skupina duhovnikov, upravljati en duhovnik. Tret-
ja možnost, ki jo ima krajevni škof po Zakoniku, če v kakem kraju ni dovolj duhov-
nikov, je »izročiti del izvrševanja pastoralne skrbi v župniji diakonu ali drugi osebi, 
ki ni duhovnik, ali skupini oseb«. Tudi tu pa je treba določiti duhovnika, »ki bo z 
oblastjo in pravicami župnika vodil pastoralno delo« (kan. 517 § 2). To tretjo mož-
nost je omenil komaj kakšen anketirani duhovnik.

2.4 Iskanje strukturalnih rešitev v zahodnih državah in pri nas ter 
njihove pomanjkljivosti

S problemom pomanjkanja duhovnih poklicev so se v zahodnoevropskih državah 
srečevali že veliko prej in ga skušali reševati na različne načine. V Franciji z ukinja-
njem malih župnij, v Italiji s poudarjanjem vloge pastoralnih območij. Pastoralno 
območje, ki ga vodijo za to imenovani škofovi vikarji, je ustanova novejšega datu-
ma. Obsega dve ali več dekanij, zlasti če v njih ni mogoče uspešno opravljati celo-
tnega pastoralnega dela, ali določeno območje, ki jo označuje širša družbena sku-
pnost, zaključeno ozemlje ter posebnosti (avtonomnost). V nemško govorečih 
deželah (Nemčija, Avstrija, Švica) so pomanjkanje duhovnikov reševali z laiškim 
vodenjem župnij. Več župnij so združili v t. i. večje pastoralne enote. Vsak od teh 
ukrepov ima svoje prednosti in slabosti. V Franciji je ukinjanje malih župnij in nji-
hovo združevanje globoko prizadelo ljudi, ki so bili zelo navezani na svojo župnijo, 
kar je pripeljalo do rahljanja povezanosti z novo župnijo. V Italiji je poudarjanje 
območnega dela pripeljalo do izgube zavesti pripadnosti župniji, pa naj bo to za-
vest vernikov ali duhovnikov, in do zmanjšanja občestvenosti. V nemško govorečih 
deželah so se ljudje zaradi laiških vodenj župnij navadili živeti brez evharistije, za-
dovoljili so se z besednim bogoslužjem; pri ljudeh se je vzbudil lažen občutek, da 
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duhovnikov pravzaprav niti ne primanjkuje. Hkrati opažajo, da duhovniki postaja-
jo vedno bolj podobni »malim škofom« iz pozne antike (Bucher 2007, 51) oziroma 
menedžerjem »mega pastoralnih prostorov«, ki so odgovorni predvsem za laiške 
sodelavce, vse manj pa so pastoralisti (Zulehner 2001).6 Model »mega pastoralnih 
prostorov« namreč zahteva, da ima župnik ob sebi dovolj pastoralnih sodelavcev, 
praviloma poklicno zaposlenih. Poleg velike finančne obremenitve, ki jo za Cerkev 
predstavljajo zaposleni laiki, pa Paul M. Zulehner opozarja še na eno nevarnost, 
namreč na njihovo dolgoročno zakramentalno škodo Cerkvi: 

»Neposvečeni duhovniki« (kakor sam imenuje zaposlene laike v pastorali) 
»ne predstavljajo nobene trajno zadovoljive rešitve, temveč dolgoročno 
gledano Cerkvi in njeni zakramentalni temeljni strukturi prej škodujejo kot 
pa koristijo. Dvom o tem, da znanje zadošča tudi brez posvečenja, ni neu-
temeljen.« (2004, 27)

V Sloveniji je problemu malih župnij namenila največ pozornosti koprska škofi-
ja, ker je na njenem ozemlju ta problem tudi najbolj očiten. že pred dvajsetimi leti 
so na škofijskem zboru ugotavljali, da je skoraj polovica župnij v škofiji malih (do 
500 ljudi). V njih je polovica duhovnikov, zajemajo pa le 14 % prebivalcev v škofi-
ji. V smernicah so priporočili:

»Začeti bo treba z majhnimi koraki, in to tam, kjer so ljudje najbolj zavzeti. 
/… / Ključni problem bo vzgajanje sodelavcev (prostovoljcev). Kako obliko-
vati voditelje skupnosti? Poudarek bo na družinah. Majhne župnije ne sme-
jo biti prepuščene same sebi, ampak pastoralnemu okrožju in dekaniji. 
Ponovno bo treba zavzeti stališče do številnih maš, ki naj jih ima duhovnik 
ob nedeljah in praznikih. Začeti bo treba reševati vprašanje združevanja 
majhnih veroučnih skupin. Majhna župnija si že dolgo ne zadošča več. Ali 
ni že čas, da postavi majhna župnija svoje življenje v širši okvir? Ali niso 
pastoralna okrožja tisti prostor, ki bo dal nov zagon pastoralnemu in du-
hovnemu poslanstvu majhne župnije? /… / Naloga duhovnikov je, da pra-
vilno odpirajo prostor karizmam in služenju v Cerkvi. Ključno vprašanje je 
oblikovanje majhnega občestva, ki bo usposobljen nosilec bogoslužja, 
oznanjevanja in služenja.« (Škofija Koper 1996, §167)

Plenarni zbor Cerkve na Slovenskem se je vprašanja župnij v soupravi dotaknil 
le bežno: 

»Vse bolj se postavlja vprašanje ustreznega pojmovanja župnij v soupravi. 
Verjetno bo treba najti nove vzorce prestrukturiranja, kajti administrativna 
ukinitev takšnih župnij še ni odgovor na njihov pastoralni problem.« (§ 425) 

Z ukinjanjem župnij bi namreč problem rešili samo na papirju, potem bi sicer 
lahko rekli, da nimamo župnij brez duhovnika, toda pastoralni problem bi ostal 

6 Študija Priester 2000 je zajela več kot 2500 duhovnikov iz Avstrije, Nemčije, Švice, Hrvaške in Poljske in 
prek 300 bogoslovcev iz Nemčije in Avstrije.
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nerešen. Podobno, le bežno, se je problema prestrukturiranja Cerkve v Sloveniji 
dotaknil tudi krovni dokument Pridite in poglejte (Strateški svet 2012): 

»Na ravni cerkvenih struktur smo pred več izzivi. Eden izmed njih je pasto-
ralno, po potrebi pa tudi pravno združevanje župnij. V zadnjem stoletju se 
je demografska slika v Sloveniji zelo spremenila. /… / Nekateri predeli Slo-
venije so se izpraznili, večja mesta so postala primerljiva z evropskimi /… 
/ Čas je, da se meje župnij in dekanij prilagodijo novim razmeram in da so 
na tovrstne spremembe poleg duhovnikov pripravljeni tudi verniki.« (§112)

Mariborska nadškofija, ki nima tako velikega števila malih župnij kot koprska 
škofija, vidi rešitev v t. i. pastoralnih zvezah, kjer dva ali trije duhovniki skupaj 
upravljajo več župnij. Trenutno imajo dve takšni zvezi, v katerih je zajetih deset 
župnij. Podobno je bilo v obdobju pražupnij, kjer je več duhovnikov pod vodstvom 
župnika delovalo na velikih prostranstvih. Je pa res, da tedaj laiki v Cerkvi niso 
imeli tako pomembne vloge, kot jo je naglasil drugi vatikanski koncil. Eno od ma-
riborskih župnij danes že oskrbuje stalni diakon.

Ljubljanska nadškofija je pred leti skupaj z duhovniki že izoblikovala načrt, ka-
tere župnije lahko še gredo v soupravo oziroma katere bi lahko ukinili oz. združili. 
Vsaka župnija je namreč subjekt, ki ga je kot takega treba individualno reševati.

3. Sklep
Izsledki naše raziskave kažejo, da je Cerkev v Sloveniji pred strukturalno dilemo, kako 
ob današnjem številu duhovnikov vzdrževati gosto »zgodovinsko« župnijsko mrežo 
malih podeželskih župnij. Ima preveliko strukturo župnij, premogočno infrastruktu-
ro in z vsem mogočim preveč obremenjene duhovnike. Obstoječa mreža župnij na-
mreč izvira še iz časa množičnega krščanstva, ko so ljudje živeli na podeželju. Z in-
dustrializacijo se je v mestih sicer ustanovilo nekaj velikih župnij, a hkrati ohranilo 
tudi tiste na podeželju. Danes je tri četrtine ljudi v Sloveniji še katoličanov, od kate-
rih jih le 14 % obiskuje nedeljsko sveto mašo. Množičnega krščanstva ni več, Cerkev 
pa še vedno deluje, kot da to obstaja. A ljudje duhovnika še vedno želijo imeti skoraj 
povsod zraven. Pri marsičem bi lahko duhovnike razbremenili laiki prostovoljci. Vsi 
anketirani duhovniki v ljubljanski nadškofiji se strinjajo, da bi morali imeti laiki v 
Cerkvi v Sloveniji večjo vlogo in pomen, kot ga imajo danes. Ne nazadnje je njihov 
pomen v Cerkvi močno naglasil že drugi vatikanski koncil. Čas je, da se ob pogledu 
na vernost poslovimo od t. i. »še sindroma«, ko ugotavljamo: samo še toliko ljudi 
veruje, samo še toliko župnij ima duhovnika … Imeti je treba pozitiven pogled na 
vero. Danes je pomembna osebna odločitev posameznika, da želi hoditi za Kristu-
som, ter oblikovanje občestev, ki so nekakšna »žareča središča«, v katerih se verni-
ki zbirajo in podpirajo v verskem življenju. Vsekakor naj ne bi bila ukinjena nobena 
župnija, ki je živa. Ukinjena naj bi bila le tista župnija, ki je že sama prenehala obsta-
jati, ker župljani niso poskrbeli za njeno živost, bodisi pri verouku, župnijskem pa-
storalnem svetu, pri bogoslužju ipd. S tem se odgovornost prenese na župljane.
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Glede na to, da bodo v Sloveniji zaradi upada števila duhovnikov kmalu ostale 
brez duhovnika tudi večje župnije, bi bilo poleg ukinjanja oziroma združevanja 
manjših župnij na daljši rok vredno razmišljati tudi o pastoralnih zvezah. Še zlasti, 
ker je kar tretjina anketiranih duhovnikov v ljubljanski nadškofiji izrazila pripravl-
jenost prebivati v bivanjskih skupnostih, iz katerih bi oskrbovali večje število žup-
nij. V tem primeru bi bilo treba že danes začeti s formacijo bogoslovcev za tovrst-
no obliko življenja in dela. Večje pastoralne enote so za določene naloge zaželene, 
npr. za delo z mladimi, oblikovanje sodelavcev … Hkrati pa so lokalne skupnosti, v 
katerih se vsako nedeljo slavi evharistijo, neobhodno potrebne. Veliki pastoralni 
prostori namreč ne morejo nadomestiti občestev, ki so človeku blizu. Če se Cerkev 
odpove lokalnim skupnostim, se dušnopastirsko oddalji od ljudi. V zvezi s tem je 
zanimiva diagnoza v nemško govorečih deželah, da niso ljudje tisti, ki so se oddal-
jili od Cerkve, ampak se je Cerkev oddaljila od ljudi. Pri »reorganiziranju« in »lo-
kaliziranju« navzočnosti Cerkve ne gre za vprašanje »ali − ali«, temveč ti dve vpra-
šanji drug drugega pogojujeta. (Zulehner 2010, 33)

Vsaka strukturalna rešitev, ki je usmerjena zgolj v razpoložljivo število duhov-
nikov in hkrati ne upošteva tudi dejanskega stanja občestev in njihovih potreb, je 
namreč teološko šibka (na liniji predkoncilskega pastoralnega koncepta) in dolgo-
ročno tragična. Preurejanje pastoralnih prostorov glede na število razpoložljivih 
duhovnikov je bilo namreč značilno za čas tridentinskega koncila (1545–1563), na 
katerem je bilo določeno, da mora duhovnik kot dušni pastir svoje zaupane ovce 
tudi resnično poznati. V primerjavi s pastoralno močjo tridentinskega koncila je 
lahko sedanje preurejanje nepastoralno. V tujini že ugotavljajo, da večina duhov-
nikov »mega pastoralnih enot« sploh ne pozna svojih vernikov; tako se ne more 
uresničiti smernica drugega vatikanskega koncila: »Pri opravljanju pastirske službe 
naj župniki najprej skrbijo, da bodo svojo čredo poznali.« (Š, §30.2) V prvih krščan-
skih skupnostih načelo strukturalne ureditve ni bilo število apostolov ali kakšen 
drug hierarhični princip, temveč vidno širjenje božjega kraljestva. Cerkev bi mo-
rala vselej sprejeti tisto strukturo, ki temu cilju v danih okoliščinah najbolje služi. 
Tudi pri cerkvenih strukturah se mora videti, da njeno srce bije za uboge in trpeče, 
da je posnemanja vredno občestvo enakopravnih.
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