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Povzetek: Drugi vatikanski koncil je redefiniral vlogo laika v Cerkvi. Pogled na laika 
se je začel spreminjati že pred koncilom, ki ga imenujemo tudi pastoralni koncil, 
nato pa je dobil ustreznejše mesto. Laiki tako niso več definirani glede na kler 
(negativna definicija), ampak so del božjega ljudstva, ki ima svojo poklicanost 
in svoje mesto v življenju Cerkve. O laikih govori kar nekaj koncilskih dokumen-
tov: Dogmatična konstitucija o Cerkvi, Pastoralna konstitucija o Cerkvi v seda-
njem svetu, Odlok o laiškem apostolatu, Izjava o krščanski vzgoji. Z imenom 
laiki razumemo vse vernike, razen članov svetega reda in redovniškega stanu, 
potrjenega v Cerkvi, to se pravi: vernike, ki so bili s krstom vključeni v Kristusa 
in s tem uvrščeni v božje ljudstvo. Ob Odloku o laiškem apostolatu odkrivamo 
področje apostolskega delovanja. To je delovanje znotraj Cerkve: župnija, dru-
žina, mladina, pa tudi navzven: družbeno, narodno in mednarodno okolje. S 
tem koncil že sam nakaže primarna področja delovanja laikov. Pogled na kon-
kretno stanje v Cerkvi, posebno ob upoštevanju življenja v slovenski Cerkvi, pa 
razkriva, kako pomembni sta intelektualna in duhovna vzgoja laikov, posebno 
tistih, ki v Cerkvi prevzemajo različne službe. Sklepni dokument Plenarnega 
zbora Cerkve na Slovenskem govori tudi o laiku v Cerkvi na Slovenskem. Na 
pragu novega tisočletja se živo zavedamo nenadomestljivega poslanstva, ki ga 
imajo v procesu evangelizacije slovenske družbe krščanski laiki. Laike tako sre-
čujemo v tradicionalni obliki pastoralnega dela po naših župnijah, pa tudi v na 
novo nastalih gibanjih in organizacijah. Odprtost Duhu je pogoj za iskanje pra-
vih odločitev na področju dela z laiki.

Ključne besede: laik, drugi vatikanski koncil, slovenski pastoralni načrt, laični teolog, 
formacija

Abstract: Image of the Layperson in the Documents of the Second Vatican Coun-
cil and Its Challenge for Today 
The Second Vatican Council, which is also known as the Pastoral Council, has 
redefined the role of the laity in the Church. The view of the layperson had 
been changing already prior to the Council but found a more appropriate form 
at the time of the Council. The laity is no longer defined with regard to the cler-
gy but as part of the People of God who have their own calling and place in the 
life of the Church. Several documents of the Council speak on the laity: Lumen 
Gentium, Gaudium et Spes, Apostolicam Actuositatem, Gravissimum Educati-
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onis. The term ‘laity’ covers all the faithful, with the exception of the members 
of the holy orders and members of the religious orders that have been appro-
ved by the Church, that is, the believers who have been baptized into Christ 
and incorporated into the People of God. Apostolicam Actuositatem discloses 
the areas of apostolic activity within the Church, such as the parish, family and 
youth, as well as outside the Church, such as the societal, national and inter-
national sphere; the Council thus indicates the primary areas of activity of the 
laity. The actual state of the Church, particularly the life of the Church in Slo-
venia, shows the importance of intellectual and spiritual formation of the laity, 
especially those who are involved in various ministries of the Church. The Skle-
pni dokument Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem (Final Document of the 
Plenary Council of the Church in Slovenia) also speaks of the layperson in the 
Church in Slovenia and shows an awareness at the turn of the century of the 
vital and irreplaceable mission the Christian laity have in the process of evan-
gelization of Slovenian society. We meet laypeople in the traditional kind of 
pastoral work in our parishes as well as in the newly formed movements and 
organizations, so it is crucial to let the Spirit guide the search for appropriate 
approaches to work with the laity. 

Key words: layperson, laity, the Second Vatican Council, Slovenian Pastoral Plan, 
lay theologian, formation 

1. Uvod
Mesto laika v Cerkvi in v družbi se je skozi stoletja precej spreminjalo. Močan pre-
obrat se je zgodil med drugim vatikanskim koncilom. Družbene spremembe in tudi 
spremembe znotraj cerkvenega življenja so privedle do redefinicije laikov v življe-
nju Cerkve. Vse to pa vpliva tudi na pokoncilske dokumente in na pojmovanje la-
ikov danes (Villata 2014, 228–234). Duh drugega vatikanskega koncila je zavel tudi 
v slovenskem prostoru, kljub totalitarnemu političnemu sistemu so se dogajale 
spremembe. S spremembami v družbi – prehod iz totalitarnega političnega siste-
ma v demokratičnega – je tudi Cerkev drugače zadihala. Vsaka sprememba prina-
ša tako pozitivne kakor tudi negativne posledice. 

2. Drugi vatikanski koncil o laikih
Drugi vatikanski koncil nekateri imenujejo kar »pastoralni koncil«, spet drugi pa 
»koncil o laikih«, ker se je kot prvi v zgodovini koncilov s tem vprašanjem tako te-
meljito in obširno ukvarjal. Janez XXIII. si je cerkveni zbor, katerega je sklical, za-
mišljal že vnaprej kot pastoralni koncil. Tako so ga umevali tudi koncilski očetje. 
Skrb Cerkve za ljudi, ki so poklicani k odrešenju – to je bilo cerkvenemu zboru 
nenehno pred očmi (Koncilski odloki 2004, 26). V splošnem uvodu v Koncilske od-
loke je zapisano, kako za koncil ni bistveno, da bi izoblikoval le trajna načela Cer-
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kve, njene verske resnice, moralni nauk ter cerkvenopravne določbe in zakone za 
življenje Cerkve. Ta cerkveni zbor je – poleg omenjenega – predložil tudi smernice 
in vodila, ki so v nekem pogledu karizmatične narave (27).

Posebno pomembni koncilski dokumenti v povezavi z laiki so: Dogmatična kon-
stitucija o Cerkvi, Pastoralna konstitucija o Cerkvi v sedanjem svetu, Odlok o lai-
škem apostolatu in Izjava o krščanski vzgoji. To so dokumenti, ki definirajo nov 
pogled na mesto in poslanstvo laika tako v Cerkvi kakor tudi širše, v družbi (Kva-
ternik 2015a). V dokumentih drugega vatikanskega koncila najdemo besedo laik 
ali laiki kar na sto oseminštiridesetih mestih. 

Koncil je prelomil z obdobjem, v katerem so bili laiki predvsem podrejeni in 
pasivni del Cerkve. Četrto poglavje Dogmatične konstitucije o Cerkvi, ki je za raz-
pravo o laikih ključnega pomena, je treba brati v povezavi s prvim in z drugim po-
glavjem. Šele na podlagi vsega tega lahko prav razumemo tudi odlok o laiškem 
apostolatu oziroma celotno koncilsko občestveno strukturo Cerkve. Koncil pou-
darja, kar je posebno poslanstvo laikov: v skladu z svojim načinom življenja naj 
prvenstveno pričujejo v svetu. Vendar njihovega poslanstva ne skrči samo na ta 
pomen, ampak jim priznava njihov prostor in pravice tako v Cerkvi kakor tudi v 
svetu. Do sveta pa koncil zavzame zelo pozitivno stališče (Kvaternik 2015b).

Drugi vatikanski koncil oblikuje definicijo o laikih, ko pravi: »Pod imenom laiki 
razumemo tukaj vse vernike, razen udov svetega reda in redovniškega stanu, po-
trjenega v Cerkvi, to se pravi vernike, ki so bili s krstom vključeni v Kristusa in s 
tem uvrščeni v božje ljudstvo. Ti verniki so s krstom na svoj način postali deležni 
Kristusove duhovniške, preroške in kraljevske službe in izvršujejo svoj delež po-
slanstva celotnega krščanskega ljudstva v Cerkvi in v svetu.« (C 31)

Tema o laikih je bila aktualna že pred drugim vatikanskim koncilom. Tako je s 
svojim pisanjem na koncil vplival že teolog Yves Congar, ki je napisal knjigo z na-
slovom Laik. Prizadeval si je opredeliti laika pozitivno, v odnosu do sveta. Congar-
jeva definicija laika je preprosta: »Laik je človek, za katerega stvari obstajajo, za 
katerega njihova resničnost zaradi višjega odnosa ni nekako zamegljena in ukinja-
na. Kajti prav resničnost prvin tega sveta, katerih podoba mine, je tisto, kar mora 
naravnavati na absolutnost.« (Yves 1964, 51) Po Congarju so laiki polnopravni 
člani Cerkve in imajo zato v Cerkvi svoje naloge in tudi pravice. Congar pravi, da 
so trojne službe v Cerkvi deležni vsi verniki, torej tudi laiki. 

Teologijo laikata je razvil tudi Hans Urs von Balthasar. S svojo definicijo je posta-
vil mejo ločnico med laiki in kleriki. Laiki namreč ne morejo biti nosilci cerkvenih 
služb, noben nosilec cerkvene službe pa ne more biti hkrati tudi laik. Trdi, da sta to 
dva nezdružljiva stanova. Združljiva pa sta stanova laikov in redovnikov. Po njegovi 
definiciji je tako laik nekdo, ki ni klerik. Takole pravi: »Laik spoštuje službo, saj brez 
njenega posredovanja ne bi imel dostopa do vira odrešenja. Duhovnik pa spoštuje 
laika, v katerem vidi namen in cilj svoje vloge služenja.« (Balthasar 1961, 342)

Tudi Karel Rahner poskuša definirati mesto laika. Njegovo razmišljanje gre v dve 
smeri: v negativno, to pomeni, da laik ne pripada kleru, in v pozitivno, s svetno 
naravo njegovega življenja. Pravi, da nekdo ne postane klerik s posvečenjem, am-
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pak s prevzemom cerkvene službe. Postavi se vprašanje, kaj so potem kateheti, 
župnijske pomočnice, organisti. Po Rahnerju to niso več pravi laiki. Zanj je laik tisti 
vernik, ki ni sprejel nobene cerkvene službe in ni posvečen. Laik je »kristjan, ki 
ostane v svetu«. Rahner meni, da je mesto laika v svetu: »Če bi laiki to področje, 
ki jim je očitno priznano le v omenjenem obsegu, izvrševali v polnosti, bi postal 
svet v pol stoletja krščanski.« (Rahner 1961, 363)

Teolog Edward Schillebeeckx izhaja iz dejstva, da smo vsi božje ljudstvo. Tako 
je laik kot član tega ljudstva dolžan iskati božje kraljestvo v svetu. »Opredeljeni 
niso s svojo dejavnostjo v svetu, temveč z dejavnim sodelovanjem pri dejavnosti 
Cerkve.« (Schillebeeckx 1970, 151) Schillebeeckx meni, da mora biti skrb za Cer-
kev tako stvar duhovnikov kakor tudi skrb laikov. 

Če izhajamo iz definicije drugega vatikanskega koncila, potem lahko povzame-
mo, da je poudarek na soodgovornosti vseh kristjanov znotraj božjega ljudstva. 
To je torej ena najpomembnejših pastoralnih idej koncila, ki je najtesneje poveza-
na s strukturo Cerkve. Koncil spregovori tudi o organizacijskih oblikah, po katerih 
bodo laiki sodelovali v življenju in v poslanstvu Cerkve (C 33, četrto in peto po-
glavje, LA, Š 10; 27, M 21), a se pri tem odpove natančnejšim predpisom. 

3. vizija Odloka o laiškem apostolatu
Odlok je razdeljen na šest poglavij: Poklicanost laikov k apostolatu; Nameni, ki jih 
je treba doseči; Razna področja apostolata; Razni načini apostolata; Ureditev lai-
škega apostolata; Vzgoja za apostolat.

Laiki imajo dolžnost in pravico do apostolata že zaradi svojega združenja s Kri-
stusom – glavo. Gospod sam jih določa za apostolat, ker so po krstu včlenjeni v 
Kristusovo skrivnostno telo in pri birmi okrepljeni z močjo Svetega Duha. Posve-
čeni so v kraljevo duhovništvo in svet narod (prim. 1 Pet 2,4–10), da vse svoje delo 
darujejo kot duhovne daritve in po vsem svetu pričajo za Kristusa. Zakramenti, 
zlasti presveta evharistija, pa podeljujejo in hranijo tisto ljubezen, ki je kakor duša 
vsega apostolata (LA 3). V šesti točki piše: »Laiki imajo neštete priložnosti za apo-
stolat evangelizacije in posvečevanja. Že samo pričevanje krščanskega življenja in 
dobra dela, ki jih store v nadnaravnem duhu, imajo moč, da pritegnejo ljudi k veri 
in k Bogu, saj pravi Gospod: ›Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli 
vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.‹ (Mt 5,16).« (LA 6)

V tretjem poglavju odlok spregovori o različnih področjih apostolata. Ker govo-
rimo o življenjskem prostoru laikov, lahko rečemo, da so v prvi vrsti poklicani k 
uresničevanju svoje poklicanosti tam, kjer so. Laiki opravljajo svoj mnogovrstni 
apostolat tako v Cerkvi kakor v svetu. V obojnem redu imamo razna področja apo-
stolske dejavnosti (9). 

Osnovni prostor življenja laika je občestvo, cerkvena skupnost. Odlok postavlja 
skupnost kot izhodišče. Laiki so deležni službe Kristusa duhovnika, preroka in kra-
lja. Zato imajo v življenju in delovanju Cerkve svojo dejavno vlogo. V cerkvenih 
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skupnostih je njihova dejavnost tako nujna, da brez nje tudi apostolat pastirjev 
Cerkve večidel ne more imeti pravega uspeha (10). Odličen zgled cerkvene sku-
pnosti je župnija, ki vse človeške različnosti, kar jih najde v sebi, zbira v enoto in 
jih vceplja v vesoljno Cerkev. Laiki naj se navadijo delati v župniji v tesni poveza-
nosti z duhovniki (10). 

Poleg občestva na drugo mesto odlok postavlja družino: »Krščanski zakonci so 
drug drugemu, svojim otrokom in ostalim domačim sodelavci za milost in priče-
valci za vero. Svojim otrokom so prvi oznanjevalci in vzgojitelji vere; z besedo in 
zgledom jih vzgajajo h krščanskemu in apostolskemu življenju, modro jim poma-
gajo pri izbiri poklica ter z vso skrbnostjo gojijo duhovni poklic, ki so ga morda v 
njih odkrili.« (11) Na eni strani družina, na drugi strani pa spodbuda, da bi mogli 
laže doseči namen svojega apostolata, naj se družine združujejo v skupine. 

Kot naslednje področje apostolata odlok omenja mladino. Mladi ljudje so v da-
našnji družbi moč, ki je zelo velikega pomena. Njihove življenjske razmere, njiho-
va miselnost, pa tudi njihov odnos do svoje lastne družine so se zelo spremenili 
(12). Spreminjanje družbe in spreminjanje odnosov in prioritet v njej sta stalnici 
v življenju družbe. To pomeni, da se v vseh obdobjih človek ukvarja z mladino in 
z njihovim odnosom do sveta in do družbe. Odlok spodbuja tudi starše in starejše, 
da bi iskali dialog z mladimi, da bi drug drugega bogatili. Tudi otroci imajo svoj la-
stni način apostolskega delovanja. Po svojih močeh so resnične žive priče za Kri-
stusa (12). 

V nadaljevanju se odlok dotakne še dveh pomembnih področij, in to družbe-
nega in narodnega oziroma mednarodnega področja. Katoličani, vešči v vprašanjih 
javnega življenja in primerno utrjeni v veri in v krščanskem znanju, naj se ne bra-
nijo opravljanja javnih služb; če jih vestno opravljajo, lahko koristijo javni blaginji, 
obenem pa utirajo pot evangeliju (). Odlok poudari pomembnost poslanstva laikov 
v svetu. To pomeni, da so poslani v svet, kajti mnogi morejo slišati evangelij in 
spoznati Kristusa samo po laikih, ki so jim blizu. Ker poleg tega laiki kot državljani 
tega sveta sodelujejo pri graditvi in oblikovanju časnega reda, morajo v družin-
skem, poklicnem, kulturnem in v družbenem življenju v luči vere iskati višjih nagi-
bov za delovanje in jih ob priložnostih odkrivati tudi drugim, zavedajoč se, da tako 
z Bogom Stvarnikom, Odrešenikom in Posvečevalcem sodelujejo in ga slavijo (16). 

V sklepu uvoda v odlok je zapisano: »Da bi le bil čim bolj in čim bolje preveden 
v življenje Cerkve kot ›vesoljnega zakramenta odrešenja!‹« (Koncilski odloki 2004, 
389) V bistvu so to temelji in vizija koncilskih očetov glede aktivnega delovanja in 
poslanstva laikov v različnih okoliščinah družbe. Na eni strani je aktivnost znotraj 
verskega občestva (župnija, družina, mladinska skupina ... ), na drugi strani pa pri-
čevanjsko poslanstvo v svetu, v okolju, kjer Odrešenika morda ne poznajo, v oko-
lju, ki je lahko celo sovražno naperjeno proti Cerkvi, proti Bogu, proti veri. Tako 
ima odlok pred očmi celostni položaj laika v svetu. Aplikativnost odloka pa se raz-
likuje od enega do drugega družbenega sistema, pa tudi od različnih časovnih ob-
dobij, ki so zaznamovana s svojimi karakteristikami. 
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4. Smernice in izzivi, ki jih prinaša sedanji trenutek
Laiki so del Cerkve in imajo v njej svoje mesto. Ko spregovorimo o družbi danes, 
hitro naletimo na besede soudeležba, participacija, soodločanje, sodelovanje 
(Šimunović 2006, 205  –208). Vse to so karakteristike demokratične družbe, v ka-
teri živimo. Čeprav sta Cerkev in država nekako ločeni, na drugi strani Cerkev ne 
more mimo temeljnih zakonitosti sodobne demokratične družbe. Zato je treba 
vse našteto teološko ovrednotiti in povezati z oznanilom. Le tako lahko oblikuje 
pastoralo, ki bo odgovorila na konkretne izzive družbe in časa (Fischer 1999, 61).

Cerkev se uresničuje na treh poljih pastoralnega delovanja. Prvo je martyria – 
pričevanjski vidik in uresničevanje preroškega poslanstva. Sledi leiturgia, v kateri 
uresničuje svoje bogoslužno in zakramentalno življenje, v diakonii pa svoje poslan-
stvo. Drugi vatikanski koncil podčrta četrto dimenzijo. To je koinonia, tako se ime-
nuje oblikovanje bratske skupnosti, ki je nekakšna podlaga preostalih treh dimenzij. 

Župnija je temeljna celica hierarhične Cerkve (Vranješ 2013, 270–274). Pred 
koncilom smo jo videli kot piramido, na vrhu katere je župnik. V duhu koncila pa 
jo razumemo v podobi koncentričnih krogov, v katerih vsak vernik, laik, lahko 
prevzame svoj del odgovornosti. Župnik je središče teh krogov. Ta preobrat v poj-
movanju župnije potegne za sabo spremembo gledanja na občutek pripadnosti. 
Tako ni le župnik tisti, ki mora skrbeti za »skupnostnega duha«, ampak je sood-
govorno celotno občestvo. Občestvo torej lahko skrbi zase, prav tako pa tudi za 
tiste, ki so »zunaj«. »Župnik ni edini, ki je pastoralno aktiven, ampak je nekako v 
središču zelo raznolikega in močno razvejanega akcijskega centra, za katerega 
resda sam skrbi z vso odgovornostjo, dejansko pa ga vodijo laiki. Pri župniku se 
stekajo niti iz vseh pastoralnih enot, župnijskih skupin, pa tudi iz župnijskega pa-
storalnega sveta in iz podobnih skupin sodelavcev (Karrer 1999, 250). Pokoncilska 
podoba župnije nima več niti oblike piramide niti oblike koncentričnih krogov, 
ampak obliko mreže, ki skuša na zelo raznolike načine z udejanjanjem božjega 
kraljestva na zemlji zajeti ribe vseh vrst (Kvaternik 2015b).

Že drugi vatikanski koncil je iskal možnosti, kje in kako še bolj vključiti laike v 
življenje Cerkve. Govor je o postopnem iskanju vstopnih mest z uvajanjem sveto-
valnih teles. To se dobro kaže na župnijah z delovanjem župnijskih pastoralnih 
svetov (ŽPS). ŽPS je organ, prek katerega »vstopajo« laiki. Glede na način delova-
nja pa lahko rečemo, da se v tem čuti demokratizacija Cerkve. ŽPS so našli svoj 
prostor v življenju župnijskega življenja. Nekateri so bolj, drugi manj dejavni. Laiki 
lahko v ŽPS uresničujejo svoje poslanstvo pri soustvarjanju občestvenega življenja. 
Hkrati pa se čuti nedorečenost njihove vloge pri vodstveni službi Cerkve. Premalo 
je samo »biti« v ŽPS, treba je tudi »delovati«. Za neaktivno sodelovanje sta krivi 
tudi nizka verska izobraženost in nepripravljenost laikov na prevzem nalog v Cer-
kvi. Ta problematika je večplastna. Lahko je »krivda« pri laikih: pasivnost, neizo-
braženost, neusposobljenost. Lahko pa je »krivda« tudi v »hierarhiji«: župnik in 
kaplan, ki nista pripravljena izpustiti stvari iz rok. 

Na mesto laikov v poslanstvu Cerkve zagotovo vplivata tudi upadanje in po-
manjkanje duhovnikov. Tako Cerkev (župnija) ni več zmožna odgovarjati na vse 
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izzive. Nastaja trenje med tradicijo, povezano z neprilagodljivostjo, ki postaja dol-
gočasna, in novimi izzivi, ki prinašajo novega duha. Rojevajo se nove oblike cer-
kvenega življenja, naj bo to znotraj ali zunaj meja župnijskega občestva. Te spre-
membe je težko ovrednotiti kot dobre ali slabe. Iskati moramo poti do sodelovanja 
in povezovanja vseh teh na novo nastalih »občestev«. To so strukture, v katerih 
delujejo predvsem mnogi laiki. Groba delitev nas privede na eni strani do novih 
duhovnih gibanj (delimo jih na tista, ki delajo za osebno vernost, in na tista, ki so 
predvsem apostolske narave), na drugi strani pa do cerkvenih organizacij. Po kon-
cilu so cerkvene organizacije doživele krizo umeščanja v cerkvene strukture, vča-
sih pa tudi nezaupanje cerkvenega vodstva (Kvaternik 2015b).

Uveljavljajo se nove oblike pastoralnega delovanja. Zaradi »drobljenja« mora-
mo razmišljati tudi o kooperativni pastorali. K temu nas spodbuja Plenarni zbor 
Cerkve na Slovenskem v obliki medžupnijskega sodelovanja v okviru dekanij. Da 
bi olajšali delo na področju župnijske pastorale, so nastali novi organizmi: deka-
nijski pastoralni svet (DPS), dekanijski odbor za mladino (DOM) in drugo. V vsem 
tem kontekstu je pomembno iskanje poti sodelovanja med hierarhično strukturo 
Cerkve in na novo nastalimi organizmi, v katerih laiki prevzemajo vedno večjo od-
govornost. 

Plenarni zbor Cerkve na Slovenskem pomeni enega pomembnejših dogodkov 
na področju pastoralne organiziranost v zadnjih desetletjih. Poznavalci ocenjujejo, 
da je prvič dal možnost za enakopraven dialog znotraj celotne cerkvene pokrajine 
in možnost za uveljavitev nekaterih skupnih pastoralnih standardov v cerkvenem 
delovanju. 

V tem kontekstu se pokaže še neka druga pomanjkljivost oziroma potreba. Laike 
je treba spremljati, vzgajati in formirati, tako na intelektualni kakor tudi na duhov-
ni ravni. Postavi se vprašanje, kje in kako. Ko razmišljamo o laikih, se kaj hitro zgo-
di, da gledamo nanje z organizacijskega ali uporabnega vidika, manj pa z vidika 
enakopravnih članov Cerkve, ki črpajo iz iste duhovne zakladnice cerkvenega nau-
ka. Anketa med duhovniki ljubljanske nadškofije leta 2012 prinaša pomenljive od-
govore. Na vprašanje: Kje pri laikih (duhovniki) čutite največji minus, ki ga bodo 
morali nadoknaditi za uspešno opravljanje svojega poslanstva v Cerkvi čez deset 
let? sledijo odgovori. Kot glavna ovira za večje sodelovanje laikov na župniji je na-
vedena neusposobljenost na pastoralno-teološkem področju – teološka izobrazba, 
razumevanje poslanstva Cerkve, strokovna podkovanost. Na drugem mestu je po-
manjkanje čuta odgovornosti za župnijo oziroma Cerkev, na tretjem mestu pa sta 
nezainteresiranost in pasivnost. Sledijo odgovori: slaba duhovna formacija, strah 
pred priznavanjem vere v javnosti (Perše 2014, 486–487). 

Pogled na mesto laika v današnjem pastoralnem kontekstu nam lahko pomaga 
iskati poti za jutrišnjo pastoralo. Nekaj smernic je jasnih. Najti pa moramo poti, 
kako priti do cilja. Predvsem je jasno, da prihodnje delo z laiki ne bo šlo v smeri 
masovnosti, ampak v smeri manjših skupin, občestev. 
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5. namesto sklepa
Za iztočnico vzemimo zapis z bloga Branka Cestnika, ki je takole razmišljal: »Kaj 

je narobe z laiki? Nič. No, nič, dokler se kleriki ob njih ne počutimo ogrožene. Vča-
sih je za občutek ogroženosti dovolj že to, da nad aktivnimi in nekoliko bolj avto-
nomnimi laiki nimamo želenega nadzora. Večkrat sem dejal, da smo slovenskega 
laika stoletja vzgajali za ovco, po II. vatikanskem koncilu pa naj bi kar naenkrat 
postal lev: dejaven, samozavesten, pobudniški. Pravzaprav nekateri kleriki od lai-
ka pričakujemo, da je lev in ovca obenem ... Če rjove v džungli, zakaj ne bi tudi v 
staji? Takega laika se bomo morali v cerkveni sredici preprosto bolj navaditi. Če 
hočemo odpraviti shizoidno nihanje med levom in ovco, se bo potrebno več sre-
čevati, pogovarjati, podpirati. Naša smer je bolj sinodalna Cerkev.« (Cestnik 2015) 
Pričevanje, ki kaže resnično potrebo po formaciji, tako intelektualni kakor duhov-
ni. Odprta ostajajo vprašanja: kje, kdaj in kako? 

Kakor pravi Sklepni dokument Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem v točki 
395: koncilsko razumevanje Cerkve kot božjega ljudstva, v katerem so laiki skupaj 
z duhovniki in člani ustanov posvečenega življenja deležni istega dostojanstva 
božjih otrok, moramo v Cerkvi na Slovenskem čimbolj pospeševati. Poglobljeno 
pojmovanje Cerkve zahteva vzgojo in izobraževanje laikov in duhovnikov za pogu-
mnejše in ustvarjalnejše sodelovanje in za krepitev njihove lastne identitete (Skle-
pni dokument Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem, 395). Razvoj dogodkov 
nas spodbuja, da iščemo načine in oblike sodelovanja med laiki in kleriki (Turnšek 
2014, 60–62). Ponekod je to sodelovanje že na rodovitni ravni, spet drugje bo tre-
ba narediti šele prve korake. 

Vsekakor bo ob razmisleku o prihodnosti koristno, da ponovno vzamemo v roke 
dokumente drugega vatikanskega koncila in drugo in iščemo navdih za konkretno 
delo z laiki na področju pastorale in na drugih področjih življenja Cerkve. Posve-
čeni, laiki in redovniki smo poklicani, da skupaj iščemo in ustvarjamo jutrišnjo 
podobo Cerkve. 

Kratice in krajšave
 C – Dogmatična konstitucija o Cerkvi. V: Koncilski odloki 2004.
 CS – Pastoralna konstitucija o Cerkvi v sedanjem svetu. V: Koncilski odloki 2004.
 DOM – Dekanijski odbor za mladino.
 DPS – Dekanijski pastoralni svet.
 KV – Izjava o krščanski vzgoji. V: Koncilski odloki 2004.
 LA – Odlok o laiškem apostolatu. V: Koncilski odloki 2004. 
 Š – Odlok o pastirski službi škofov v Cerkvi. V: Koncilski odloki 2004. 
 ŽPS – Župnijski pastoralni svet.
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