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Kakšno podobo in prihodnost Cerkve odpira papež
Frančišek
Povzetek: Papež Frančišek zbuja pozornost znotraj Cerkve in zunaj nje. Razprava

analizira značilnosti njegove osebnosti, prav tako pa tudi poudarke, ki jih daje
papeški službi in pastoralni dejavnosti. V komunikaciji z ljudmi daje prednost
človeku, njegovim potrebam in pričakovanjem. Številna znamenja kažejo, da je
(bil) vedno blizu današnjemu človeku, zlasti revnemu in zapostavljenemu. Cerkev je poklicana prepričljivo oznanjati človeštvu »veselje evangelija« in »radost
ljubezni«, kakor pričujeta njegovi apostolski spodbudi. Prizadevati si mora za
pastoralno spreobrnjenje in iskati novih načinov za služenje človeku. Sprejela
je misijonsko poslanstvo: oznanjati evangeljsko veselje, ki ga prinaša Božja beseda, z uboštvom duha služiti ubogim, v dialogu sprejemati današnjega človeka in ga spremljati na poti k Bogu, prenavljati pastoralne strukture in iskati nove
poti k človeku.

Ključne besede: papež Frančišek, komunikacija, misijonsko poslanstvo, pastoralno
spreobrnjenje oseb in struktur

Abstract: The Image and Future of the Church Envisioned by Pope Francis
Pope Francis has attracted much attention within and without the Catholic
Church. The article analyzes his personality traits as well as the emphasis he
gives to the papacy and pastoral activity. His conversations with people show
the priority he gives to the human being and his needs and expectations. There are many indications of his always having been close to the man of this age,
particularly the poor and marginalized. His two apostolic letters exhort the
Church to convincingly proclaim to humanity the “joy of the Gospel” and the
“joy of love.” The Church needs to strive for pastoral conversion and seek new
ways of serving mankind. It has been given missionary calling to proclaim the
evangelical joy brought by the word of God, to serve the poor through the poverty of the spirit, to receive the man of today and accompany him on his way
to God, to reform pastoral structures and find new paths to man.

Key words: Pope Francis, communication, missionary calling, pastoral conversion
of persons and structures
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Uvod

Papež Frančišek – Jorge Mario Bergoglio – zbuja pozornost znotraj Cerkve in zunaj
nje. Njegova miselnost in ravnanje sta s strani verujočih in drugače mislečih deležna tako pozitivnih kot kritičnih odmevov. Pomudili se bomo ob podobi njegove
osebnosti in ob podobi Cerkve, ki jo s tem nakazuje. Uvodoma se bomo dotaknili dveh tematik: 1. njegove izvolitve za papeža in 2. deleža, ki ga imamo verniki pri
njegovi izvolitvi.
1. Izvolitev kardinala J. M. Bergoglia za papeža je bila za mnoge presenečenje.
Po smrti Janeza Pavla II. (2005) je bil izvoljen kardinal Joseph Ratzinger – Benedikt
XVI. (2005–2013). Med kandidati se je omenjal tudi Bergoglio. J. Ratzinger se je
spoštljivo poslovil od umrlega papeža Janeza Pavla II. ter s teološkim diskurzom o
nalogah papeške službe v novih razmerah pripravil konklave. Izvolitev Poljaka Karla Wojtyłe (1978–2005) leta 1978 je bila vsekakor večje presenečenje kakor izvolitev Nemca Josepha Ratzingerja leta 2005.
Leto 2013 je prineslo novo presenečenje: izvolitev Argentinca italijanskega rodu
Jorgeja Maria Bergoglia. Nekateri so menili, da se Cerkev, ki v evropskih deželah
doživlja radikalno sekularizacijo in odklon od krščanstva, z njegovo izvolitvijo obrača k Latinski Ameriki, ki kljub arbitrarni teologiji osvoboditve in prevladujoči ljudski vernosti predstavlja pomemben delež katoličanov ter odpira Cerkvi pot v prihodnost. Pričakovali naj bi, da bo kultura in vernost tretjega sveta vnesla svežino
in novost v utrujeno evropsko sekularizirano krščanstvo in porabniško miselnost
(Benedikt XVI. 2016, 235). Za razumevanje Bergoglieve izvolitve so nekateri med
drugim navajali tudi univerzalnost Cerkve, ki naj bi s tem prišla do večje veljave.
2. Papeža so izvolili na konklavu zbrani kardinali. Gre za volivce, ki so se v moči
vere opirali predvsem na navdih Svetega Duha. Gotovo so se kardinali med seboj
posvetovali, da so odločitev sprejeli premišljeno in odgovorno pred Bogom, svojo
vestjo in vesoljno Cerkvijo ter človeštvom. Zunanji vplivi in lobiranje, državniki in
različne vplivne skupine, ki so v preteklosti pogosto odločali o izvolitvi papeža, so
bili tokrat sorazmerno izključeni. Izvolitev papeža je eklezialno dejanje: vesoljna
Cerkev, v katero spadamo tudi mi, je sodelovala pri njegovi izvolitvi. Upamo lahko,
da je tudi naša molitev v Božjem načrtu našla ustrezno mesto. Poroštvo nam daje
tako Kristusova obljuba, da bo ostal z nami »vse dni do dovršitve sveta« (Mt 28,20),
kakor tudi vzorec izvolitve apostola Matije, ki ga je Gospod po zaupni molitvi in
žrebu apostolov »pridružil enajstim apostolom« (Apd 1,24–26).
Kaj nam hoče Bog z izvolitvijo J. M. Bergoglia povedati? Poleg molitvenega spomina in omembe papeževega imena pri bogoslužju, ki nas povezuje z vesoljno
Cerkvijo, nas povezuje tudi papeževa nenehna prošnja vernikom: »Molite zame!«
Razlog več za premislek, kaj nam Bog po Bergogliu sporoča.

1.1 Dediščina predhodnih papežev
Papeži zadnjih desetletij so – glede na svoje osebne darove ter potrebe Cerkve in
časa – dali pomemben prispevek k splošnemu, družbenemu in miselnemu življe-
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nju Cerkve ter človeštva. Nihče izmed njih ni zgolj ponavljal dejanj svojega predhodnika, ampak je času in razmeram primerno Cerkvi vtisnil pečat svoje osebnosti. Zato je prav, da značaje in delo zadnjih papežev na kratko predstavimo.
Ob smrti Pija XII. (Eugenio Pacelli, 1939–1958), Rimljana in aristokrata, diplomata z izobrazbo na številnih področjih tedanje svetne znanosti, so nekateri menili, da ne bo nihče dosegel ravni njegovega intelekta in pontifikata. Z okrožnicami
Mystici Corporis (1943), Divino afflante Spiritu (1943), Mediator Dei et hominum
(1947) in Humani generis (1950) se je dotaknil osrednjih teoloških vprašanj, ki jih
je pozneje obravnaval 2. vatikanski koncil v treh dogmatičnih in eni pastoralni
konstituciji: Lumen gentium – O Cerkvi (C) (1964), Dei Verbum – O Božjem razodetju (BR 1964), Sacrosanctum Concilium – O bogoslužju (B) (1963) in glede razmerja Cerkve do sedanjega sveta Gaudium et spes – Veselje in upanje (CS) (1965).
Paralele so očitne.
Njegov naslednik Janez XXIII. (Angelo Roncalli, 1958–1963), imenovan tudi Janez Dobri, je presenetil s svojo neposrednostjo in humanostjo. Prizadeval si je za
prenovo Cerkve in njeno umeščenost v družbo. Napovedal je koncil (1959), ga
pripravil in pričel (1962), načrtoval je splošno in pastoralno prenovo Cerkve (aggiornamento, dialog, ekumenizem), razdeljeni svet je pozival k miru, dialogu in sodelovanju (okrožnici Mater et Magistra, 1961; Pacem in terris, 1963). V Cerkev, ki
mora odpreti vrata, da bi se navzela svežine in Božjega Duha, je vnesel resnost in
humor, domačnost in preprostost, ki so značilnost Božjega kraljestva.
Izvolitev Pavla VI. (Giovanni Battista Montini, 1963–1978) za papeža je bila pričakovana. Diplomatsko in kurialno službo je nadgradil s pastoralnimi izkušnjami
kot milanski nadškof (1954–1963). Po značaju zadržan in tih, na videz boječ in
odmaknjen od sveta, je dokončal koncil in se lotil izvajanja njegovih smernic. V
zavesti, da v Cerkvi in svetu deluje Božji Duh, je zasnoval prenovo na osebnem in
občestvenem spreobrnjenju (prim. apostolsko konstitucijo Paenitemini, 1966), ki
je temelj trajne prenove in poti k edinosti. V ospredje pastoralne dejavnosti je
postavil evangelizacijo in dialog ter prizadevanje za celostni razvoj (okrožnici Ecclesiam suam, 1964 in Populorum progressio, 1967; apostolska spodbuda Evangelii
nuntiandi, 1975). Kot poznavalec in prijatelj francoskih teologov in filozofov, kot
so Yves Congar, Henri de Lubac, Marie Dominique Chenu, Jean Danielou, Jaques
Maritain in drugi, je nadaljeval koncil, si prizadeval za izvajanje njegovih smernic
na teološkem, liturgičnem, pastoralnem, ekumenskem in dialoškem področju, prav
tako za prenovo osrednjih cerkvenih ustanov (rimske kurije, škofovske sinode ipd.).
Janez Pavel I. (Albino Luciani, 1978), beneški patriarh, v enomesečni papeški službi ni utegnil razviti svojih darov. Prepoznaven je ostal po katehezah, v katerih je pokazal preprostost in neposrednost: kako danes biti kristjan sredi življenja in sveta.
Janez Pavel II. (Karol Wojtyła, 1978–2005) je že na koncilu opozoril nase – na
bogato izkustvo voditelja ter idejnega usmerjevalca mladih, izobražencev, družin,
družbenih delavcev in umetnikov. Obogaten s filozofsko in teološko mislijo, pastoralnimi izkušnjami in izkušnjo življenja v svetu realsocializma je analiziral lažnost
filozofskega in družbenega sistema ter pogubnih idejnih tokov svojega časa. Imel
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je, kakor ugotavljajo misleci in analitiki, ključen vpliv na razpad komunizma na
Vzhodu. Njegove socialne okrožnice dajejo osnovo za prenovo družine, družbe in
družbenih odnosov (Redemptor hominis, 1979; Familiaris consortio, 1981; Laborem exercens, 1981; Centesimus annus, 1991), pa tudi za poglobitev teološke misli o vlogi laikata, ženske, voditeljev in ustanov ter vzgojne dejavnosti Cerkve (Christi fideles laici, 1988; Mulieris dignitatem, 1988; Catechesi tradendae, 1979 itd.).
(Benedik 1996)
Njegov sodelavec in naslednik Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. (2005–2013)
je tedaj, ko je videl, da bo »sekira papeške službe padla na njegove rame«, prosil
Boga: »Ne delaj mi tega!« (Benedikt XVI. 2016, 33). Ni bil uslišan. Občudovali smo
njegovo teološko prodornost in veličino duha, ki jo je črpal pri cerkvenih očetih in
v izročilu Cerkve, hkrati pa njegovo delavnost, realizem in skromnost. Ko je videl,
da je breme papeške službe zanj postalo pretežko, se ji je spomladi 2013 odpovedal. Založil nas je s klasičnimi teološkimi okrožnicami (Deus caritas est, 2006; Spe
salvi, 2008; Caritas in veritate, 2009) ter s poglobljenimi teološkimi dokumenti in
analizami današnjega duhovnega stanja v svetu in Cerkvi (tj. analizami porabniške
družbe, diktature relativizma, moralnega relativizma, teologije osvoboditve itd.).
V njih se je dotaknil žgočih družbenih, moralnih in idejnih vprašanj časa.
Krog sklepa kardinal Jorge Mario Bergoglio – papež Frančišek (2013), ki je prišel
»od daleč«. Nepričakovano ali pričakovano? Eno in drugo. O njem več v osrednjem
delu naše razprave.
Za sklep uvoda: sedem imen, sedem značajev, sedem desetletij, sedem darov in
karizem, ki jih je Bog naklonil Cerkvi in svetu. Nihče od navedenih papežev po značaju ni bil podoben svojemu predhodniku; nihče ni ponavljal dejanj svojih predhodnikov ne v slogu ne v načinu izvrševanja papeške službe. Vsak je vnesel v papeško
službo nekaj svojega, edinstvenega, pomembnega za tisti čas; vsak je dal papeški
službi pečat svoje osebnosti, miselnosti, izkustva, hkrati pa je skrbno bedel nad neokrnjenostjo verskega in moralnega nauka Cerkve. Vsak izmed njih je skušal odgovoriti na potrebe Cerkve in razdeljenega človeštva, kar lahko razumemo kot svojevrsten dokaz, da v ozadju deluje Božji Duh, ki vodi Cerkev. Ta se je na koncilu odrekla
cezaropapizmu, po stoletnih vplivih plemiških družin in politike na izbiro papeža
zapustila ta vzorec, prav tako pa naj bi opustila poseganje na svetno področje (CS,
76). Ne dovoli, da bi se zunanji svet vtikal v njene izbire, pa tudi sama se odpoveduje vmešavanju v politične in družbene razmere, ko priznava avtonomnost svetnih
dejavnosti in ustanov, znanosti in razvoja, politike, gospodarstva, kulture … (CS, 36).
Takšne ugotovitve nas lahko potrjujejo v prepričanju, da izvolitev v papeško službo
ni zgolj človeško delo, temveč Božji poseg v zgodovino Cerkve in človeštva.

2.

Osebnost papeža Frančiška

Prikličimo si v premislek značilnosti osebe in službe papeža Frančiška, prav tako
se skušajmo poglobiti v podobo Cerkve, ki je z njimi zaznamovana. Ne gre poza-
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biti, da nas Cerkev uči, da se Božjim načrtom lahko približamo le z vero, da Bog
živi in deluje v človeku, v Cerkvi in tudi v zgodovini človeštva. Ta kaže na znamenja
Božje navzočnosti ali odsotnosti.

2.1

Življenjski slog

Papež Frančišek ima prepoznaven slog življenja, dela in vodenja Cerkve. Zapustil
je vatikanske prostore, ki so ga ločevali od ljudi in ljudi od njega. Nastanil se je v
Domu sv. Marte, v neposredni bližini cerkve sv. Petra in sprejemne dvorane Pavla
VI. Frančišek noče biti ujetnik protokolarnih pravil, ki jih je papeška služba oblikovala v preteklih stoletjih. Želi občutiti utrip življenja: utrip sodelavcev, obiskovalcev,
meščanov, revnih, ljudi z družbenega roba. To mu omogočajo stiki z ljudmi ob
dnevnih mašah z razlago Božje besede, ob skupni mizi, srečanjih in v pogovoru z
obiskovalci Doma sv. Marte, ob sprejemanju romarjev z vsega sveta, na pastoralnih obiskih po Italiji in svetu.
Kritiki papeške službe, zlasti mediji, so pozorni, kako in na katerih področjih
Frančišek odstopa od papežev našega časa. Ta področja so: slog življenja, oblačenja, komunikacije z ljudmi, verski, moralni in pastoralni poudarki v njegovih govorih itd. Ljudje pri njem cenijo zlasti »skromnost in ponižnost«, »evangeljsko potrpljenje« (Carello 2014, 70; 72). Pri tem se nekateri ne morejo otresti pristranskosti: ko hvalijo Frančiška, kritizirajo ravnanje njegovih predhodnikov ali Cerkve. Benedikt XVI. je zapisal, da so »mnogi hvaležni, da jih novi papež nagovarja v novem
slogu« (Benedikt XVI. 2016, 38).
Med značilnostmi Frančiškovega življenja omenimo njegovo nekonvencionalnost. Ne išče privilegijev in jih celo zavrača (Carello 2014, 20). Ne imitira drugih,
ne želi se podvreči predpisanemu stilu. Drži se načela: Kar sem, to sem! Njegov
življenjski slog zaznamujeta doslednost ter enovitost besede in življenja, kar je
najbolj prepričljivo oznanilo. Besedam sledijo dejanja, dejanja pa navdihujejo besede. Pri tem se ne postavlja nad druge, temveč se z njimi identificira. Je grešnik
med grešniki, ki se sklanja k grešnikom, zapornikom, revežem ... Navaja: »Ne počutim se boljšega od nikogar, ki ga srečam. Zato se v molitvi nenehno sprašujem:
Gospod, zakaj oni, jaz pa ne.« (Frančišek 2016, 46)
Skromnost in pristnost, ki ju živi, želi Frančišek uveljaviti tudi v Cerkvi. To je bilo
sporočilo, ki ga je v božičnem voščilu leta 2015 izrazil rimski kuriji, po njej pa tudi
drugim kristjanom (Francesco 2015).

2.2 Komunikacija
Papež Frančišek se zna z ljudmi sporazumevati na poseben način. Njegova karizma je v načinu komuniciranja z množico. V množici vidi posameznega človeka in mu
namenja izključno pozornost. Sam pravi: »Uspeva mi videti posameznika, vsakega
posebej, in z njim vzpostaviti stik. Nisem pa vajen množic.« (Valković 2015, 37) Ta
posameznik je lahko otrok, za katerega mati prosi blagoslova, bolnik, ki mu telefonira, človek, ki je zaradi stiske potreben bližine sočloveka, delavec, brezposelni, zapornik, begunec, na rob (trenutnega) dogajanja odrinjeni človek. Ker gre navadno
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za malega, pozabljenega, svetu neznanega človeka, s katerim se soljudje lahko identificirajo, ljudje čutijo, da je papež obiskal njih, jim izkazal pozornost in bližino.
Frančišek ima svojsko in prepoznavno govorico. Navajamo nekaj njenih značilnosti: V govoru in pisanju rabi preproste besede. Neposrednost izražajo njegove kretnje, mimika obraza, govorica celotnega telesa, raba čustvenih izrazov. Ugotovljeno
je, da najpogosteje ponavlja le kakih 30 besed oziroma z njimi povezanih vsebin
(25–26). To so: oblast, mir, mladi, twitter, družina, delo, politika, otroci, družba, pravičnost, vojna, kristjani, zakon, revščina, nasilje, lakota, korupcija, internet, facebook, šola, splav, vzgoja, varovanje narave, seksualnost in homoseksualnost, trgovina
z orožjem, človekove pravice, mediji … Ne boji se spregovoriti o zapletenih in občutljivih vprašanjih novinarjev, mladine, poslušalcev. Domač mu je narativni, ne pa
tipično profesorski pristop. Ko opušča nekatere konvencionalne oblike komunikacije, s tem kaže svojo svobodo in drugačen način pristopa k poslušalcu (25).
V načinu (po)govora se vrača k nekaterim opuščenim metodam, kot je na primer memorativni ali katekizemski način. Tako je npr. s poslušalci ponavljal pomembne besede iz vsakdanjega življenja: »Prosim, hvala, oprosti!« – »Prego, grazie, scusi!« (Papež Frančišek 2016a, 266). Podobno kot Kristus v prilikah papež
Frančišek uporablja številne prispodobe in ubeseditve izkušenj iz življenja, da bi
evangeljsko sporočilo približal poslušalcem. Kakor Kristus sprašuje apostole, ali in
kako so slišano razumeli. Frančišek ustvarja zbranost in tihoto (pri maši, v govoru),
ki sogovorniku daje čas za premislek. S tem ustvarja dialoško vzdušje; spodbuja k
osebnemu razmišljanju. (Valković 25–28)
V Frančiškovih besedah ni čutiti naučenosti, še manj vzvišenosti. Govori iz izkustva kristjana in vzgojitelja, spovednika, duhovnega voditelja in predstojnika, ki
mu je dalo pravi uvid v področje njegovega delovanja. Ne govori kot pravičnik,
ampak kot grešnik med grešniki, kot človek, ki je deležen Božje izvoljenosti, milosti in usmiljenja (Frančišek 2016,46). Ni njegova zasluga, da je glede na svoj položaj obvarovan marsikatere nevarnosti greha. Zato razume in sprejema grešnika,
kakor Bog sprejema in ljubi njega. Navaja: »Samo tisti, ki sebe prepozna kot ranljivega, je sposoben solidarnega bratskega delovanja.« (Bergoglio 2014, 26)
Frančiškove besede so kdaj arbitrarne, mogoče jih je razumeti tako ali drugače,
zato mora pozneje sam ali drugi izrečeno pojasnjevati. Vendar njegove besede
poslušalca ne pustijo ravnodušnega. Sem sodijo primeri in trditve kot npr. revna
Cerkev za revne; pastir mora slediti čredi, tudi če se sam naleze njenega duha;
duhovniki ne smejo izvajati »pastoralne carine«; tudi marsovca bi krstil, če bi prosil za krst; kdo sem jaz, da bi sodil homoseksualce; ne smemo nenehno govoriti o
splavu, kontracepciji, homoseksualnosti; zapoved ljubezni je pomembnejša kot
zapoved nedeljske maše; svarilo vatikanskim uslužbencem pred glavnimi grehi
kurije (Francesco 2015), kar velja tudi za druge poklice, ki morajo razumeti, da
smo vsi podvrženi nepopolnostim in napakam ipd.
Zaslužni papež Beneditk XVI. svojemu nasledniku priznava »pogum« in »novi
slog«, »gibčnost, dinamičnost in odprtost«, stil »praktične prenove« (Benedikt
2016, 38; 51; 200).
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Pastoralni program

Predstavitev Frančiškovega pastoralnega programa zahteva poleg primerjave s
programi in usmeritvami njegovih predhodnikov še druge primerjave, tako npr. z
osnovami pastoralnoteoloških načel, ki jih zagovarja današnja teologija. V nadaljevanju bodo navedena predvsem evangeljska načela, ki jih Frančišek uresničuje.
Kakor Janez Pavel II. z okrožnico Odrešenik človeka (Redemptor hominis, 1979)
in Benedikt XVI. z okrožnico Bog je ljubezen (Deus caritas est, 2005) je Frančišek
v apostolski spodbudi Veselje evangelija (Evangelii gaudium, 2014) nakazal glavne
poudarke svoje službe. V njej odpira dve področji prenove Cerkve: 1. pastoralna
prenova, ki obsega življenje in poslanstvo Cerkve; 2. prenova cerkvenih struktur,
zlasti rimske kurije. Zanima nas predvsem prva, ki zadeva verujoče; uresničuje se
na različnih ravneh osebnega in občestvenega življenja, medtem ko je druga vezana na ožji krog ljudi in ustanov. Tudi o slednji bo navedenih nekaj misli.

3.1 Pastoralna prenova
Ob izvolitvi v papeško službo Frančišek ni predstavil načrta (programa) svojega
dela, še manj je z njim konkuriral kakemu »protikandidatu«. Njegov načrt je Božji načrt odrešenja, zapisan v evangeliju in dejanjih Cerkve, torej verba et facta,
kakor navaja današnja pastoralna teologija. V času Frančiškove papeške službe so
se oblikovale prepoznavne poteze njegove duhovne in pastoralne misli. Navajam
nekaj le-teh, ki se bolj kot na deklarativni kažejo na konkretni ravni, na ravni odnosov v sami Cerkvi in v njenem odnosu do sveta.
1. Papež Frančišek uresničuje načelo Janeza Pavla II., da je »človek pot Cerkve«
(Janez Pavel II. 1979, 12). To izpričuje njegov odnos do človeka, sprejemanje njegove enkratnosti in individualnosti v konkretnih, zlasti težavnih razmerah. Poznavalci pravijo, da je bil Bergoglio kot župnik, pozneje kot škof vedno tam, kjer je bil
človek v stiski, sam, zapuščen ali zavržen. Ni ga bilo treba klicati. Dobri pastir je
tam, kjer so ovce. Iz evangelija so znani Jezusovi vzorci srečevanja z ljudmi: videl
je Zaheja in ga poklical; njegova radovednost je bila nagrajena (Lk 19, sl.). Levija
(Mateja) je srečal pri mitnici in ga nagovoril, da je šel za njim (Mt 9,9). Apostole
je našel pri opravljanju njihovega poklica – ribarjenju in popravljanju mrež; poklical jih je, naj gredo za njim, in so šli (Mt 10,2; Lk 6,13). Tako nekako v srečevanju
z ljudmi ravna tudi papež Frančišek. Pomemben mu je človek, s katerim se srečuje; ta je deležen njegovega dobrohotnega pogleda, besede in objema.
Sveto leto »obličja usmiljenja« je priložnost, da nam Božje usmiljenje pokaže
podobo in pot našega usmiljenja (Papež Frančišek 2015b). Če kdaj, je treba danes
s Kristusom reči: »Ljudstvo se mi smili.« (Mt 15,32) Siromak, bolnik, ostareli, zapuščeni, na rob življenja odrinjeni človek, razočaranec in obupanec, iskalec resnice in sreče, zapornik in grešnik – vsi živijo med nami. Ali jih znamo videti, se jim
približati, jim pomagati? Najprej se je treba – tako kot papež Frančišek – z njimi
identificirati. Brez dvoma: Bog se približuje nam, da bi se tudi sami približali drugim.
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Poleg človeka nasploh Frančišek posveča največjo skrb družini. Tudi družina je
»pot Cerkve« (Janez Pavel II. 1994b, 14). To potrjujeta tudi izredna (2014) in redna
(2015) škofovska sinoda o družini, poročilo prve in dokument druge ter posinodalna apostolska spodbuda Radost ljubezni (2016).
2. »Oznanilo evangelija« je osrednji program papeža Frančiška. Navdihuje se
ob apostolski spodbudi O evangelizaciji (Evangelii nuntiandi, 1975) Pavla VI., v
apostolski spodbudi Veselje evangelija (Evangelii gaudium, 2014) pa nakazuje glavne smernice svoje papeške službe. Kaj želi z njimi povedati?
Osrednje mesto v pastorali, ki se prične z evangelizacijo, z oznanjevanjem, pripada Božji besedi. Frančišek izkoristi vsako priložnost, da pri srečevanju z ljudmi
– pri vsakdanji maši, ob opoldanskem nedeljskem nagovoru, pri drugih sprejemih
– poslušalcem razlaga sporočilo evangelija. Njegova duhovnost je evangeljska. To
je delal že v času svoje škofovske službe, v kateri je po metodi sv. Ignacija Lojolskega vodil številne duhovne vaje, objavljal duhovne misli in spodbude. V ospredju je duhovni, ne eksegetični vidik sporočila. Frančišek prijateljuje in goji »domačnost s svetopisemskim besedilom«, kakor navaja J. M. Arancedo v svoji spremni
besedi (Bergoglio 2013, 6). Evangelij prinaša veselje in srečo, po kateri človek
hrepeni. »Veselje evangelija« mora najprej izkusiti oznanjevalec sam. Tedaj je sposoben veselo oznanilo posredovati drugim. Kakor na lastni koži doživlja grešnost
in zavrženost, tako mora doživeti tudi usmiljenje in odrešenje.
Navajamo nekaj izhodišč in navedkov iz Frančiškovega načina oznanjevanja:
Nova evangelizacija, ki jo Frančišek povzema po Pavlu VI., je namenjena vsem ljudem: verujočim, ki živijo po veri (spolnjujejo zapovedi, obiskujejo mašo, prejemajo zakramente); krščenim, ki ne živijo iz krsta, a jim Cerkev želi pomagati na poti
spreobrnjenja in vere (prim. stanje v Južni Ameriki); oddaljenim, ki jih Cerkev ne
sme pozabiti; nevernim, ki evangelija ne poznajo ali so ga zavrgli (Papež Frančišek
2014, 14). Uboštvo in revščina se kažeta na družbeni in ekonomski ravni, prav tako
pa tudi na moralni in verski.
Oznanilu evangelija nasprotuje oznanjevalec, ki se drži, »kakor bi bil na pogrebu«, ki oznanja »postni čas brez veselja« (Papež Frančišek 2014, 10; 6). Zgled prvih kristjanov govori, da so bili v času trpljenja in preganjanj veseli, da so »bili
vredni trpeti zasramovanje« zaradi Kristusa (Apd 5,41).
Oznanilo je vedno oznanilo odrešenja, ki človeka postopoma privede k Bogu.
V moralni in pastoralni teologiji se vedno bolj upošteva tako imenovani »zakon
postopnosti« (lex gradualitatis). To se izraža na številne načine. Pri spovedi se
prične z obžalovanjem: »Žal mi je, da mi ni žal«, kajti že to, »da kdo gre k spovedi,
pričuje o začetku kesanja /…/, o želji po spreobrnjenju« (Frančišek 2016, 40–41).
Mladim, neporočenim, ločenim itd. govori: »Ljubezen gre skozi različne stopnje
rasti in dozorevanja; skrbeti je treba za njeno rast, da bosta kandidata dozorevala
v odločitvi za sklenitev trajnega zakona.« (Papež Frančišek 2016a, 123–125)
Bergoglievo škofovsko geslo, ki oblikuje njegovo življenje, se glasi: »Miserando
atque eligendo.« (Frančišek 2016, 22) Uči, da je greh rana, ki boli; človek potrebuje ozdravljenje, bližino in sočutje, ne pa kemično čistilnico, ki čaka na vnovično
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čiščenje (34). »Ni greha, ki bi ga ne bilo mogoče odpustiti, ker noben greh ni večji
od Božje vsemogočnosti.« (Carello 2014, 26)
Takšen način oznanjevanja je prepričljiv tudi tistim, ki so daleč od Cerkve, in
celo nevernim. Poslanstvo gradi na zavesti, da Cerkev prihaja v Božjem imenu, ne
v svojem. Zaupa, kakor Kristus zaupa njej in človeku; zaupa v njegovo navzočnost
in bližino, milost in delovanje. Tako premaguje človeške zadržke, kot so strah, zavedanje svoje majhnosti in nesposobnosti pred svetom in sprejetimi nalogami.
Svoje dejavnosti ne utemeljuje na lastnih močeh, ampak – podobno kot apostol
Pavel – na Kristusovi moči (Flp 4,13).
Oznanilo evangelija se dotika tudi družbenih vprašanj, ljudi, ki sprejemajo politične odločitve (Papež Frančišek 2014, 283–313). Politiki, torej tudi ljudem v politiki, je treba »vrniti dobro ime«, saj gre za »eno najvišjih oblik bratske ljubezni«,
kajti politika je prostor »dialoga in povezovanja« (286; 284).
3. »Poslanstvo« (missio) je temeljna naloga Cerkve. »Pojdite po vsem svetu
/…/« (Mt 28,20). »Misijonsko delovanje je vzorec vsakega delovanja Cerkve«, ki
prehaja od »ohranjevanja k odločno misijonski pastorali« (Papež Frančišek 2014,
15). To velja tako za južnoameriške kot tudi za evropske razmere ali misijonske
razmere v tretjem svetu. Poslanstvo vsebuje različne prvine, ki jih v nadaljevanju
navajamo.
Cerkev je na poti: je potujoče Božje ljudstvo, je podoba človeštva, s katerim živi
in potuje. Njena značilnost je v tem, da ne samo sledi svetu, ampak mora zaradi
spoznanja svojega poslanstva iti korak pred njim. Vzor takega ravnanja je Abraham,
ki ga je Bog poklical, naj zapusti dosedanje bivališče in gre za klicem v neznano deželo. Podobno so ravnali preroki, ki so bili poklicani za oznanjevalce Božje Postave
in glasnike odrešenja. Klic je bil namenjen tudi izvoljenemu ljudstvu, Izraelu, ki naj
drugim ljudstvom kaže pot k Bogu, Stvarniku in začetniku vesolja. Božji klic so spoznali Modri z vzhoda, ki so iskali Novorojenega kralja. Na podobno pot so bili poklicani apostoli in drugi oznanjevalci evangelija vse do naših dni. Prenesimo dogajanje v sedanje razmere: poklicani slišijo, prepoznajo in sprejmejo Božji klic. Njihov
odgovor je tudi drugim znamenje, da in kako je na Božji klic treba odgovoriti. Cerkev mora danes potovati z drugimi in pred drugimi, jim kazati pot. Koncil je Cerkev
obravnaval kot »luč narodom« – »Ecclesia lumen gentium!« Njena naloga je služenje, ne vladanje, pokorščina Svetemu Duhu, ne človeku ali svetnim vzorcem, zvestoba naravnemu in razodetemu moralnemu zakonu (Janez Pavel II. 1994a in 1995).
3.1.1 Pastoralne metode

Iz povedanega lahko prepoznamo nekaj načel, pomembnih za pastoralno delovanje Cerkve. Načela izhajajo iz duhovnega obzorja, ki ga Frančišek želi posredovati
Cerkvi in današnji družbi (Roberts 2015).
1. »Dialog« je začetek izpolnjevanja poslanstva Cerkve. Poslana je k vsem narodom, da v različnih časih in razmerah oznanja evangelij, človeku služi in ga posvečuje. Vsebino in način dialoga je začrtal koncil: sprejemati svet, razumeti njegove
težnje, sprejemati od njega, kar je dobro, in pozitivne pobude (CS, 43). Cerkev
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oznanja in pričuje, daje, a tudi sprejema od sveta vrednote, ki jih svet (človeštvo)
priznava. Zakonitost dajanja in sprejemanja velja tudi za posameznega človeka.
Frančišek pogumno in neposredno nagovarja vernike: razlaga Božje sporočilo,
opozarja na nedoslednosti (napake, grehe) v Cerkvi. Tako je 22. decembra 2014 ob
voščilu kardinalom opozoril na 15 bolezni (grehov) klerikov, med drugim na stremuštvo, brezbrižnost, duhovno lenobo, »Alzheimerjevo bolezen« (pozabljivost),
življenjsko shizofrenijo … (Francesco 2014). Vsemu človeštvu pa oznanja Božje in
človeško »obličje usmiljenja«, ki odpira človeku nove možnosti za prihodnost.
Cerkev stoji danes pred vprašanjem: ali je edina, ki verodostojno prinaša prvine
evangelija, ali pa tudi v drugih verstvih in kulturah odkriva »semena Besede« –
semina Verbi (M, 11). Odgovor: Cerkev ni edina nosilka besede (resnice, vrednot),
ki je vpisana v človeško srce in iskanje. Zato se nima za »edinega naslovnika evangelizacije ali za edinega evangelizatorja« (Bergoglio 2013, 43–44).
2. Posebna skrb papeža Frančiška velja revnim in ubogim: zapostavljenim, preganjanim, trpečim, pozabljenim, izgnancem, ljudem z roba družbe, tudi obrobnim
in nedoslednim kristjanom. Revnih – različnih vrst in na različnih ravneh – je danes
veliko. So izziv za družbo in Cerkev. Bergoglio ponavlja: »Revna Cerkev za revne!«
Trditev je arbitrarna; ljudje jo razlagajo različno. Nekateri menijo: Cerkev naj se
odpove imetju, ki ga ima, dediščini kulturne preteklosti; naj opusti prijateljevanje
z bogatimi in uglednimi in naj živi revna med revnimi; naj se ne ukvarja z nobeno
pridobitniško dejavnostjo … Drugi odgovarjajo: kar je pridobila, je last vsega človeštva (kulturne dobrine); potrebuje gmotne in druge dobrine za vzdrževanje oseb,
ustanov, za pomoč potrebnim, za ustvarjanje novih dobrin itd. Zopet drugi in z
njimi Frančišek: v duhu evangeljskih blagrov je treba najprej skrbeti za »uboštvo
duha« (Mt 5,1 sl.), ki navdihuje pravi odnos do sveta in dobrin.
Med revnimi so danes tudi številni verniki (oddaljeni kristjani), ki živijo na obrobju Cerkve. Napačno je, če se Cerkev (duhovniki) ukvarjajo zgolj s »česanjem
ovac, z nameščanjem navijalk«, to je z ukvarjanjem z verniki, ki so »v ograji«, zanemarjajo pa tiste, ki so »v nevarnosti« (Carello 2014, 111). S temi se je Bergoglio
srečeval v svojih dosedanjih službah. Uveljaviti je treba evangeljsko načelo: najpomembnejše vprašanje ni, kdo si, v kaj veruješ, zakaj si takšen, ampak oznanilo
evangelija, ki nagovarja konkretnega človeka v njegovih razmerah. Med uboge je
treba prištevati tudi tiste, ki drugim – ubogim in revnim – kradejo vrednote.
V okrožnici Hvaljen, moj Gospod (Papež Frančišek 2015a) papež Frančišek na
številnih mestih navaja povezavo med neodgovornim ravnanjem s stvarstvom ter
revščino najrevnejših.
3. »Metoda izključevanja« za Frančiška ni sprejemljiva (Papež Frančišek 2016a,
67). Prisotna je na mnogih ravneh: v politiki, gospodarstvu, kulturi, v družbenem življenju in tudi na verskem področju. Metodi izključevanja je lastno, da v siromaštvu
in na družbenem robu živeče, prav tako kristjane, ki se verskega življenja udeležujejo
le občasno, prepušča njihovi revščini in družbeni izključenosti. Številni so tako izključeni iz soudeležbe pri dobrinah, namenjenih vsem ljudem (Papež Frančišek 2015a),
nekateri tudi pri verskih dobrinah (Papež Frančišek 2016a). Prihaja do absurda: druž-
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ba, ki se sklicuje na človekove pravice in spoštovanje načel, človeka zanemarja.
Metoda izključevanja se pojavlja tudi na pastoralni ravni kot »nekakšna carinarnica« ali »carinska postaja« (Papež Frančišek 2014, 12; 47; Papež Frančišek
2016a), ki najprej presoja, ali ima poslušalec pogoje za sprejem evangelija, prosilec za zakramente in zakramentale. Gre za pastoralno uravnilovko, ki ne upošteva
dejanskega stanja in zmožnosti vernikov. Preseganje obstoječega je mogoče doseči najprej z dialogom s človekom, ki pričakuje, da bo sprejet, razumljen, upoštevan v vseh svojih lastnostih, nato z nadgradnjo obstoječega stanja kot sodelovanjem z Božjim klicem in milostjo.

3.2 Prenova cerkvenih struktur
Cerkev se zaveda, da »se mora nenehno prenavljati« (Ecclesia semper reformanda), kakor pravi načelo, ki ga pripisujejo sv. Avguštinu. V duhu evangelija Cerkev
oznanja spreobrnjenje, ki je tesno povezano z vero (Mr 1,15). Nekateri so (bili)
zlasti pozorni, kaj bo Frančišek storil za prenovo Cerkve, njenih osrednjih ustanov,
tudi krajevnih Cerkva, ki so zaradi različnih dogajanj izgubile zaupanje ljudi.
1. Čeprav »spreobrnjenje« (metanoia) velja za osebno moralno zahtevo in kvaliteto, ji tako Pavel VI. v apostolski konstituciji Paenitemini (1966) kot Frančišek v
apostolski spodbudi Veselje evangelija dajeta družbeno in občestveno ter eklezialno in pastoralno razsežnost. Grška beseda metanoia pomeni spremembo človekove miselnosti, to pa vpliva na zunanje ravnanje osebe in družbe. Papež Frančišek
govori o »pastoralnem spreobrnjenju«, torej poziva k novemu misijonarskemu
zagonu (Papež Frančišek 2014, 27; 25–49). Najprej se mora spreobrniti »vsa Cerkev«, ki se mora zavedati svojega misijonskega poslanstva in se v duhu evangelija
nenehno prenavljati. Podobno velja za njene ustanove (strukture), ki morajo postajati »vedno bolj misijonarske«. Spreobrnjenju nasprotuje sklicevanje, da »smo
vedno delali tako«. Iskati je treba nove načine oznanjevanja in približevanja svetu,
nove poti za razumevanje njegovih potreb.
Spreobrnjenje potrebuje papeška služba, med drugim s tem, da daje večja pooblastila krajevnim Cerkvam, da se tako uveljavlja cerkvena zbornost ter decentralizacija; škof mora iskati nove načine sodelovanja, da bodo ljudje enega duha
in enega srca; škofija mora stopiti na pot prepoznavanja, očiščevanja ter prenove
v času in prostoru; župnija, ki živi in deluje sredi domov, mora postati skupnost
občestev. Cerkev mora biti kritična glede svoje pastoralne dejavnosti, v oznanjevanju mora iskati novo govorico sprejemanja in usmiljenja, da jo bodo ljudje razumeli, jo sprejemali kot svoj dom. Bolj kot skrbi, da ne bi zašla v herezijo, se mora
izogibati temu, da bi okostenela v svojih predpisih in obstoječih strukturah.
Pričakovanja, da bo papež Frančišek posegel v prenovo cerkvenih ustanov, ki
so odgovorne za podobo Cerkve v lastnih očeh in očeh sveta, se sicer uresničujejo, ni pa mogoče tega doseči zgolj z dokumenti na deklarativni ravni. Naštevamo
nekaj pomembnejših ustanov in dokumentov v tej smeri: Motuproprij Fidelis dispensator et prudens za usklajevanje ekonomskih in administrativnih vprašanj
(2014), motuproprij Tajništvu za komunikacije (2015), motuproprij Mitis Iudex
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Dominus Iesus o prenovi kanoničnega postopka v zvezi z razglasitvijo ničnosti zakona (2015), apostolska spodbuda Beni temporali za ekonomske in finančne zadeve (2016), Tajništvo za laike, družino in življenje (2016).
Tudi druge ustanove, kot na primer cerkveni mediji, se morajo zavedati, da v
Cerkvi opravljajo pomembno in odgovorno nalogo. Poučiti se morajo o hierarhiji
resnic, da ne bodo govorili »več o postavi kot o milosti, več o Cerkvi kot o Jezusu
Kristusu, več o papežu kot o Božji besedi« (38).
2. Apostolska spodbuda Veselje evangelija se dotika nekaterih konkretnih vidikov »pastoralne prenove«, ki jih navajamo v skrajšani obliki (50–109). Ti vidiki so:
Zavračati je treba ideološke in miselne zmote časa, kot so individualizem, relativizem, pesimizem, naveličanost, pragmatizem, kriza istovetnosti, zapiranje v ozke
kroge, prav tako porabniško miselnost, ki človeka siromaši.
Zakramentalizacija brez evangelizacije ne doseže svojega namena, administracija namesto pastorale je korak v prazno; duhovnost brez Boga ter pojemanje
vneme za Božjo stvar ne rodi sadov.
Obnoviti je treba skrb za družino, občestva in ustanove, prečiščevati kulturo,
ovrednotiti ljudske pobožnosti, graditi novo družbo razumevanja, solidarnosti,
odpuščanja in usmiljenja.
Cerkev naj podpira odprtost, nesebičnost, občestvenost, življenje iz Božje besede, milosti in karizem; negovati je treba ustvarjalnost in prenovo.
Pastoralna prenova je utemeljena na standardnih pastoralnih dejavnostih, kot
so: oznanjevanje, bogoslužje in služenje človeku v zavesti, da se s tem približujemo
Bogu in Mu služimo v človeku.
Globalizacija brezbrižnosti se lahko vtihotapi tudi v pastoralno delo, če to izključuje in pozablja obrobne, revne in zapostavljene ipd.
3. V pastoralno prenovo je treba vključiti družbeno razsežnost evangelizacije
(176–258). Pri tem je treba upoštevati antropološka, teološka in družbena izhodišča ter duhovne vidike, kot so:
Družbeni nauk Cerkve je integralni del verskega nauka; izhaja iz resnice, da je
Bog postavil človeka v svet, da v konkretnem življenju oblikuje sebe in družbo v
duhu pravičnosti, dela za skupni blagor, solidarnosti in razvoja.
Božje kraljestvo je eshatološka stvarnost, vendar se uresničuje v konkretnem
življenju, v skrbi za stvarstvo, ki je človeku zaupano; to presega ekološki vidik v
zavedanju, da brezbrižnost do stvarstva, ki je skupni dom človeštva, najbolj prizadene revne in nemočne (papež Frančišek 2015a);
Spomin (spominjanje) kot pomemben vidik oznanjevanja na osebni in občestveni ravni nas opozarja na Božje delo v zgodovini izvoljenega in novozaveznega
ljudstva ter na osebni ravni (Bergoglio 2013, 92–98).
Pomemben dejavnik apostolskega dela je duhovnost, ki se napaja iz Svetega
pisma, molitve, duhovnih dejavnosti, pa tudi ljudskih pobožnosti, ki so zlasti blizu
južnoameriškim ljudstvom (Carello 2014, 48).
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Človeku je zaupano življenje, ki je na številne načine ogroženo: gre za nerojene, uboge, prizadete, enostarševske družine, ki potrebujejo posebno skrb človeka in družbe.
Človeške vrednote so krhke; mogoče jih je ohraniti in zavarovati v dialogu ter
sodelovanju ljudi različnih prepričanj in verske pripadnosti; tako dobi dialog svojo
združevalno vlogo.

4.

Sklep

Razprava podaja bežen prikaz Frančiškove osebnosti in pastoralne usmeritve z
vidika številnih pozitivnih odzivov. Na pripombe določenih krogov, ki izražajo kritično mnenje, se nismo ozirali (Roberts 2015). To bi zahtevalo skrbnejšo primerjavo in analizo dejstev. Naj bo dovolj, če navedemo mnenje Benedikta XVI., ki
pravi: »Če bi papež vedno prejemal samo odobravanje, bi se morali vprašati, ali
morda česa ne dela prav. Kajti v tem svetu je Kristusovo oznanilo pohujšanje, ki
ga je Kristus sam doživljal (Benedikt XVI. 2016, 43).
Frančišek noče biti ne filozof ne teolog, ampak pastir. To pričakuje tudi od škofov,
voditeljev krajevnih Cerkva. Njegovi nagovori pri dnevnih mašah, ob srečanjih z
verniki in drugače mislečimi z vsega sveta pričajo, da mu današnja teološka, etična
in duhovna misel ni tuja. O tem govorijo njegova objavljena dela (v španščini, v
prevodih), ki obravnavajo vprašanja duhovnosti vsakdanjega življenja. V razlagi
Božje besede poudarja bolj duhovno kot eksegetično razsežnost sporočila. V apostolski spodbudi Veselje evangelija pravi, da je značaj in pomen evangelija človeku
oznaniti in posredovati veselje. To ponavlja tudi v posinodalni apostolski spodbudi
Radost ljubezni. Gre za spolnjevanje trojnega poslanstva Cerkve: oznanjati, slaviti
in služiti; povsod – v družini, cerkvi, občestvih, v javnosti. Zato mora govorica Cerkve ljudi tudi danes presenečati, kakor jih je presenečala Kristusova govorica.
V duhu sv. Avguština se Frančišek zaveda, da je treba dati človeku prednost pred
kakršno koli drugo službo ali naslovom (Benedikt XVI. 2006, 28). Zato se ob srečanju
s človekovo resnično potrebo ne sprašuje o ničemer drugem razen o tem, kako mu
biti blizu. Zaveda se, da mora po Kristusovi besedi in zgledu služiti malim, revnim,
pomoči in ljubezni potrebnim. To velja tako na osebni kot na občestveni ravni. Nekdaj
je bil v veljavi pastoralni individualizem, ki se je držal načela »Reši svojo dušo!« V novejšem času smo prešli v pastoralni komunitarizem ali celo kolektivni individualizem,
v katerem je posameznik pozabljen. Kljub poudarjanju človekovega dostojanstva,
svobode, pravic in enkratnosti je današnja družba na človeka pozabila. Le Cerkev,
občestvo verujočih, ki izpolnjuje zaupano nalogo, je lahko sebi in družbi v oporo.
Poudarek na poslanstvu (missio) ne dovoli, da bi le ohranjali obstoječe, ampak
je treba iskati nove vzorce pastoralne navzočnosti in dejavnosti Cerkve za človeka.
To pomeni, da je treba iti na ulice, med verne in neverne, oddaljene in drugače
misleče, v razmere, v katerih človek živi, dela, išče, doživlja vzpone in padce, si
prizadeva za bolj človeško življenje, trpi in vstaja. Za takšne korake pa je potrebno
pastoralno spreobrnjenje.
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Kratice
		
		
		

B – Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor. 1964. Pastoralna konstitucija O bogoslužju
(Sacrosanctum concilium – SC).
BR – Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor. 1964. Pastoralna konstitucija O Božjem razodetju
(Dei Verbum – DV).
C – Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor. 1964. Pastoralna konstitucija O Cerkvi
(Lumen gentium – LG).

		

CS – Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor. 1964. Pastoralna konstitucija Cerkev v sedanjem svetu
(Gaudium et spes – GS).

		

M – Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor. 1964. Odlok o misijonskem delovanju Cerkve
(Ad gentes – AG).
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