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Stanislav Hočevar
Franc Perko kot beograjski nadškof

Predstaviti mons. dr. Franca Perka kot beograjskega nadškofa, ki je bil hkrati prvi 
metropolit nove beograjske metropolije (sufragana: škofiji Subotica in Zrenjanin), 
je dokaj zahtevno delo: nujno je spoštljivo upoštevati njegovo dokaj značilno oseb-
nost kakor tudi izjemne razmere tedanjega družbenopolitičnega življenja. Če smem 
uporabiti prispodobe pisatelja dr. Alojza Rebule, potem lahko mirno izjavim, da je 
bil Franc Perko osebnost »iz enega kosa«. Dodal bi: vsekakor ne iz majhnega kosa! 
Razumevati ga torej kot beograjskega nadškofa zahteva upoštevati ga kot enkratno 
osebnost v soočanju s specifičnimi zgodovinskimi in medverskimi razmerami.

1. Zgodovinski okvir
Samo če se zavedamo, da prihaja iz dokaj številne dolenjske kmečke družine; da 
je bil izjemno nadarjen in z veliko psihološko intuitivnostjo; da se je teološko in 
intelektualno bistril ob velikih profesorjih – posebej dr. Francu Grivcu – ter da se 
je na izjemen način kalil v »Vojski Jugoslavije« in v več zaporih (»fakultet lopova«) 
tedanje države, lahko kolikor toliko razumemo njegov škofovski profil. Po konča-
nem doktoratu leta 1963 (o svetih bratih Cirilu in Metodu); specializaciji iz vzhodne 
teologije v Rimu leta 1968; potem ko se je uveljavil kot ugleden profesor in dekan 
Teološke fakultete v Ljubljani, prihaja v Beograd kot že drugi nadškof profesor lju-
bljanske teološke fakultete (prvi je bil mons. dr. Josip Ujčić) v razmeroma kratkem 
času. Nikakor ne gre prezreti tedanje zelo posrečene zgodovinske konstelacije: iz 
Petrovega sedeža v Rimu vodi prvič v zgodovini vesoljno Cerkev slovanski papež 
– in to veliki – Janez Pavel II. Franc Perko je človek teološke razgledanosti in član 
mednarodne teološke komisije, ki se zavestno in navdušeno posveča teologiji di-
aloga in teologiji ekumenizma; tedanja družbenopolitično stvranost pa se ozira po 
novih rešitvah.

Objavljeno imenovanje Franca Perka (19. 12. 1986) za beograjskega nadškofa 
in metropolita, ki ga že 6. 1. 1987 posveti papež Janez Pavel II. sam (zdaj že raz-
glašen za svetega) in ki 15. 2. 1987 slovesno zasede katedro konkatedralne cerkve 
Kristusa Kralja v Beogradu ob asistenci kardinala Franje Kuharića, zagrebškega 
nadškofa, in Alojzija Šuštarja, ljubljanskega nadškofa; ti podatki torej – v seman-
tičnem smislu – povejo veliko več, kakor bi lahko z besedami izrekli. V tem in takem 
okviru, kompleksnem in težkem, zasveti na enkraten način Perkova izvirna oseb-
nost in izviren način škofovanja.
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To je bil čas, ki je sam po sebi zahteval »biti« in ne toliko »delati«. V tem času 
je dejansko »zazvenela« njegova notranja moč. Ni čudno, da je vodstvo Cerkve ob 
končevanju njegovega mandata, zlasti v času njegove težke bolezni, in burnih do-
gajanj tako vztrajno in previdno iskalo pot v prihodnost (leta 2000 imenovanje 
nadškofa koadjutorja in 31. 3. 2001 njegova razrešitev); pritiskal je strah pred mo-
gočo praznino.

2. Temeljne poteze Perkovega škofovanja

Nadškof Perko je prevzel krmilo nadškofije (15. 2. 1987), ko so se družbena tla 
tedanje Jugoslavije že kar precej tresla. »Ne boj se, mala čreda«, kakor je ob tej 
priložnosti izjavljal vernikom in 19. 2. 1987 zbranim duhovnikom, ni bil samo vlju-
dnostni vzklik poznavalca Svetega pisma, temveč njegovo najgloblje in celovito 
prepričanje ter sad velike izkušnje. Če je nekdaj v Beogradu preživljal leta težkega 
zapora med največjimi kriminalci in osebami težaškega dela – ter ga je prav to 
težko delo po njegovi osebni izjavi najbolj reševalo –, potem je zdaj kot nadškof z 
isto – človeško in Božjo – izkušnjo zmage modro pastiroval vedno manjšo in vedno 
bolj razkropljajočo se čredo. Zaradi toliko življenskih preizkušenj, osvobojen vsa-
kega notranjega in zunanjega strahu; z duhovno izkušnjo »svojemu prijatelju Je-
zusu ne morem reči ne«; ljubeče zavzet in prepričan o nujnosti ekumenskega di-
aloga; hkrati pa z neverjetno praktičnostjo pravega kmetovalca, je mogel na vse 
strani izžarevati zaupanje in upanje ter klicati k pogumu.

Čeprav je naš protagonist bil in vedno ostal osebnost najširših obzorij, se je 
vendarle dobro zavedal, da mora v tem neverjetnem krmarjenju »prvo ljubezen« 
posvetiti svojim duhovnikom: maloštevilnim, razkropljenim po veliki površini nad-
škofije (čez 50.000 km2); njim, ki pripadajo različnim narodnostim in karizmam 
(zlasti različne skupnosti redovnikov). Zavedal se je prihajajočih težkih izzivov. Zato 
jih je redno mesečno zbiral na škofiji in očetovsko pogostil; za vse župnijske pra-
znike pa obiskoval po župnijah. Na teh srečanjih ni nastopal predvsem kot učitelj, 
temveč kot navdihovalec pravih teoloških pogledov in kot goreč animator cerkve-
nostnega duha. Njegovo škofovsko geslo »Združeni v Duhu« (tudi simbolično upo-
dobljeno v grbu in na mitri z izlivanjem dveh rek v »novo«, tretjo reko) je dejansko 
njegov zelo stvaren nadpastirski pastoralni program. S svojim prepričljivim glasom 
»kmečke modrosti« in izjemne intelektualne – še zlasti zgodovinsko-filozofsko-
-teološke – razgledanosti je preprosto »osvajal« sicer zaskrbljene duhovnike, tako 
da so se venomer čutili »doma« in tako tudi sami dajali nove »pobude«. Tu se je 
v polnosti pokazalo qualis teologia dogmatica, talis pastoralis. Njegov življenjski 
optimizem, velik smisel za humor, priljubljena pipa s tako dišečimi travami in ne-
presegljivi »Perkovec« (ki je vedno trajal samo do izpitja) – to so bile njegove iz-
redne moči delovanja in najboljši preventivni sistem pred vsemi stiskami, straho-
vi, prepiri in radikalizmi na kateremkoli področju. Če k tem dodamo, da je znal 
vedno vse na zdrav način relativizirati in sočasno – po potrebi – vse »prignati« na 
najvišjo konico napetosti, potem lahko razumemo, da je vedno nujno »stal« v sre-
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dišču pozornosti; v vsem suveren, pravi gospodar; da se je z veliko lahkoto sreče-
val z otroki, starejšimi in mladimi, z reveži in bogataši; z vseh vrst politiki, pripa-
dniki Cerkva in verskih skupnosti. Samo v enem edinem primeru je na neki način 
pozabil na »svoje dostojanstvo«: če je in ko je kdo namerno razglašal laž in širil 
neresnico; tedaj se je v njem prebudila preroška moč, glas je povišal in korak po-
spešil. Pred njegovo »naturno« avtentičnostjo je vse v hipu zastalo. To se je zlasti 
pokazalo v devetdesetih letih 20. stoletja: na raznih sestankih, predavanjih, pre-
hodih novo vzpostavljenih carin (kjer je sam mirno z vezalkami svojih čevljev »pre-
vezoval« različne avtomobilske tablice); pri pridigah in v vseh oblikah komunika-
cije v javnih medijih. Tako v Srbiji kakor tudi v Sloveniji po vrnitvi.

In kakor je te napete trenutke življenja razsvetljeval s svojo preroško jasnino; 
presegal grmenje orožja s svojim pastirskim glasom; pospeševal ozračje zaupanja 
tudi tam, kjer ga sploh ni bilo – tako je z enako ali še večjo močjo skrbel za vseh 
vrst materialne pomoči ljudem. S svojo avtoriteto je dosegal, da se je v najtežjih 
časih vendarle dobilo nekaj goriva – četudi ga ni bilo; da se je tudi formalno kon-
stituirala Caritas, ki do tedaj ni bila dovoljena. Treba ga je občudovati, kako je tudi 
sam zbiral – zlasti po Sloveniji – materialno pomoč in jo velikodušno delil ljudem; 
vedno z lastnimi rokami. Samo vrt mu je v tistih letih bil v resničen oddih in tolaž-
bo duše.

3. »Besede«, ki so se udejanjile

Na prehodu iz sveta njegovih drž in doktrine v svet njegovih konkretnih posegov 
velja predvsem poudariti tole: kot dober teolog – zlasti ekleziolog – je močno po-
udarjal pripadnost vesoljni Cerkvi. V svojih nastopih je vedno svaril pred nevarno-
stjo, da bi se čutili »manjšince«, razkropljene v diaspori, in torej nemočne, izgublje-
ne. Zato je rad predstavljal »veličino« Katoliške cerkve in hkrati močno poudarjal 
»enost« zahodnega in vzhodnega krščanstva, četudi – za zdaj – še ne obstaja polna 
edinost. Vse to ga je navdihovalo, da je zelo rad pomagal drugim krajevnim Cerkvam 
(npr. v sarajevski nadškofiji, v Kraljevski Sutjeski je samo ob eni priložnosti z dvema 
pomočnikoma birmal 2188 mladih). Zlasti je rad pastoralno pomagal v Sloveniji; 
Slovenijo je dobesedno »nosil« v srcu in jo imel naravnost nežno rad; tako rad, da 
ni nikdar niti z najmanjšo trohico sence podcenjeval drugih narodov in držav; ko pa 
je prišel čez mejo, je razširil roke v pozdrav domovini in jo blagoslavljal.

Ves ta »duh«, ki ga je vnesel v svojo škofijo, je prispeval, da so se vsi duhovniki 
skupaj zavzeli za obnovitev glasila Blagovest, ki ga je nekdanji glavni urednik in 
nadškof Alojzij Turk uradno »ukinil«. Nadškof Perko je imenoval novo uredništvo 
in pod vodstvom dr. Marka Čolića je prva številka izšla že za božič leta 1987. Nujno 
je treba dodati, da je to dejanje bilo in je še vedno zelo zahtevno zaradi pomanj-
kanja personalnih in materialnih moči.

Moliti in delati za edinost kristjanov; prvenstveno za boljše medsebojno spo-
znavanje in približevanje, to je bil njegov primarni utrip srca, ki je »rojeval« različ-
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ne korake: da je npr. prisedal šoferju nunciature, ki je peljal pošto na patriarhijo, 
samo da bi tam pozdravil vse, ki bi jih srečal; da je organiziral v župniji sv. Petra v 
Beogradu (jezuiti) različne teološko-zgodovinske tribune, na katere je vabil različ-
ne strokovnjake (še zlasti tedaj meniha dr. Irineja Bulovića, zatem episkopa novo-
sadskega in bačkega); tako da je povabil vse duhovnike – a sam največ prispeval 
–, da bi se vključili v nadaljnjo gradnjo velikega svetišča sv. Save na Vračarju v Be-
ogradu. Ta njegova pobuda je tako ganila patriarha Germana, da ga je osebno 
obiskal v nadškofijski rezidenci in ga odlikoval.

Njegovi stiki z diplomati in predstavniki mednarodnih skupnosti v Beogradu so 
prispevali, da je mogel zanje ustanoviti Circulum Theologicum. Z njimi se je, zlasti 
kmalu ob začetku svoje službe, mesečno srečeval, in sicer vsakokrat pri drugem di-
plomatu, da so lahko tako izmenjali svoje misli, poglede in izkušnje. Vemo, da je to 
delo pozneje nadaljeval v največjem kriznem času odhoda glavnih diplomatov apo-
stolski nuncij Abril y Castillo, in sicer na ravni nižjih uslužbencev ambasad. Ti stiki bodo 
posebno koristili, kar bo pozneje omenjeno, v napetih trenutkih razpada Jugoslavije.

Ker se je v njegovih prvih letih službovanja v Beogradu, in seveda še posebno 
zaradi njegove razgledanosti, povsod prebujala želja po poglobitvi religiozne in 
duhovne misli, je s pomočjo jezuitov ustanovil Institut za religiozno kulturo s se-
dežem v nekdanji hiši sester usmiljenk na glavni ulici Kneza Miloša (sedaj sedež 
hrvaške ambasade). Izdelal je in objavil Statut, in to ob priložnosti uresničitve pr-
vega pomembnega dogodka: študijskega dne o prevajanju Svetega pisma na naših 
tleh (21. 9. 1990). Navzoč je bil tudi dr. France Rozman. 

Četudi je toliko sester redovnic, še zlasti usmiljenk, že več let zelo zavzeto de-
lovalo na dobrodelnem področju – in prav njih je v svojo župnijo Kristusa Kralja v 
Beogradu vključil naš rojak dr. Anton Hočevar (posebno dejavna s. Danijela Šeme) 
–, se je nadškof Perko odločil v trenutkih vse večjega prihajanja beguncev v letih 
1989/90 – da tudi uradno ustanovi Caritas; najprej Beograjske nadškofije in zatem 
še Caritas Srbije. Večkrat je moral dokaj trpeti, ker ni našel zadosti primernih in 
usposobljenih sodelavcev. Kot že rečeno, tudi sam se je močno in na različne na-
čine zavzemal za primerno reševanje teh akutnih problemov (med drugim je sam 
ob prvi priložnosti nabavil osebne telefone za delavce Caritas). 

Perkovo veliko, sinergično, nevsiljivo a zelo tehtno vodenje posvetovanj v tre-
nutkih največjih družbenopolitičnih dogajanj ob času »preoblikovanja« tedanje 
Jugoslavije: njegova uveljavljena avtoriteta; njegovi številni stiki in srečanja na vseh 
ravneh in vseh segmentih življenja ter njegova zelo prečiščena daljnovidnost – tudi 
na družbenem področju – so prispevali k temu, da je bila zdaleč zmanjšana nevar-
nost mnogih še veliko hujših tragedij ob preoblikovanju socialistične Jugoslavije. 

Dovolite mi tu subjektiven utrinek: danes – potem ko sem preučil, kolikor je 
bilo največ mogoče, Perkovo dejavnost ob razglasitvi samostojnosti Slovenije, in 
ko se živo spominjam »nemira« nadškofa Šuštarja, ki se je v tistem času mudil pri 
salezijancih zaradi diakonskega posvečenja – odkrivam, da je prav Perkova geni-
alnost bistveno preusmerila tok tedanjih dogajanj. O vseh teh vidikih bi bilo treba 
naprej raziskovati.
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Dogajanja na področju nekdanje Jugoslavije so prinesla mnoge spremembe; 
tudi znotraj cerkvenega življenja. Tu želim posebej omenjati nastajanje novih ško-
fovskih konferenc. Tako se je »rodila« tudi nova Škofovska konferenca Jugoslavije 
(Srbije in Črne Gore) in nadškof Perko je postal leta 1997 prvi predsednik, a prvi 
Statuti so bili potrjeni novembra istega leta. Spominjam se, kako je hotel na za-
četku leta 2001 na obisku ad limina v svojem pozdravnem govoru reči, da »prvikrat 
in zadnjikrat« pozdravlja v imenu ŠK Jugoslavije – Srbije in Črne Gore – in naslovi-
ti sv. očeta samo z »dragi brat v Kristusu«: ne eno ne drugo mu ni bilo dovoljeno 
… In res, ŠKJ je leta 2004 postala Mednarodna škofovska konferenca sv. bratov 
Cirila in Metoda s sedežem v Beogradu. 

Ta njegova tipična daljnovidnost mu je povzročila bolečine in včasih malo »sar-
kastičen« humor, ko je kje opazil preveliko odrevenelost raznih struktur ali služb 
v družbenem in cerkvenem življenju.

4. Vprašanja za prihodnost
Kot Perkov učenec na Teološki fakulteti v Ljubljani; kot višji redovni predstojnik 
salezijancev, ki se je skozi 12 let srečeval z nadškofom Perkom kot ordinarijem so-
bratov, ki so delovali v njegovi nadškofiji, in zatem kot njegov koadjutor, lahko za-
stavim sebi in bralcem vprašanje: Zakaj ne zmoremo močneje približati naše »bi-
sere« – take, kakor je bil npr. tudi nadškof Perko – Božjemu ljudstvu?

Mogoče smem biti hkrati malo kritičen najprej tudi do njega: pogosto sem se 
vpraševal, zakaj se ni in zakaj ga nismo mogli mi vsi močneje »aktivirati«. V njem 
je bilo toliko znanja, izkušenj in vsestranske intuitivnosti, da bi zmogel – gledano 
človeško – veliko več »napraviti«; zlasti napisati oziroma opisati. Ali pa ga je – mo-
goče – Sveti Duh vodil tako, da bi naš prevelik aktivizem »relativiziral« in nas bolj 
usmerjal v globine; na raven »biti«, na raven fides et ratio.

Pogosto, še zlasti ob velikem Perku, razmišljam o vlogi in poslanstvu krajevne 
Cerkve na Slovenskem. Če so mi z ene strani dokaj jasna cerkvenostna in pravna 
merila o naših cerkvenih strukturah, se vendarle – mogoče malo »po cankarje-
vsko« – sprašujem: Ali ni škoda, da niso imele take osebnosti več tehtnih sodelav-
cev in več strukturne podpore? Tudi tedaj, ko opravljajo svoje poslanstvo zunaj 
meja svoje krajevne Cerkve; ko so dane v pomoč drugim krajevnim Cerkvam … 

In nazadnje, pa ne kot najmanj pomembno, kako bi se nam prilegel svež roman 
o tem »pušeljcu Dolenjske«. Mislim, da bi iz njega zelo zadišalo; da bi lahko iz nje-
ga srknili veliko dobrih kapljic. Predvsem pa bi se bogato, bogato vsebinsko nau-
žili modrosti.


