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Marjan Turnšek

Perkov nauk o Cerkvi med »starim in novim«
Povzetek: Razprava želi predstaviti vlogo prof. Perka kot ključnega ekleziologa v slo-

venskih teoloških krogih pred in med drugim vatikanskim cerkvenim zborom, pa
tudi po njem. Avtor pove, da je Perko to vlogo »mostu« med »starim« in »novim«
v ekleziologiji dobro opravil in tako zaznamoval s svojim delom tako teoretično
ekleziološko področje kakor tudi praktično pastoralno aplikacijo koncilske prenove
samodojemanja Cerkve. Raziskava pokaže, kako prof. Perko ostaja v gradivih za
študente zakoreninjen v apologetično-dogmatski metodi in tudi v predkoncilskem
zaporedju eklezioloških tematik, medtem ko je v svojih samostojnih razpravah
povsem koncilsko usmerjen, z močnim ekumenskih poudarkom. V njegovih delih
izstopa zakramentalni pogled na skrivnost Cerkve in prav tako Cerkev kot božje
ljudstvo. Slovenski teološki prostor je seznanjal tudi z vsemi sodobnimi tokovi v
ekleziologiji. V slovensko pastoralno zavest je vztrajno klical predstavo župnije kot
živega občestva malih občestev, v katerih se uresničuje odrešenjska resničnost.

Ključne besede: ekleziologija, drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor, Cerkev kot skrivnost, božje ljudstvo, malo občestvo, communio sacramentorum, Mystici Corporis

Abstract: Franc Perko’s Doctrine of the Church between »the Old and the New«
This discussion wishes to present the role of professor Perko as one of the key
ecclesiologists in Slovenian theological circles in the time before, between and
after the Second Vatican Council. The author presents how Perko mastered well
the role as a »bridge« between »the old« and »the new« in ecclesiology, thus
marking with his work the theoretical ecclesiological field as well as the practical pastoral application of the conciliar renewal of the self-awareness of the
Church. Research shows how professor Perko stays in his material for the students rooted in the apologetic dogmatic method and in the pre-conciliar sequel
of ecclesiological topics; while in his own independent discussions he is completely conciliar-oriented with strong ecumenical emphasis. In his works the
sacramental view on the Mystery of the Church, and also the Church as God’s
People stands out. He also acquainted the Slovenian theological space with all
modern currents in ecclesiology. Into the Slovenian pastoral consciousness, he
persistently called the vision of the parish as a vivid congregation of small congregations, where the reality of salvation is being realized.

Key words: ecclesiology, Second Vatican Council, Church as Mystery, God’s People,
small congregation, Communio Sacramentorum, Mystici Corporis
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Uvod

Vpogled v obsežni Perkov ekleziološki opus jasno razodeva in kar vsiljuje prepričanje, da je bil kot snovalec misli o Cerkvi skupaj s svojim učiteljem Grivcem resnični »most« med »starim« in »novim« pristopom v razvijanju nauka o Cerkvi – v
tem je tudi presegel svojega učitelja. Z izrazom »staro in novo« želimo v svetopisemskem pomenu izraziti, da je Perko ostajal zvest dotakratnemu teološkemu
pristopu do te tematike, a ga je sčasoma vedno bolj nadgrajeval z novimi spoznanji. Gibal se je med »starim« v smislu vizije, ki se je razvijala v času med prvim in
drugim vatikanskim vesoljnim cerkvenim zborom, in »novim« v pomenu vizije, ki
se je izoblikovala na 2Vt in jo izraža končna struktura Dogmatične konstitucije o
Cerkvi (Lumen gentium); še posebno izstopi, če jo primerjamo s poprejšnjimi shemami v procesu nastajanja LG. To vizijo je povsem posvojila pokoncilska ekleziologija. Pri Perku zasledimo na eni strani dokaj očitno zakoreninjenost v predkoncilski zasnovi nauka o Cerkvi, kakor to odsevajo predvsem njegova gradiva za predavanja na teološki fakulteti (zadnja verzija 1971), medtem ko so v drugih njegovih številnih razpravah izpostavljeni elementi koncilsko prenovljene podobe samodojemanja Cerkve. Prav s teh dveh vidikov bomo predstavili Perka kot resnični
»most« med pred- in pokoncilskim (2Vt) dojemanjem Cerkve kot odrešenjskega
občestva.

2.

»Stari« Perko v traktatu Nauk o Cerkvi (1971)

Najprej se osredotočimo na Perkova skripta za študente teologije. Najbolj izpopolnjena verzija je iz leta 1971. Pregledali jih bomo z vidika, kako se v njih zrcali
njegov značaj »mosta« med »starim« in »novim« ekleziološkim pristopom.
V uvodnih poglavjih se Perko opredeli za metodo pri svojem delu. Ko najprej
predstavi »apologetično« in nato »dogmatično« metodo, ugotovi: »Uporabljati
moremo apologetično in dogmatično metodo, obojna mora seveda biti prežeta z
ekumenskim duhom.« (13) Po predstavitvi bistvenih potez vsake se odloči: »V naši
obravnavi nauka o Cerkvi bomo uporabljali tako apologetično kakor dogmatično
metodo. Zgodovinsko apologetično predvsem v prvem in drugem delu, ki razpravljata o ustanovitvi Cerkve ter njeni družbeni strukturi. Dogmatična metoda pa
pride v poštev predvsem v obravnavanju skrivnosti Cerkve.« (16) S tem je Perko
prvi oporni element svojega »mostu« trdno zakoreninil v pristopu, ki je bil splošno
uporabljen v manualistiki zadnjih desetletij pred 2Vt, zlasti v obdobju med letoma
1920 in 1940, ki ga označujemo za obdobje nastopa prenovitvenih silnic v ekleziologiji. 2Vt pa se je nato zavestno odrekel vsem obrambnim in omejitvenim držam,
značilnim za apologetični pristop, ki je močno zaznamoval in oblikoval ekleziološko
misel od tridentinskega koncila dalje: najprej kot močan »protireformacijski duh«
in nato po 1Vt kot močno zaznaven »protimodernistični duh« (Kehl 2001, 48–49).
Ta drža je bila navzoča vse do sredine 20. stoletja, torej ves čas osnovnega in nadaljnjega teološkega oblikovanja profesorja Perka.
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Po strukturi to Perkovo osnovno delo s področja nauka o Cerkvi sledi ekleziološkim traktatom iz tega predkoncilskega obdobja, predvsem kar zadeva sosledje
tematik: izhaja iz priprave Cerkve v Stari zavezi in nadaljuje z ustanovitvijo Cerkve
po Kristusu (1. poglavje); nato obdela družbeno ureditev Cerkve, pri kateri obravnava in poudari hierarhično ureditev in vprašanje apostolskega nasledstva škofov
ter petrinsko službo in sklene s poslanstvom laikov (2. poglavje); sledi poglavje o
poslanstvu Cerkve, ki je predstavljeno kot nadaljevanje Kristusovega odrešenjskega dela, in zato izpostavi tudi potrebnost Cerkve za zveličanje ter značilnosti in znake prave Kristusove Cerkve (3. poglavje); sklene z najkrajšim delom o naravi Cerkve,
v katerem jo opredeli kot skrivnost (mysterion) in božje ljudstvo (4. poglavje).
Metodološko je Perkov pristop v veliki meri apologetične narave, saj redno gradi tematike tako, da jih sooča z nasprotnimi mnenji drugih Cerkva ali skupnosti
oziroma teologov in jih zavrača s katoliškimi argumenti. V tem se precej ujema s
prvo shemo v procesu priprave LG na 2Vt; sledila je ideji »vojskujoče se« Cerkve,
ki je potrebna za zveličanje, in je kot osrednjo tematiko izpostavila službo škofov,
nato stanov posvečenega življenja in šele nato je sledilo poglavje o laikih v Cerkvi;
bolj vidno so bili izpostavljeni tudi učiteljstvo Cerkve, avtoriteta in poslušnost; tudi
odnosi Cerkve z državno oblastjo so bili vključeni. V tem torej lahko prepoznamo
sledi »starega« v Perkovi ekleziološki shemi.
A pri tem svojem izvajanju ostaja Perko dovolj samokritičen in odprt v iskanju
»novega«. Nedvomno je jasno čutil, da pretežno apologetično-dogmatični okvir
ne zadošča več. Zato razmišlja tudi o nujnosti spremembe metode. Glede nove
metode ugotavlja, da ta ne more biti več »defenzivno-apologetična«, marveč »ekumensko-apologetična«; in zato pri tem zelo izpostavlja zborno naravo Cerkve in
oblasti v njej. (Perko 1966c)
S tem pa že stopamo na »drugi breg«, na katerem je postavljen drugi temelj
Perkovega »mostu« med »starim« in »novim«. Kot povezovalni element z »novo«
vizijo je treba poudariti, da Perko v ta »stari« metodološki okvir pri posameznih
vprašanjih vpleta dokumente 2Vt; to opravičuje njegovo vlogo »mostu«, saj lahko
rečemo, da je zunanja struktura pogosto podobna prvi ali drugi shemi v procesu
priprave LG, vsebinska obravnava tem pa poleg apologetičnega pristopa uporablja
tudi novost, ki jo je s svojo na koncilu samem spremenjeno vizijo LG prinesel 2Vt.
To pot Perko opravlja postopoma, saj lahko zasledimo, da je leta 1966 izdal dodatno gradivo pri predmetu nauk o Cerkvi, ki ga je takrat v osnovnem delu še vedno
predaval po Grivčevih skriptih, zasnovanih okoli leta 1940. A korak naprej zaznamo
v Perkovem dodatku, ki je dejansko eno samo dopolnilo nauka o Cerkvi z vidika
novih poudarkov 2Vt; zlasti se sklicuje in citira LG in nekatere druge vzporedne
dokumente v okviru posameznih tematik.
V sklepni ugotovitvi tega vidika Perkovega dela lahko povzamemo, da je njegov
zunanji okvir še v veliki meri predkoncilski, vsebinsko pa zajema vse bistvene koncilske poudarke. Zanimiva je primerjava vrstnega reda tem pri Perku in v LG. 2Vt
postavi v LG za osnovni in celovit okvir razmišljanja o Cerkvi »Cerkev kot skrivnost«
(1. poglavje LG) in znotraj te vizije jasno poudari njeno zakramentalno resničnost,
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ko jo že opredeli kot »nekakšen zakrament« (veluti sacramentum); nadaljuje v 2.
poglavju s podobo Cerkve kot »božjega ljudstva«. V Perkovem študijskem gradivu
najdemo ti dve opredelitvi šele v najkrajšem, zadnjem poglavju (201–226). V poprejšnjih poglavjih pa je obsežno in bolj apologetično izpostavljena hierarhična
struktura Cerkve z dolgim poglavjem o »družbeni ureditvi Cerkve« (2. poglavje), v
katerem na dolgo utemeljuje apostolsko naravo škofovske službe in petrinsko službo z nezmotnostjo. Medtem ko LG postavi poglavje o božjem ljudstvu pred poglavje o hierarhični ureditvi Cerkve, najdemo v Perkovem študijskem gradivu to temo
na zadnjih nekaj straneh. Vsekakor je nekoliko skrivnostno njegovo vztrajanje v
študijskem gradivu, celo v gradovi iz leta 1971, na takšni zasnovi, ko pa je že leta
1966, torej takoj po sklepu koncila in po izidu njegovih dokumentov napisal obsežno razpravo v zborniku Kraljestvo božje (13–42), v kateri zelo natančno vsebinsko
predstavi LG in poglobljeno obravnava Cerkev v luči LG z vidika božjega kraljestva.
Med drugim tudi ugotavlja in prognozira: »Konstitucija o Cerkvi bo imela odločilen
pomen za katoliško ekleziologijo, za sodobna ekumenska prizadevanja, za bodoči
razvoj Cerkve kot socialne ustanove in za cerkveno versko življenje.« (13)
Vsekakor pa je Perko močno vpel v svoje gradivo ekumenske vidike, ki jih drugače pred koncilom vsaj v manualistiki ne zasledimo tako pogosto ali so celo povsem odsotni. Tu in tam pa prav ekumenski vidiki nekoliko »grobo« trčijo s še ohranjeno apologetično metodo, ki brezkompromisno zagovarja katoliške vidike. V
takšnih primerih se jasno zazna njegov ekumenski »eros«, ki je v študijskem gradivu ujet v morda še nekoliko neprimerno zunanjo strukturo.

3.

»Novi« Perko v razpravah

Precej drugačna podoba Perka kot ekleziologa se pokaže v njegovih samostojnih
razpravah, ki niso bile v prvi vrsti namenjene poučevanju na teološki fakulteti.
Dejansko že prej, izrecno pa takoj po 2Vt se Perko jasno odloči za spremembo tudi
v metodi. V Pokoncilskih marginalijah jo je zastavil takole:
»Poleg novega duha, ki preveva sodobno katoliško ekleziologijo, je važna
nova metoda, ki jo le-ta uporablja. /… / Defenzivno apologetična metoda
se danes umika tako imenovani ekumensko apologetični metodi, ki se skuša z vso objektivnostjo soočiti z zgodovinskimi dejstvi kakor tudi z nasprotnim naukom. Nasprotnika ne skuša pobiti, pač pa razumeti; ne išče samo
tega, kar nas loči, ampak predvsem to, kar imamo skupnega; dopušča možnosti različnih izraznih oblik iste resnice. Poleg tega se vedno bolj uveljavlja tudi čista dogmatična metoda nauka o Cerkvi, ki pušča ob strani razlike z drugimi krščanskimi skupnostmi in teološko poglablja pojmovanje
Cerkve, predvsem na podlagi sv. Pisma in cerkvenih očetov.« (1966c, 266)
V zadnjih treh desetletjih pred 2Vt, ki jih je Perko močno doživljal tudi sam, se
je poudarek v ekleziologiji gibal od pogleda na Cerkev, kakor ga je v encikliki Mystici Corporis (1943) usmeril papež Pij XII., do močno poudarjene ekleziologije
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Cerkve kot božjega ljudstva in Cerkve kot radikalnega zakramenta (ta pristopa sta
izstopila zlasti v obdobju 1940–1960); to je zagotovo odločilno vplivalo na ekleziološko vizijo tudi 2Vt samega.
Enciklika Mystici Corporis nedvomno pomeni neko novo obdobje v zgodovini
ekleziologije predvsem z močnim poudarkom na Cerkvi kot »živem organizmu«:
predstavlja se kot skupnost, ki jo združujejo osebne vezi. To posebno izrazi pogled
na Cerkev kot Christus totus, ki je izhodišče dojemanja Cerkve kot »Kristusovega
skrivnostnega telesa«. S tem je papež Pij XII. postavil jasne meje racionalizmu in
naturalizmu v ekleziologiji in prav tako nekaterim pretiranim oblikam ekleziološkega misticizma in kvietizma, ki so tudi bile navzoče. Prav ekleziološka vizija »telesa«, in to »Kristusovega«, ki je seveda »mistično«, je pripomogla k obnovitvi
biblično-patrističnega dojemanja enosti »udov« Cerkve s Kristusom in med seboj,
to pa je za sabo potegnilo kopico praktičnih pastoralnih aplikacij in prenovilo pogled tudi na Cerkev kot institucijo.
S to poživitvijo je enciklika sprožila nova raziskovanja in poglabljanja v dojemanju
Cerkve. Ena od smeri je bila ekleziologija Cerkve kot božjega ljudstva. Ta podoba izpostavi zgodovinsko odrešenjsko dimenzijo Cerkve, ki se uresničuje v zavezi med
Bogom in božjim ljudstvom (historia salutis). Izraženi so tudi enakost in različnost
med člani tega ljudstva ter odnos »posameznik – skupnost«. Cerkev kot božje ljudstvo
je »občestvo milosti« in »družbena tvorba«. Ta pristop je postal tudi ekumensko zelo
perspektiven. Druga veja poglabljanja v tem obdobju je šla v smeri razumevanja Cerkve kot »radikalnega zakramenta«. Z vprašanjem zakramentalnosti Cerkve so se takrat
ukvarjali praktično vsi najvidnejši teologi, ki so pozneje postali tudi koncilski teologi:
H. de Lubac, O. Semmelroth, K. Rahner, E. Schillebeeckx, J. Ratzinger in H. Urs von
Balthasar. Sintetično lahko povzamemo to smer takole: Cerkev je »zakrament« poveličanega Kristusa, a tudi Svetega Duha. Iz zakramentalnosti Cerkve izvira tudi njena
dejanska učinkovitost in njena nujnost v redu odrešenja. (Anton 1987, 676–809) Seveda pa je ob tem treba zelo pazljivo izraziti tudi odnos Cerkve, ki je »nekakšen zakrament« (LG, prvo poglavje), do sedmih zakramentov, da ne bi bila Cerkev predstavljena kot osmi zakrament, zato je bolj primerno govoriti o zakramentalni naravi
Cerkve kakor o Cerkvi kot zakramentu, da se izognemo napačni interpretaciji.1
Ob pregledovanju poteka Perkovega ekleziološkega snovanja je takoj opazno,
da sta z Grivcem živo spremljala vse to ekleziološko »vrenje« v predkoncilskem
času. Da je Perko zelo konkretno vstopil v ta tok, dokazuje že njegovo magistrsko
delo »Cerkev – občestvo zakramentov: Communio sanctorum = communio sacramentorum« (1961) iz še predkoncilskega časa. Že v tem delu s pomočjo nekaterih
zgoraj naštetih avtorjev Perko preseže apologetično-dogmatično metodo in se posveti bistveni notranji vsebini Cerkve: kot skupnost, ki obhaja zakramente, sama
nastopa kot »osnovni zakrament« Kristusa, Kristus pa je »prazakrament«. Zanimivo je njegovo enačenje izrazov communio sanctorum in communio sacramentorum.
Z zakramenti »se Cerkev sama gradi in katere Cerkev upravlja in deli. Zato je Cerkev
res communio sacramentorum, zakramentalna služba, oziroma zakramentalni or1

Glede te problematike glej: Turnšek 1990.
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ganizem, v kolikor predstavlja nadaljevanje Kristusovega odrešilnega dela kot njegovo mistično telo.« (3) Perko s pomočjo nekaterih avtorjev dokazuje, da je Cerkev
»občestvo zakramentov v tem smislu, da predstavlja skupnost oziroma živ organizem, ki ga zakramenti gradijo in oblikujejo«. Vloga zakramentov je, da »omogočajo vstop v to skupnost, zakramenti dajejo rast in notranjo moč, zakramenti tvorijo
vez med člani skupnosti, z zakramenti je po besedah enciklike Mystici Corporis
Christi poskrbljeno tudi za socialne potrebe Cerkve« (7). Seveda pa lahko Cerkev
zakramentalno opredelimo le v tesni povezavi s Kristusom: »Po Kristusu, ki je glava
Cerkve, je torej tudi Cerkev sama zakrament. /… / Zato nam Kristusov zakramentalni značaj razkriva tudi zakramentalni značaj Cerkve.« (12) Perko se odloči, da
sprejme kot najbolj primerno Rahnerjevo predstavitev te problematike. »Najbolj
dosledna in smiselna je opredelitev pojmov, kakršno zagovarja K. Rahner in njegova šola. Ta imenuje Kristusa prazakrament ali zakrament Presvete Trojice (Ursakrament, sacramentum Trinitatis), Cerkev pa imenuje osnovni zakrament (sacramentum radicale). /…/ Kristusova človeška narava je zaradi substancialne zveze z drugo
božjo osebo res najprvotnejši zakrament, ki predstavlja začetek in vir vse zakramentalnosti Cerkve in posameznih zakramentov.« Iz tega razloga se Cerkev »upravičeno naziva osnovni zakrament (sacramentum radicale), ker po svoji povezanosti
s Kristusom predstavlja osnovo, korenino posameznim zakramentom; kajti Kristus
deluje v zakramentih le po Cerkvi«. Korektno pa Perko opozori tudi na latentno
nevarnost, da bi lahko s takšnim obravnavanjem tudi preveč poistili Kristusa in Cerkev. Zato Perko poudari, da sta pojma »Kristus kot zakrament« in »Cerkev kot zakrament« »analogna pojma, ker ne odražata povsem iste stvarnosti«. (12–13)
V govoru na Tomaževi proslavi leta 1964 je Perko razpravljal z vidika nauka o
Cerkvi o vlogi duhovnika v Kristusovem skrivnostnem telesu; v tem govoru je že
zaznati istega duha, ki bo glede tega zavel na 2Vt. To je razvidno iz izredno močno
izpostavljene služeče narave duhovniške službe, ki dobi izraz v duhovnikovi očetovski ljubezni do občestva vernikov:
»Duhovnik-prezbiter pripada hierarhični strani udov Kristusovega telesa, zato
ima po svoji službi v sebi dajajoči očetovski princip. Skupno s škofom, oziroma
v zvezi z njim, predstavlja svojim vernikom očeta. To njegovo duhovno očetovstvo je odsev večnega očetovstva prve božje osebe. Zato je njegova naloga, da se v dajajoči ljubezni daruje zaupanim udom Kristusovega telesa in tako
zbudi v njih božjo ljubezen. Iz te medsebojne ljubezni med duhovnikom in
vernikom, ki je odsev večne ljubezni med Očetom in Sinom, izhaja skupna
rodovitnost v dobrem, rast božjega življenja v udih Kristusovega telesa. Čim
globlja je ta ljubezen, tem plodovitejša je. Skrivnost duhovnikovega življenja
in delovanja sega tako v globine trinitaričnega božjega življenja. Bistvena značilnost duhovniškega delovanja mora biti očetovska ljubezen.« (375)
Na istem mestu je izrazil tudi svoje prepričanje, da je zato za duhovnika »najprimernejši naziv« prav »oče«; saj »gospod« zveni anahronistično.2 V ta kontekst
2

Iz razprave je razvidno, da je Perko budno spremljal delo koncila in pri svojem izvajanju upošteval tudi
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sodi tudi Perkovo razpravljanje o odgovornosti v Cerkvi, pravzaprav o soodgovornosti; vsi v Cerkvi smo najprej odgovorni Kristusu, ki živi v Cerkvi, in nato drug
drugemu, in posebej poudari, da tudi hierarhija ni odgovorna le Kristusu, ampak
tudi vernikom laikom. (1969a) V vsem tem Perko prepoznava »dinamičnost v Cerkvi«: po 2Vt se je prenovila in poživila ter mu pomeni »znak obnovljenega življenja«, ki se izraža v duhu svobode, v pluralizmu in v vedno večji odprtosti Cerkve
navzven (1969b). Stegnar v svojem diplomskem delu korektno in smiselno povzema ta vidik Perkovega delovanja takole:
»Po zaključku drugega vatikanskega koncila naj bi se le-ta nadaljeval v življenju Cerkve zaradi novega duha, ki ga je prinesel (gl. članek ›Pokoncilske marginalije‹). Vedno pa je nevarnost, ›da žareča, živa lava božje stvarnosti v hladu človeškega elementa v Cerkvi okameni. In tako se zdi, da je Cerkev sicer
mogočen, toda ugasel ognjenik. II. vat. koncil pomeni nov izbruh božanskega
elementa v Cerkvi in razveseljivo je, da je danes bolj kakor prej jasno spoznanje, da mora ognjenik Cerkve ostati vedno živ, sicer bo Cerkev zopet postala
v glavnem okamenina v novi obliki.‹ (Perko 1966, 263).« (2013, 34)
Te in podobne ideje Perko prenaša na vse nivoje posredovanja teološke misli.
Tako o njih spregovori tudi na »teološkem tečaju za študente in izobražence« (danes se nadaljuje pod imenom Nikodemovi večeri): poslušalce želi navdušiti, da bi
zavzeli dinamično, torej aktivno držo v občestvu Cerkve. Med drugim jih nagovarja tudi takole: »Tako stopa v dokumentih drugega vatikanskega koncila Cerkev pred
nas kot aktivno božje ljudstvo, usmerjeno v vertikalno, v uresničevanje božjega
kraljestva, hkrati pa živo zasidrano na zemlji, v zgodovini človeštva, solidarno z
vsem človeštvom, v prizadevanjih za boljši svet, za vedno bolj človeške medsebojne odnose.« (1973a,16) V dialogu s študenti in izobraženci je Perko med prvimi
začel razvijati misli o vedno bolj nujni prenovi tudi Cerkve na Slovenskem na temelju koncilske podobe. Načelno je opredelil to prenovo v štirih točkah: 1. načrtno
oblikovanje krščanske zavesti, oprto na narodno tradicijo in odprto tokovom sodobnega sveta; 2. reorganizacija cerkvenih struktur; 3. vprašanje mesta Cerkve v
razvoju samoupravne družbe; 4. lansiranje ideje o prihodnji slovenski sinodi.
(1973c, 165–170) Vsekakor je preroška njegova vizija o nujnosti sinode Cerkve v
Sloveniji, ki se je nato uresničila šele na prelomu stoletja oziroma tisočletja.
Z nekajletno oddaljenostjo od sklepa koncila se Perko v razpravi v Bogoslovnem
vestniku spet zaustavi v prikazu spremembe ekleziološke vizije, ki je vladala med
1Vt in 2Vt: oriše institucionalni vidik in institucionalistično pojmovanje avtoritete,
a še jasneje oriše Cerkev kot »odrešenjsko dogajanje«, ki nosi v svoji sredi velikovmesne razprave koncilskih očetov. Razpravo namreč sklene takole: »Na 3. zasedanju II. vat. zbora so
zbrani koncilski očetje razpravljali tudi o duhovništvu na podlagi predložene sheme: De institutione
sacerdotali. Poudarili so pomen duhovniške službe v življenju Cerkve v sodobnem svetu in opozorili na
resne pomanjkljivosti, ki jih ima predložena shema. Predlagali so ponovno predelavo sheme, ki naj ne
bi govorila le o duhovniških dolžnostih, ampak izrazila tudi besedilo zahvale in ohrabrenja velikim žrtvam
duhovnika današnjega dne. Spremenjena shema o duhovništvu bo verjetno sprejeta na 4. zaključnem
zasedanju II. vat. zbora in takrat bom skušal na podlagi koncilskih razprav in sprejetega teksta napisati
dopolnilo k tej razpravi.« (376)
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nočno skrivnost in je zato »odrešenjsko občestvo« (1970). Podobnega vidika se je
Perko lotil tudi na teološkem tečaju leta 1973, ko je predstavil nove teološke poglede na vodstveno službo v Cerkvi. Izpeljal jih je iz temeljnih značilnosti občestvenosti božjega ljudstva, spomnil pa tudi na nekatere enostranske poudarke
glede vodstvene službe v preteklosti katoliške Cerkve in na takratno krizo avtoritete v Cerkvi. Iz tega je sklenil, da vse to zahteva nov pogled na vodstveno službo
in na nosilce vodstvenih služb v Cerkvi; to bo še nekaj časa naloga cerkvenega
občestva in najprej predvsem teologov. (1973b)
Delo pred koncilom je Perka pripravilo za kvalificiranega razlagalca in uresničevalca koncilske ekleziologije in za prenos te vizije na teološko področje in v pastoralno življenje. Prvi članek, s katerim vstopa na področje LG, je objavil že leta 1966
v Kraljestvu božjem. V njem razpravlja, kako se uresničuje božje kraljestvo v božjem
ljudstvu, in to poveže s pojmom Kristusovo kraljestvo. (1966a, 19; 1983, 85–87)
Tudi v drugih razpravah takoj po koncilu osvetljuje bistvene spremenjene vsebinske poudarke koncilskega nauka o Cerkvi, za katere meni, da jih je treba čimprej
prevesti tudi v konkretno oznanjevanje in katehezo: Cerkev kot skrivnost, Cerkev
kot božje ljudstvo, vloga delnih Cerkva, mesto laikov v Cerkvi, zborna narava cerkvene oblasti in ekumenska naravnanost življenja kristjanov. (1966b; 1966c) V
odmev nove vizije Cerkve na 2Vt v konkretnosti pastoralnega življenja se Perko
vedno znova vrača. Zlasti rad razpravlja o župniji kot »zakramentalni skupnosti«,
saj se prav v njej dogaja odrešitveni načrt: izpostavlja vidike župnije kot zakramentalnega organizma, kot zakramenta odrešitvene dejavnosti (1968b, 41–43; 1979,
130–132); a pokaže tudi na nujnost medžupnijskega povezovanja (1978, 134–136).
To so za življenje župnijskih občestev izredno pomembne novosti in vidiki, ki včasih skoraj dobesedno postavljajo »na glavo« dotakratno bolj pravno statično pojmovanje župnije kot teritorialno opredeljene stvarnosti, ki še zelo trdovratno korenini v miselnosti vernikov in duhovnikov. Vse kaže, da bo to »statičnost« dokončno izruvala šele kriza pomanjkanja duhovnikov, ki sili v nova pastoralna povezovanja. Zlasti v reviji Cerkev v sedanjem svetu poskuša Perko v več člankih nakazati
aktualizacijo idej 2Vt v življenju župnijskega občestva. V njih poudarja vlogo in celo
nujnost malih občestev, saj se lahko le v njih uresničuje prava Cerkev, župnija pa
zato postaja skupnost malih občestev. (1974, 65–67) Ob tem je treba ohranjati
naravo vesoljnosti, edinosti in pluralnosti, še trezno dodaja. Zlasti pluralnost je po
njegovem mnenju pomembna za odnose med krajevnimi Cerkvami, med župnijami in tudi znotraj župnijskih občestev. (1984, 34–35)
Praktično deset let po koncilu začne Perko bolj argumentirano in »glasno« razkrivati tudi pnevmatološki, karizmatični vidik organizma Cerkve, saj je odrešenjsko
dogajanje lahko le karizmatično ( 1976, 4–6). Dinamični vidik življenja občestva
določa to malo občestvo tudi kot »kraj novih odnosov«. Perko jih izvaja iz novih
eklezioloških temeljev, saj ni pomembna le kaka sociološka novost, marveč odrešenjska novost, kajti odnosi v malih občestvih Cerkve so »odrešenjski odnosi«, v
njih in po njih se uresničuje odrešeno življenje v Cerkvi. V teh malih skupinah se
kažejo tudi negativnosti, ki so potrebne odrešenja. »Cilj občestev Cerkve je odrešenje.« (1990, 56) Zato župnija ni predvsem »neko ozemlje, ampak je konkretna
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odrešenjska skupnost Kristusove Cerkve, dinamično občestvo krogov različnih
ljudi, poklicev in interesov« (2003, 13).
Perko pa se vedno znova izkaže tudi kot iščoči teolog, ki se ne zadovolji z že odkritim, zato najdemo pri njem tudi provokativne posege, s katerimi želi sprožiti razpravo in vnesti kritično razmišljanje tudi v slovenske teološke loge. V ta kontekst sodi
prevod poglavja Küngove knjige Die Kirche, ki razpravlja o petrinski oblasti in službi.
(1968a, 293–310) Zakaj se je lotil prevoda, nakaže njegova uvodna misel: »Die Kirche je eden izmed prvih poskusov sistematične pokoncilske ekleziologije. Delo samo
gre daleč preko koncilskih formulacij. V iskanju nove podobe Cerkve se bolj opira na
duha kakor na črko 2. vat. koncila. Zato tudi v pričujočem odstavku bolj čutimo avtorjeve orise bodoče vloge papeškega primata v Cerkvi, kakor pa dogmatično formulirani nauk o primatu.« (291) Hkrati pa ta prevod pokaže Perka tudi kot mladega
teologa, ki je budno spremljal ekleziološke tokove v evropski teologiji.

4.

Sklep: »stari« in »novi« Perko resnični »most« med
»starim in novim« v ekleziologiji

Časovni okvir ekleziološkega snovanja prof. Perka »pred«, »med« in »po« 2Vt, mu
je naravnost ponujal priložnost, postati »most« med »starim« in »novim« na področju teološkega samodojemanja živega organizma Cerkve. To vlogo je z vso živahnostjo svojega osebnega značaja sprejel kot izziv, ki ga je tudi z vso resnostjo
in taktnostjo udejanjil. Raziskava njegovega opusa je jasno pokazala, da je v gradivih za študente na teološki fakulteti močno koreninil v predkoncilski metodi, ki
je združevala apologetično in dogmatično metodo, in ohranjal tudi »staro« sosledje tematik; toda vse skupaj je dopolnjeval z močnim ekumenskim poudarkom in
s poudarki 2Vt. Vsekakor pa je zanimiva ugotovitev, da je vzporedno v samostojnih
razpravah in člankih, pravzaprav z magistrskim delom že pred koncilom zelo odločno segel v nove koncilske poudarke glede dojemanja Cerkve in jih prenašal v
slovenski prostor. Še posebno moramo izpostaviti poudarke o Cerkvi »kot zakramentu« in o Cerkvi »kot skrivnosti«. Zelo močan je bil tudi v pastoralnih aplikacijah novih teoloških vizij o Cerkvi in pastoralne delavce, izobražence in študente
spodbujal k živi udeležbi v življenju Cerkve. Jasno je zaznaval prihodnost župnijskega življenja v malih občestvih in pozival Cerkev na Slovenskem, naj se s sinodo
(pokrajinskim koncilom) zave novih situacij in zato tudi novih potreb sredi globalno spreminjajočega se sveta. Ob koncu ostaja občutek, da je v cerkveni javnosti
ostal bolj navzoč »stari« kakor »novi« Perko, da so teologi in duhovniki manj brali in poznali njegove razprave in članke in bolj ostajali v horizontih njegovih skript.
Vsekakor pa je prof. Perko na področju nauka o Cerkvi postavil temelje pokoncilske
prenove vizije Cerkve na slovenskih tleh in prek svojih slušateljev imel pomemben vpliv
tudi na konkretno pokoncilsko oblikovanje župnijskih občestev. Njegovo široko teološko,
ekleziološko in ekumensko obzorje mu je dalo tudi izjemno izhodišče za dobro opravljanje zaupane mu naloge vodenja beograjske krajevne Cerkve v izredno razgibanem
in občutljivem obdobju razpada Jugoslavije in vojne na nekaterih njenih delih.
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Kratice
		 1Vt – prvi vatikanski koncil.
		 2Vt – drugi vatikanski koncil.
		 LG – Koncilski odloki. 1980. [Dogmatična konstitucija o Cerkvi / Lumen Gentium (1964)].
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