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Andrej Šegula
Sledi rezilientnosti – pastoralna ranljivost in 
preživetje v času pandemije
Traces of Resilience – Pastoral Vulnerability and Sur-
vival in the Time of the Pandemics

Povzetek: Časovni lok, ki se pne od časa pred pandemijo, od prvega do drugega vala 
bolezni, ki jo povzroča novi koronavirus, nam lahko pomaga pri razumevanju 
rezilientnosti, povezane z življenjem Cerkve in s pastoralno zaznamovanostjo. 
Da bi razumeli sedanji trenutek, je prav, da pogledamo v pastoralno življenje in 
delo pred pandemijo. Osredotočili se bomo na občestvo in oznanjevanje. Leta 
2012 nam je dokument „Pridite in poglejte“ prinesel slovenski pastoralni načrt. 
Pandemija je v prvi vrsti prizadela občestvo – živo občestvo, ki je srčika pasto-
ralne teologije. Oznanjevanje se je preselilo iz cerkva, iz učilnic na spletne apli-
kacije, ki so čez noč postale priporočljive. Nekaj povratnih informacij nam pri-
naša anketa, ki jo je v času pandemije izvedel prof. dr. Vinko Potočnik. Čeprav 
smo še vedno sredi procesa ‚ozdravljanja‘, se že sprašujemo, kaj nam je pande-
mija s svojo rezilientnostjo prinesla in kaj nam je odnesla. Med pozitivnimi stvar-
mi, ki jih je pandemija prinesla, so gotovo ,rojstvo domače (družinske) Cerkve‘, 
ovrednotenje malih občestev, mesto medijev v procesu nove evangelizacije. 

Ključne besede: pastorala, rezilientnost, občestvo, oznanjevanje, pandemija, dru-
žinska Cerkev 

Abstract: The time span that reaches from the time before the pandemics over 
the first wave of the Coronavirus and all the way to the second can help us un-
derstand the resilience connected to the life of the Church and pastoral mark-
ing. To understand the present moment, we should examine the pastoral life 
and work prior to the pandemics. For this, we are going to focus on the religious 
community and preaching. In 2012, the document entitled „Pridite in poglejte“ 
[Come and See] brought us the Slovenian pastoral plan. First and foremost, the 
pandemics stroke the religious community, the living religious community, 
which is the heart of the pastoral theology. Preaching moved from churches 
and classrooms to website apps, which became recommendable overnight. We 
get some feedback information from the questionnaire prepared in the time 
of the pandemics by Prof. Vinko Potočnik, Ph.D. Even though we are still in the 
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middle of the process of ,healing‘, we have already begun to wonder what the 
pandemics with its resilience brought us and what it carried away. One of the 
positive things the pandemics brought is certainly ,the birth of a domestic (fam-
ily) Church‘, the evaluation of small religious communities, and the place of the 
media in the process of new evangelisation. 

Keywords: pastoral care, resilience, religious community, preaching, pandemics, 
family Church 

1. Uvod
V članku bomo najprej razložili temeljne pojme, ki so pomembni za razumevanje 
tematike: pastorala, občestvo, oznanjevanje, katehetska dejavnost, evangelizaci-
ja, rezilentnost. Prispevek želi orisati stanje pastorale pred pandemijo, pa tudi 
spremembe, ki jih je prinesla pandemija. Področje je zelo obširno, zato se pri naši 
predstavitvi omejujemo – poudarjamo občestvo in medije, ki so bili ravno v času 
pandemije pri oznanjevanju in katehezi v veliko pomoč. Prav v tem kontekstu od-
krivamo sledi rezilientnosti – zmožnost prilagoditve na težke in ogrožajoče okoli-
ščine. Ker smo še vedno v času širjenja pandemije COVID-19, je ,prihodnost‘ zelo 
težko napovedovati. Lahko pa iz dosedanjih izkušenj izluščimo tisto, kar nam je 
pandemija prinesla in kar želimo ,vzeti‘ kot popotnico za prihodnost. 

2. Temeljni pojmi
Za razumevanje konteksta pastoralne ranljivosti in preživetja v času pandemije je 
treba razumeti temeljne pojme.

Pastoralna teologija je aplikativna veda, ki ,razmišlja‘, kako oznanjati evangelij 
danes. Pastorala je konkretno delo na terenu, ki temelji na štirih pastoralnih de-
javnostih: bogoslužju, oznanjevanju, diakoniji in koinoniji. V našem članku se bomo 
osredotočili na nekaj vidikov temeljnih dejavnosti, kot so občestvo (koinonija), 
oznanjevanje, bogoslužje. 

Občestvo (koinonija) temelji na svetopisemskih besedah: »Resnično, povem 
vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju bo uslišal 
moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, 
tam sem sredi med njimi.« (Mt 18,19-20) Že v dokumentih II. vatikanskega konci-
la je zapisano, da se je treba truditi, da se razcvete zavest župnijskega občestva 
zlasti v občestvenem obhajanju nedeljske maše (B 42). 

Z oznanjevanjem mislimo na oznanjevanje evangelija. V „Odloku o sredstvih 
družbenega obveščanja“ beremo, da je Katoliško Cerkev ustanovil Kristus Gospod 
v zveličanje vseh ljudi, ki jim mora brezpogojno oznanjati evangelij (O 3). 

Katehetsko dejavnost razumemo kot ,umetnost vzgoje‘, ki jo Bog uporablja, da 
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bi se »razodel človeški osebi«. Katehetska dejavnost »sporoča svetu razodetje po 
delih in besedah. Je hkrati pričevanje in oznanilo, beseda in zakrament, nauk in 
obveznost« (SPK 39). Gre za nepogrešljiv del evangelizacije (SKN 12). 

Evangelizacija je v našem kontekstu mišljena kot nova ali tako imenovana dru-
ga evangelizacija. Biti kristjan pomeni biti pričevalec. Tako sledimo naročilu Jezu-
sa Kristusa in veselo oznanilo posredujemo ljudem okrog sebe v vsakdanjem sve-
tu, in to na vseh področjih življenja: v družini, ekonomiji, družbi, šolstvu, skratka 
povsod. S tega vidika krščanska vera presega ozko gledanje na vero skozi dogma-
tiko, moralo, tradicionalno pobožnost, intimizem. Nova evangelizacija ne nudi nove 
vsebine, temveč se trudi iskati prenovljeno navdušenje oznanjevalcev, nov jezik 
in nove metode (poti) oznanjevanja (SKN 21). 

Rezilientnost srečujemo v najrazličnejših kontekstih od psihologije (Mazi 2020), 
filozofije in pedagoškega področja do industrije in drugih področij tehničnih zna-
nosti. Rezilientnost lahko opredelimo kot dinamičen proces: gre za zmožnost pri-
lagoditve posameznika oziroma skupine posameznikov na težke in ogrožajoče oko-
liščine, ki so lahko trajne ali pa situacijske (Masten et al., 1990). Rezilientnost – 
dinamični proces prilagoditve – se je pojavila tudi na področju pastorale. Pogled 
v čas pred pandemijo in v čas pandemije nam bo pomagal vstopiti v dinamiko 
prilagoditve razmeram. Ob pojavu rezilientnosti na področju pastorale se človek 
sprašuje, kaj je tisto, kar nam pandemija prinaša, kaj nam bo prinesla in kaj je ti-
sto, kar nam ostaja kot dobro – ali kaj je tisto, kar bi si želeli, da kot dobra zapu-
ščina, zaželena posledica ostane. 

John C. Lennox je zapisal, da živimo v edinstvenem, prelomnem času. Pande-
mija bolezni, ki jo povzroča koronavirus, je prizadela in zbegala tako kristjane kot 
nekristjane, verujoče in neverujoče. Mnogo tega, na kar smo se doslej zanašali, 
se je sesulo ali zamajalo – in to ne glede na naš svetovni nazor ali vero. Kako naj 
vse to razumemo, sprejmemo in premagamo (Lennox 2020, 19)? Tudi glede teh 
vprašanj smemo odgovor iskati v moči rezilientnosti. 

Ko proučujemo čas pandemije, je nevarno, da obstanemo samo pri tehničnih 
stvareh, samo pri človeških dejavnikih. In ko gledamo v prihodnost, gledamo le, 
kako bi se te nevarnosti znebili, kako bi se ,vrnili nazaj‘ v stare čase. Papež Franči-
šek nas je 5. avgusta 2020 v svoji katehezi opozoril na vse dimenzije pandemije, 
hkrati pa je skušal preusmeriti našo pozornost od telesne pandemije k duhovnemu 
zdravilu. Pravi, da je na vseh celinah veliko ljudi umrlo, zelo veliko je bolnih. Mno-
ge osebe in družine živijo negotovosti zaradi socialno-ekonomskih problemov, ki 
še posebej prizadenejo najrevnejše. In papež, tako pravi, ,ima zdravilo‘: sredi pan-
demije moramo svoj pogled odločno upreti v Jezusa (Heb 12,2). V tej veri moramo 
objeti upanje Božjega kraljestva, ki ga prinaša sam Jezus (Mr 1,5; Mt 3,17; KKC 
2816). V krščanski tradiciji so vera, upanje in dejavna ljubezen mnogo več kot ob-
čutje ali drže (Papež Frančišek). Papež v tej katehezi ne spregleduje, ne zanemar-
ja različnih dimenzij nevarnosti – ob tem nas želi samo ,spomniti‘ še na eno di-
menzijo: duhovno dimenzijo, ki za vernega človeka gotovo ni zanemarljiva. 
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3. Pastorala pred pandemijo 
Temelje pastoralnim principom je postavil že II. vatikanski koncil z dvema pomemb-
nima konstitucijama. Najprej z „Dogmatično konstitucijo o Cerkvi“, kjer o Cerkvi 
spregovori kot Kristusovem skrivnostnem telesu: 

»Kristus svojo Cerkev ljubi kot svojo nevesto; postal je zgled moža, ki ljubi 
svojo ženo kakor svojo telo (prim. Ef 5,25-28); Cerkev sama pa je podreje-
na svoji glavi (Ef 5,23-24). In ker ›v njem prebiva vsa polnost božanstva 
telesno‹ (Kol 2,9), napolnjuje s svojimi Božjimi darovi Cerkev, ki je njegovo 
telo in njegova polnost (Ef 1,22-23), da se Cerkev razširja in pride do vse 
Božje polnosti (prim. Ef 3,19).« (LG 7).

Ista konstitucija obravnava tudi laike, kajti občestvo je občestvo posvečenih in 
laikov. V konstituciji tako beremo, da imajo vsi laiki pravico, da od posvečenih pa-
stirjev v obilju prejemajo duhovne dobrine Cerkve, zlasti pomoč Božje besede in 
zakramentov (C37). V teh vrsticah začutimo celostno podobo občestva: posveče-
nih in laikov. In mnoga prizadevanja na področju pastorale so (v času pred pande-
mijo) potekala v smeri ustvarjanja takšne koinonije (prim. življenje prvih vernikov, 
Apd 2,42-47).

Tudi „Pastoralna konstitucija o Cerkvi v sedanjem svetu“ obravnava človeško 
skupnost. Pravi, da h glavnim značilnostim današnjega sveta spada množitev med-
sebojnih povezav med ljudmi – k temu razvoju zelo prispeva napredek tehnike. 
Vendar bratski pogovor med ljudmi ne najde svoje dovršitve v tem napredku, 
temveč globlje v skupnosti oseb, v tisti skupnosti, ki zahteva medsebojno spošto-
vanje do njihovega celotnega duhovnega dostojanstva (GS 23). Omenjeni konsti-
tuciji torej poudarjata občestvo (skrivnostno Kristusovo telo) in krepitev medse-
bojnih odnosov tudi s pomočjo tehnike. 

Papež Pavel VI. je v apostolski spodbudi „O evangelizaciji današnjega sveta“ 
zapisal, da je vsebina evangelizacije sicer pomembna, toda to ne sme zakriti po-
membnosti poti in sredstev. Vprašanje »Kako oznanjati evangelij?« je vedno ak-
tualno, ker se načini s časovnimi, krajevnimi in kulturnimi okoliščinami spreminja-
jo. Te razlike so nekakšen izziv naši sposobnosti za odkrivanje in prilagajanje (2006, 
40). Papež različne poti evangelizacije sicer res omenja, toda še vedno je – vse do 
pandemije – prevladovala ,klasična‘ občestvena pastorala. 

Tudi „Sklepni dokument Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem“ (SPZ) daje 
smernice za konkretno pastoralno dejavnost. Občestvo je kraj, kjer se uresničuje-
jo pastoralne smernice, je kraj, kjer se srečujejo različni stanovi. Različni darovi 
posameznih stanov v Cerkvi so njeno bogastvo, izziv in vabilo za sodelovanje v 
občestvu, ki je temeljna naloga kristjanov. Le živo občestvo je uresničitev Božjega 
odrešenjskega načrta in vidno znamenje Božje prisotnosti v svetu (SPZ, 393).

»„Slovenski pastoralni načrt“ izhaja iz potrebe po močnejši osebni veri ter 
iz potrebe po novi evangelizaciji. Njegov temeljni namen se glasi: »Živa 
občestva Cerkve in njihovi posamezni člani bodo z novo apostolsko goreč-
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nostjo vabili in spremljali brate in sestre k osebni veri, k osebnemu sreča-
nju s Kristusom kot Odrešenikom človeka, da bi se lahko drug drugemu 
darovali v ljubezni.« (PIP 59) 

Ob tem bi lahko izpostavili »živa občestva Cerkve« in pa »spremljanje bratov in 
sester k osebni veri, k osebnemu srečanju s Kristusom kot Odrešenikom človeka« 
(Nežič Glavica 2019, 191–202).

Od II. vatikanskega koncila dalje vidimo, kako vsi dokumenti poudarjajo obče-
stvo. V času pred pandemijo se je utrdila klasična, ustaljena župnijska pastoralna 
praksa. Glavna področja pastoralnega delovanja, na katerih vesoljna Cerkev in 
posamezne krajevne Cerkve uresničujejo svoje poslanstvo, so: oznanjevanje, bo-
goslužje, diakonija in graditev občestva – koinonija. In prav občestvo je tisto, ki je 
bilo v času pandemije najbolj ,ranjeno‘. Bili smo navajeni ,priti skupaj‘ in ,oznanja-
ti‘ ljudem, ki so prišli (maša, kateheza, zakramenti, blagoslovi,…). Tudi pri dobro-
delni dimenziji (Karitas) so ljudje , da so lahko dobili pomoč (če govorimo o ma-
terialni pomoči), največkrat morali nekam priti. 

To je bila praksa, to je bil način delovanja. V času klasične in ustaljene pastora-
le smo se o morebitnih alternativah pogovarjali le teoretično, ,futuristično‘ – red-
ko pa v obliki konkretnih dejavnosti. Pogosto smo poudarjali graditev malih obče-
stev: družinska Cerkev, večja uporaba družbenih omrežij, elektronski mediji itd.

4. Pandemija, rezilientnost in pastoralna iznajdljivost 
John C. Lennox pravi, da je eden od glavnih učinkov epidemije vsesplošni občutek 
ranljivosti in nebogljenosti. Marsikdo se je navadil na stabilen svet, v katerem se 
zdi življenje dokaj predvidljivo. Zdaj pa se zdi, da vse razpada: tega, na kar smo se 
vedno zanašali, ni več. Kot še nikoli se počutimo izpostavljeni silam, nad katerimi 
nimamo nadzora. Ljudje se bojijo za svoje zdravje, tako telesno kot duševno, za 
svoje sorodnike in prijatelje, zlasti ostarele in bolne, za svoja družbena omrežja; 
pa za preskrbo s hrano, za delovna mesta, ekonomsko varnost in še marsikaj dru-
gega (Lennox 2020, 22). Cerkev in njeno življenje je del tega sveta, tako da se je 
tudi v Cerkvi oblikoval način življenja in dela, za katerega smo še do nedavnega 
mislili, da je ,nespremenljiv‘ in ,trajen‘. Potem pa smo bili priče neverjetnega obra-
ta – najprej sploh nismo dojemali, potem pa se je pojavil ,rezilientni naboj‘. To 
pomeni, da se je kljub zelo težkim okoliščinam oblikovala neka oblika preživetja. 

Predsednica Zbornice kliničnih psihologov Slovenije dr. Sana Čoderl Dobnik je 
v začetku pandemije zapisala, da smo v izrednem stanju. Svetovna pandemija bo-
lezni COVID-19 je v psihološkem smislu kriza. To pomeni, da se je zgodila ogromna 
sprememba, ki zahteva od nas veliko prilagoditev. Ta hip smo na točki, ko obseg 
krize dojemamo postopno. Ob soočenju s hudimi dogodki imamo na voljo obramb-
ne mehanizme, ki nam pomagajo, da težke razmere doživimo v obliki, ki smo jo 
sposobni predelati. Normalen psihološki odziv na krizo svetovnih razsežnosti je v 
prvi vrsti zanikanje. Če bi v celoti dojeli, kaj se dogaja, bi bilo pretežko. Toda zdi 
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se, da smo Slovenci rezilienten narod. V zgodovini smo doživeli že kar nekaj ko-
lektivnih travm, a nas to ni ustavilo, da ne bi zmogli živeti naprej kot ustvarjalna 
skupnost. Že zdaj lahko vidimo, da smo stopili skupaj – in to bo odločilno (Čoderl 
Dobnik 2020). Pri rezilientnosti vidimo dva pola. Ob prvem se ustrašimo, ker mi-
slimo, da nas bo uničil ali zlomil. Drugi pol pa je tisti, pri katerem ,vidimo čez‘ in 
iščemo rešitve, odgovore. 

4.1 Pandemija in občestvo 

Pojav rezilientnosti opazimo tudi na področju pastorale. V začetku pandemije se 
je zelo hitro pokazala rezilientnost Cerkve, pastoralnih delavcev in vernikov. Kot 
so se zapirala vrata vrtcev, šol, fakultet in knjižnic, tako so se zaprla vrata cerkva 
in drugih župnijskih prostorov. Tam, kjer je prej potekalo pastoralno življenje, je v 
trenutku nastal »mrtev prostor«. Slovenska škofovska konferenca (SŠK) je pri tem 
sledila smernicam in navodilom Vlade Republike Slovenije. Mnogi verniki so se 
začeli zavedati, da sta v nastali situaciji vernost in praktično krščansko življenje v 
njihovih rokah. In čez noč se je poživila ,domača‘ (družinska) Cerkev, malo obče-
stvo. Všeč mi je šala, ki naslika navidezen poraz kot zmago – Hudič se smeje Bogu 
in pravi: »Pa sem ti končno uspel zapreti vse cerkve po svetu.« Bog odgovarja: »To 
pa ne bo čisto držalo. Zaprl si župnijske cerkve, odprlo pa se je na milijone družin-
skih cerkva.« Tudi v tej šali bi lahko iskali sledi rezilientnosti. 

Na eni strani iznajdljiva ,družinska Cerkev‘, na drugi strani pa je tudi Cerkev (SŠK) 
s svojimi ukrepi in navodili na nastalo stanje odgovorila hitro. Pri tem je treba po-
udariti, da je SŠK hitro oblikovala smernice, ki so bile usklajene z Agencijo za javno 
zdravje. Prav tako so se brez zavlačevanja odzvale druge službe SŠK: SKU, pasto-
ralne službe itd. 

Tako je torej krajevna Cerkev poskrbela za vsa področja svojega delovanja: ozna-
njevanje in bogoslužje (množični prenosi svetih maš, molitev in drugih liturgičnih 
dejavnosti); tudi na področju diakonije (Karitas in druga pomoč) so bile nekatere 
župnije zelo iznajdljive, saj so priskočile na pomoč tistim najbolj potrebnim (po-
moč pri hrani, nakupovanju stvari in dostavi ipd.). Lahko bi rekli, da se je občestvo 
kljub vsem omejitvam in ukrepom na svoj način krepilo. 

4.2 Pandemija in oznanjevanje 

Oznanjevanje je eno izmed pomembnejših področij naše pastorale. Če bi poenosta-
vili, bi lahko rekli, da smo, ker oznanjamo. In če pogledamo zaplet pandemije, nas 
je ,udarilo‘ ravno tam, kjer smo se čutili žive, poslane in potrjene – pri oznanjevanju. 

Mediji (telekomunikacijska sredstva in druge aplikacije), ki smo jih še ,včeraj‘ 
(zlasti mladim) odsvetovali, so čez noč postali edino ali eno redkih sredstev, ki je 
nadomestilo živi stik z drugim človekom. Odsvetovali smo jih, ker smo v teh sred-
stvih videli več nevarnosti kot pa dobrega (Spitzer 2016, 232). Bali smo se raznih 
odvisnosti, bali smo se neprimernih vsebin (Cucci 2014, 58). Čez noč pa so ravno 
ta sredstva postala edini kanali komunikacije, pa tudi evangelizacije. Oznanjevanje 
besede življenja se je preselilo na virtualne poti komunikacije (Šegula 2020, 21–23).
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Pojavili so se mnogi prenosi – po spletnih aplikacijah in kanalih. Del župnijske 
pastorale se je preselil na splet: prenašale so se svete maše, molitve hvalnic in 
večernic, različna predavanja (Teološka fakulteta) ipd. Določene skupine (biblične, 
mladinske, zakonske, skavti) so v času pandemije prav tako živele (in preživele) s 
pomočjo spletnih aplikacij. 

Mitja Markovič, župnijski upravitelj župnije Krško-Videm ob Savi, je z drugimi 
delil primer dobre prakse oz. izkušnje v času koronavirusa. Pravi, da je navdušen 
tudi na ,koronamašami‘: nikoli se mu ni zdel ideal maše, da duhovnik sam le ,pre-
bere‘ vse od začetka do konca. In v koronačasu niso bile njihove maše nič manj 
občestvene kot sicer – njegovi verniki so se namreč vključevali od doma: z branjem 
Božje besede, s pripravljenimi razmišljanji, prošnjami, uvodi ipd. Večinoma so se 
vključevali kar z zvočnimi posnetki, ob nedeljah pa celo z video posnetki od doma. 
Marsikdo mu je zaupal, da se je v tem času z občestvom čutil bolj povezan kot ka-
dar koli doslej (Perše 2020, 31). Kljub temu moramo biti pri definiranju občestva 
previdni – kajti eno je virtualno občestvo, drugo pa zakramentalno (živo) občestvo.

Dejstvo je, da je Cerkev reševala situacijo na amaterski način – to pomeni, da 
se je virtualno oznanjevanje pojavilo čez noč. Bilo pa je tudi veliko individualnega 
reševanja situacij. V tej spontanosti čutimo sledi rezilientnosti. Pri tem ni šlo za 
neki vnaprej pripravljen scenarij, ampak se je ta fleksibilnost pojavila v trenutku, 
ko se je pojavila potreba. In ravno na tem področju se ponuja nova niša, nova pri-
ložnost evangelizacije s pomočjo sodobnih medijev. 

5. Tukaj in zdaj – kot izhodišče za pogled v pastoralno 
prihodnost

Situacija, v kateri smo se znašli, in poskus analize katere koli perspektive za priho-
dnost sta še delna in pomanjkljiva, zato ju je treba jemati in interpretirati z veliko 
mero zadržanosti. Stanje je akutno, o njem se pogovarjamo sredi dogajanja (med 
enim in drugim valom ali pa celo sredi drugega vala). Travme še ni konec, nismo 
še dovolj odmaknjeni, da bi že zmogli objektiven in neobremenjen pristop (Janko 
Petrovec, osebna korespodenca, 16. avgust 2020). 

V medijih in na raznih forumih se pojavlja vprašanje: Kaj nam je pandemija pri-
nesla in kaj nam je odnesla? Nas zanima predvsem pastoralno področje – mislimo 
na področje cerkvenega življenja, na področje naših župnij. Pandemija je pospe-
šila nekatere procese, hkrati pa ponudila nekatera nova spoznanja, ki se še vedno 
porajajo in oblikujejo. Ne samo teoretična (do teh smo prihajali že pred pandemi-
jo), ampak predvsem eksistencialna in empirična. Škoda bi bilo, da bi tisto, kar 
smo odkrili kot pozitivno, s sprostitvijo ukrepov čez noč opustili in nadaljevali, 
kakor da te izkušnje ne bi bilo. Kaj bomo torej vzeli kot popotnico v življenje? Če 
se je prebudila družinska Cerkev, bi bilo škoda, če bi kar čez noč ugasnila. Potreb-
ne bi bile jasne smernice, navodila, spodbude za njihovo uresničevanje od SŠK ali 
pa po načelu subsidiarnosti tudi nižjih institucij. 
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Janko Petrovec, dopisnik RTV Slovenija iz Rima, se v svoji knjigi z naslovom Ka-
rantena: Rim. sprašuje, ali bo skupnost (občestvo) zaradi nesreče, ki jo doživljamo, 
res postala boljša. Težko je odgovarjati sredi travme, ki ji še ne vidimo konca. Pra-
vi, da upa, da ne bo obveljala teorija izpred nekaj tednov, izpod peresa francoske-
ga pisatelja Michela Houellebecqa, ki je zapisal, da se bomo zanesljivo vrnili v 
normalnost, kot smo jo poznali – samo da bo slabša (Petrovec 2020, 139). Dejan-
sko je tako kompleksen dogodek, kot je pandemija, težko interpretirati in ob tem 
napovedovati prihodnost.

Profesor dr. Vinko Potočnik je v času pandemije sestavil anketo (predstavljena 
na pastoralnem tečaju 2020), ki pokaže nekatere specifike znotraj Cerkve. V an-
keti je sodelovalo 259 škofijskih duhovnikov, 68 redovnikov, 134 redovnic in 1702 
vernikov. Zanimiv je odgovor na vprašanje, kako duhovniki razumejo pandemijo 
v družbi in Cerkvi. 57 % jih je odgovorilo, da jo razumejo kot izziv k prenovi ver-
skega življenja. V tem odgovoru lahko vidimo optimističen pogled. Kljub »nesreči« 
pandemije mnogi duhovniki v njej vidijo priložnost za reformo. Preseneti pa nas, 
ko anketne odgovore pregledujemo naprej: da je skoraj 60 % duhovnikov odgo-
vorilo, da se jim karantena zdi koristna – ker da so ljudje bolj začutili, kako nas 
pogrešajo, kako dragoceno je dogajanje v Cerkvi; zato se bo versko življenje kma-
lu obnovilo. Gre za razkorak, razdeljenost: istočasno so prisotne težnje po preno-
vi, hkrati pa neka sila, ki teži k ustaljenim, starim navadam. Po eni strani ti odgo-
vori presenečajo, po drugi kažejo realno sliko – v spremembah vidimo priložnost, 
hkrati pa se oglaša domotožje po ,preverjenih praksah‘.

Gre za čas, ko je na rezilientnost – ki se kaže v viziji za prihodnost – pokazal tudi 
Slovenski katehetski urad (SKU). Simona Jeretina je v uvodniku Naše kateheze z 
naslovom „Čas, kot ga še ni bilo“ predstavila nekaj izzivov za prihodnost. Prvič, kako 
biti družinam v oporo, da bodo vedno bolj postajale Cerkev v malem. Drugič, kako 
posamezniku empatično prisluhniti in mu vzbuditi zaupanje v Božjo moč tudi v ne-
gotovem obdobju – ne le v molitveni podpori, temveč tudi z iskanjem konkretnega 
stika in zanimanjem za življenje družine. Tretjič, kako poskrbeti za digitalno pisme-
nost katehetskih sodelavcev, da bo vsebina lahko našla pot do katehizirancev kljub 
morebitni karanteni (Jeretina 2020, 4). Med različnimi področji oznanjevanja je 
kateheza gotovo eno ključnih področij. V slovenskem prostoru smo 2018 dobili 
„Slovenski katehetski načrt“ (SKN), v katerem je jasno zapisano, da gre pri katehe-
zi za vseživljenjski proces. Treba pa se bo prilagoditi na nove okoliščine, ki jih pan-
demija prinaša oz. pušča za sabo. Kateheza ostaja kateheza, oznanjevanje oznanje-
vanje, toda najti bo treba oblike, načine, ki bodo dopuščali čim učinkovitejšo evan-
gelizacijo v popandemičnem času. Za samo evangelizacijo je na voljo veliko smernic. 
Rezilientnost pušča svoje sledi in treba bo iskati nove poti. Pri tem je lahko v spod-
budo knjiga z naslovom Živi in pričuj, kjer se avtor sprašuje, kako evangelizirati ka-
toličane. Poudarja, da je nova evangelizacija vseživljenjsko delo (Hahn 2019, 45). 

Če izhajamo iz izkušenj, ki smo jih pridobili oziroma jih pridobivamo, bodo – s 
pastoralnega vidika – občestvo (domača Cerkev), uporaba virtualnih pripomočkov 
in univerzalnost kateheze gotovo tista področja, ki jih bomo morali krepiti in nad-
grajevati (Kraner, Vodičar 2019, 89–91).
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6. Namesto zaključka 
Po mnenju zgodovinarjev je strašna antoninska kuga, ki je v drugem stoletju po-
končala skoraj četrtino prebivalcev rimskega cesarstva, istočasno pripomogla k 
širjenju krščanstva. Kristjani so namreč skrbeli za bolne in jim predstavili duhov-
nost, po kateri kuga ni bila delo besnih in muhastih božanstev, ampak posledica 
upora stvarstva proti ljubečemu Bogu (Lennox 2020, 73). Na pandemije lahko 
gledamo na različne načine. Fokus gledanja je lahko usmerjen v ‚izgubo‘, lahko pa 
optimistično iščemo prečiščene pridobitve na prvi pogled katastrofalne pandemi-
je. Škof dr. Anton Jamnik je v spremni besedi h knjigi Kje je Bog v času koronavi-
rusa? zapisal misel A. de Saint-Exuperya, da kup kamenja preneha biti samo kup 
kamenja v trenutku, ko ga pogleda nekdo, ki nosi v duhu podobo katedrale (Len-
nox, 2020, 13). In prav tu se skriva izziv za pastoralno teologijo, za konkretno prak-
tično teologijo – kje so ,pridobitve‘ koronavirusa in ali jih bomo znali ,obdržati‘ 
tudi v času po pandemiji? 

Ob izidu dokumenta „Pridite in poglejte“ je ljubljanski nadškof in metropolit dr. 
Anton Stres v spremni besedi zapisal pomembne besede. Te besede lahko pono-
vimo tudi danes, ko zremo v prihodnost – v čas po pandemiji. Pravi, da prva in 
glavna naloga ni neposredna izdelava akcijskega načrta, ampak dejstvo, da najprej 
prisluhnemo Božjemu Duhu. »Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh Cer-
kvam« (Raz 2,7.11.17.29; 3,6.13.22). Eno in drugo je potrebno. Paziti pa moramo, 
da ne bi ostali samo na človeški interpretaciji in človeškem iskanju izhoda. 

Rezilientnost na pastoralnem področju se je pokazala predvsem na dveh po-
dročjih. Zaprte Cerkve in pastoralni prostori so Cerkev iz skupne cerkve potisnile 
v domačo družinsko Cerkev – gre za očiten kazalec rezilientnosti. Drugo področje, 
oznanjevanje, pa prav tako – ko smo mislili, da nam je pandemija zamašila usta, 
se je ,glas‘ preselil v virtualne medije in se širil po njih. Ob teh medijskih ,rešitvah‘ 
so se sicer odprle mnoge dileme. Eno pa je gotovo – da je Cerkev začutila, da se 
v vseh teh sredstvih skriva še veliko manevrskega prostora za zdravo, novo evan-
gelizacijo. 

Kratice
  GS – Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor 1995a [Gaudium et spes].
  LG – Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor 1995b [Lumen gentium]. 
  PIP – Slovenska škofovska konferenca 2012 [Pridite in poglejte].
  SKN – Slovenski katehetski urad 2018 [Slovenski katehetski načrt].
  SKU – Slovenski katehetski urad.
  SPK – Kongregacija za duhovščino 1998 [Splošni pravilnik za katehezo]. 
  SPZ – Slovenska Škofovska konferenca 2002 [Sklepni dokument plenarnega 

zbora Cerkve na Slovenskem]. 
  SŠK – Slovenska škofovska konferenca.
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