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PREDGOVOR

Služba, ki je zaupana škofu, je služba edinosti tako zno-
traj lastne škofije kakor med krajevno Cerkvijo in vesoljno 
Cerkvijo. Ta služba je torej posebej pomembna v iskanju edi-
nosti vseh Kristusovih učencev. Odgovornost škofa pri po-
speševanju edinosti kristjanov je jasno potrjena v Zakoniku 
cerkvenega prava latinske Cerkve med nalogami njegove pa-
storalne službe: »Do bratov, ki niso v polnem občestvu s Kato-
liško cerkvijo, naj se vede vljudno in z ljubeznijo, pospešujoč 
tudi ekumenizem, kot ga pojmuje Cerkev« (ZCP, kan. 383 § 3). 
Zato škof pospeševanja ekumenizma ne more imeti preprosto 
za eno od tolikih nalog svoje raznolike službe, za nalogo, ki 
bi jo mogel ali bi jo moral odložiti spričo drugih prednostnih 
nalog, ki se zdijo pomembnejše. Škofovo ekumensko prizade-
vanje ni izbirna razsežnost njegove službe, ampak dolžnost 
in obveznost. 

To je še jasneje povedano v Zakoniku kanonov vzhodnih 
Cerkva, ki vsebuje poseben odsek, posvečen ekumenski nalo-
gi. V njem se pastirjem Cerkve posebej priporoča, naj »se po-
svetijo iznajdljivemu sodelovanju pri ekumenski dejavnosti« 
(ZKVC, kan. 902). Škofova pastoralna služba v služenju edi-
nosti vključuje torej ne samo edinost njegove Cerkve, ampak 
tudi edinost vseh krščenih v Kristusa.

Dokument Škof in edinost kristjanov. Ekumenski vade-
mekum, ki ga je izdal Papeški svet za pospeševanje edinosti 
kristjanov, je ponujen kot podpora škofom in eparhom, da bi 
jim pomagal bolje razumeti in udejanjati njihovo ekumensko 
odgovornost. Začetek nastajanja tega Vademekuma je bila 
zahteva, ki se je oblikovala med plenarno sejo tega Papeške-
ga sveta. Besedilo so pripravili uradniki Sveta ob strokovnih 
nasvetih izvedencev in ob potrditvi pristojnih dikasterijev 
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Rimske kurije. Veseli smo, da ga objavljamo z blagoslovom 
svetega očeta Frančiška.

Delo izročamo škofom sveta v upanju, da bodo na teh 
straneh mogli najti jasne in koristne smernice, ki jim bodo 
pomagale voditi krajevne Cerkve, zaupane njihovi pastoralni 
skrbi, naproti edinosti, za katero je Gospod molil in h kateri je 
Cerkev nepreklicno poklicana. 

Kardinal Kurt KOCH
Predsednik

+ Brian FARRELL
naslovni škof Abitine,

tajnik
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SEZNAM KRATIC

AS  -  NA Pravilnik Apostolorum successores – Nasledniki 
apostolov,

LG  - C Dogmatična konstitucija o Cerkvi 2. vatikanske-
ga koncila Lumen gentium – O Cerkvi (1964)

UR  - E Odlok o ekumenizmu 2. vatikanskega koncila - 
Unitatis redintegratio – O ekumenizmu (1964)

UUS - DBE Janez Pavel II., Okrožnica Ut unum sint – Da bi 
bili eno (1995), Cerkveni dokumenti 63, Ljubljana 
1996

DE  -  EP Papeški svet za pospeševanje edinosti kristjanov,  
Ekumenski pravilnik - Pravilnik za uporabo načel 
in določb o ekumenizmu (1993). 

PCUC - PSPEK Pontificio consiglio per l‘ unita dei cristiani  - Pa-
peški svet za pospeševanje edinosti kristjanov

EG  - VE Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Evangelii 
gaudium - Veselje evangelija, Cerkveni dokumenti 
140, Ljubljana 2014 (2011)

CCEO - ZKVC Codex canonum Ecclesiarum Orientalium – Za-
konik kanonov vzhodnih Cerkva (1990)

CCI  - ZCP Codex Iuris Canonici - Zakonik cerkvenega prava 
(1983)
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UVOD

1. Iskanje edinosti je lastno naravi Cerkve

Gospodova molitev za edinost njegovih učencev, »da bi bili 
vsi eno«, je povezana s poslanstvom, ki jim ga je zaupal, »da 
bo svet veroval« (Jn 17,21). Drugi vatikanski koncil je pouda-
ril, da razdeljenost med krščanskimi skupnostmi ne samo 
»odkrito nasprotuje Kristusovi volji«, ampak je tudi »svetu v 
pohujšanje in v škodo najsvetejši stvari, namreč oznanjeva-
nju evangelija vsemu stvarstvu« (Odlok o ekumenizmu [E] § 
1). Če kristjani ne izpolnijo svojega poslanstva, da bi bili vidni 
znak te edinosti, se odpovedo tudi svoji misijonski dolžnosti, 
da bi vse vodili k zveličavni edinosti, namreč v občestvo Oče-
ta, Sina in Svetega Duha. V tem smislu razumemo, zakaj je 
delo za edinost bistveno za identiteto Cerkve in zakaj je sv. 
Janez Pavel II. v svoji zgodovinski okrožnici Da bi bili eno 
lahko zapisal: »Prizadevanje za edinost kristjanov ni nekaj 
poljubnega ali priložnostnega, ampak je zahteva, ki izhaja iz 
same biti krščanske skupnosti« (Da bi bili eno [DBE] § 49; 
prim. tudi § 3).

2. Resnično občestvo, čeprav je nepopolno

Odlok o ekumenizmu 2. vatikanskega koncila (Unitatis 
redintegratio) priznava, da so tisti, ki verujejo v Kristusa in 
so krščeni z vodo v imenu Očeta, Sina in Svetega Duha, re-
snično naši bratje in sestre v Kristusu (prim. E § 3). Po krstu 
so »včlenjeni v Kristusa« (E § 3). Resnično se včlenijo v križa-
nega in poveličanega Kristusa ter se prerodijo za deležnost 
pri Božjem življenju (prim. E § 22). Poleg tega koncil prizna-
va, da so skupnosti, katerim pripadajo ti bratje in sestre, 
obdarovane z mnogimi bistvenimi prvinami, ki jih Kristus 
hoče za svojo Cerkev. Duh uporablja te Cerkve kot »odrešenj-
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skozveličavna sredstva« in so v nekem, čeprav nepopolnem 
občestvu s Katoliško Cerkvijo (prim. E § 3). Odlok posebej 
opisuje tista področja našega cerkvenega življenja, na kate-
rih obstaja to občestvo, in si prizadeva razločevati, v čem in 
v kakšni meri je cerkveno občestvo različno pri eni ali dru-
gi krščanski skupnosti. Odlok priznava pozitivno vrednost 
drugih krščanskih skupnosti, hkrati pa obžaluje, da zaradi 
rane razdeljenosti med kristjani Cerkev »v stvarnosti življe-
nja še težje izraža popolno vesoljnost« (E § 4). 

3. Edinost kristjanov zadeva celotno Cerkev 

»Skrb za obnovitev edinosti,« pišejo očetje 2. vatikanskega 
koncila, »je stvar celotne Cerkve, tako vernikov kakor pastir-
jev, in zadeva vsakogar po lastni zmožnosti, tako v njegovem 
krščanskem življenju kakor pri teoloških in zgodovinskih 
raziskovanjih« (E § 5). Vztrajanje koncila na dejstvu, da eku-
mensko prizadevanje zahteva zavzetost vseh vernih in ne 
samo teologov ter cerkvenih voditeljev ob mednarodnih po-
govorih, večkrat podčrtujejo cerkveni dokumenti, ki so sle-
dili. V okrožnici Da bi bili eno sv. Janez Pavel II. piše, da »na-
loga ekumenskega dialoga [...] še zdaleč ni izključna pravica 
apostolskega sedeža, ampak je tudi stvar posamezne krajevne 
ali delne Cerkve« (DBE § 31). Resnično, čeprav še nepopolno 
občestvo, ki že obstaja med katoličani in drugimi krščenimi 
kristjani, moremo in moramo hkrati poglabljati na različnih 
ravneh. Papež Frančišek je to razpoloženje posrečeno povzel 
z besedami: »Hoditi skupaj, moliti skupaj, delati skupaj.« Ko 
krščansko življenje delimo z drugimi krščenimi, ko molimo z 
njimi in zanje in ko dajemo skupno pričevanje naše krščan-
ske vere, rastemo v tisti edinosti, ki je Gospodova želja za nje-
govo Cerkev. 

4. Škof kot vidno počelo edinosti

Škof ima kot pastir črede posebno odgovornost, da jo zbi-
ra v edinosti. On je »vidno počelo in temelj edinosti« v svoji 
delni Cerkvi (Dogmatična konstitucija o Cerkvi [C] § 23). Slu-

CD 168 - Ekumenski vademekum_TISK.indd   10CD 168 - Ekumenski vademekum_TISK.indd   10 12. 04. 2021   11:04:5012. 04. 2021   11:04:50



11

ženje edinosti ni zgolj ena od tolikih nalog škofovske službe, 
temveč je njen temeljni vidik. »Škof bo čutil nujnost, da po-
spešuje ekumenizem« (Apostolorum successores [AS] § 18). 
Skrb za edinost, ki je zakoreninjena v njegovi osebni moli-
tvi, mora zaznamovati vsak vidik njegove službe: v poučeva-
nju vere, v zakramentalni službi in v odločitvah, ki zadevajo 
njegovo pastoralno skrb, je poklican, da gradi in krepi tisto 
edinost, za katero je Jezus molil pri zadnji večerji (prim. Jn 
17). Nadaljnja razsežnost te službe edinosti postane očitna 
s pridružitvijo Katoliške Cerkve ekumenskemu gibanju. Iz 
tega sledi, da se škofova skrb za edinost Cerkve razširja tudi 
na tiste, »ki še ne pripadajo eni čredi« (C § 27), ampak so naši 
bratje in sestre v Svetem Duhu v moči resničnih čeprav še 
nepopolnih občestvenih vezi, ki združujejo vse krščene. 

Škofovska služba edinosti je tesno povezana s sinodalno-
stjo. Po papežu Frančišku »skrbna preučitev, kako se v ži-
vljenju Cerkve izražata načelo sinodalnosti in služba tistega, 
ki predseduje, bo dala tehten prispevek napredku v odnosih 
med našimi Cerkvami.«1 Škofje, ki sestavljajo zbor skupaj s 
papežem, opravljajo svojo pastirsko in ekumensko službo 
na sinodalen način skupaj z vsem Božjim ljudstvom. Kot je 
izjavil papež Frančišek, »vključuje zavzetost za izgradnjo si-
nodalne Cerkve – to je poslanstvo, h kateremu smo vsi pokli-
cani, vsak v vlogi, ki mu jo Gospod zaupa –, številne ekumen-
ske zahteve,«2 saj sta tako sinodalnost kot ekumenizem poti, 
ki ju moramo prehoditi skupaj.

5. Vademekum, škofov vodnik pri njegovem
razločevanju

Na ekumensko nalogo bo vedno vplivala velika različnost 
okolij in razmer, v katerih škofje živijo in delajo: v nekaterih 
področjih so katoličani večina, v drugih predstavljajo manj-
šino glede na eno ali več krščanskih skupnosti, spet v dru-

1  Govor ob 50. obletnici ustanovitve Škofovske sinode, 17. oktobra 2015, v katerem 
navaja nagovor delegaciji Ekumenskega patriarhata iz Carigrada, 27. junija 2015.
2  Prav tam.
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gih je krščanstvo manjšina. Tudi pastoralni izzivi so skrajno 
različni. Ocena izzivov in priložnosti okolja vedno pripada 
škofu/eparhu, kakor tudi presoja o tem, kako uporabiti ka-
toliška načela ekumenizma v njegovi škofiji/eparhiji.3 Pravil-
nik za izvajanje načel in določb o ekumenizmu iz leta 1993 
(odslej: Ekumenski pravilnik [EP]) je referenčno besedilo za 
škofa pri njegovi nalogi razločevanja. Ta Vademekum je po-
nujen škofu kot spodbuda in vodnik pri izpolnjevanju njego-
vih ekumenskih odgovornosti. 

3  Vse, kar je tu rečeno o škofijah, škofih in škofijskih strukturah, se enako na-
naša na eparhije, na njihove škofe in njihove strukture.
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Prvi del

POSPEŠEVANJE EKUMENIZMA V 
KATOLIŠKI CERKVI

6. Iskanje edinosti je predvsem izziv za katoličane

Odlok o ekumenizmu uči, da moramo katoliški verniki 
predvsem »iskreno in pazljivo premisliti vse, kar je treba pre-
noviti in uresničiti v sami katoliški družini« (E §4). Zato je 
potrebno, še preden katoličani vstopijo v odnose z drugimi 
kristjani, da po besedah odloka »razmišljajo o tem, kako je z 
njihovo zvestobo nasproti Kristusovi volji glede Cerkve, in se 
odločno, kakor je treba, lotevajo dela prenove in reforme« (E § 
4). Ta notranja prenova naravna in pripravi Cerkev na dialog 
in na sodelovanje z drugimi kristjani: gre za napor, ki zadeva 
tako cerkvene strukture (razdelek A), kakor tudi ekumensko 
formacijo celotnega Božjega ljudstva (razdelek B).

A. EKUMENSKE STRUKTURE NA LOKALNI IN 
REGIONALNI RAVNI

7. Škof kot človek dialoga, ki spodbuja ekumensko 
zavzetost

Odlok o pastirski službi škofov v Cerkvi (§ 13) opisuje škofa 
kot človeka dialoga, ki gre naproti ljudem dobre volje v sku-
pnem iskanju resnice, s sposobnostjo za pogovor, za katerega 
je značilna jasnost in ponižnost v duhu ljubezni in prijatelj-
stva. Zakonik cerkvenega prava (ZCP) navaja to misel v kan. 
383 § 3, ko glede ekumenske odgovornosti škofa pravi: »Do 
bratov, ki niso v polnem občestvu s katoliško Cerkvijo, naj se 
vede vljudno in z ljubeznijo, pospešujoč tudi ekumenizem, 
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kot ga pojmuje Cerkev.« Ekumenska naloga škofa je torej po-
speševati tako »dialog ljubezni« kakor tudi »dialog resnice«.

8. Odgovornost škofa za vodenje in usmerjanje eku-
menskih pobud

Osebni pripravljenosti škofa za dialog se pridružuje še 
njegova vloga usmerjanja in vodenja. Odlok o ekumenizmu 
omenja vključevanje Božjega ljudstva v mnogotere ekumen-
ske dejavnosti, a vedno »pod nadzorstvom pastirjev« (E § 4). 
Kan. 755 v razdelku Zakonika, ki je posvečen »učiteljski služ-
bi Cerkve«, pravi: »Ekumensko gibanje, katerega cilj je obno-
vitev edinosti med vsemi kristjani in jo je Cerkev po Kristu-
sovi volji med katoličani dolžna pospeševati, morata gojiti in 
usmerjati predvsem celoten škofovski zbor in apostolski se-
dež« (ZCP kan. 755 § 1). Poleg tega je odgovornost škofov tako 
posamezno kakor znotraj škofovskih konferenc ali sinod, da 
»v skladu z različnimi zahtevami in ugodnimi priložnostmi 
izdajajo praktične določbe po predpisih, ki jih je dala vrhov-
na cerkvena oblast« (ZCP kan. 755 § 2; prim. tudi AS § 18). 
Pri oblikovanju določb bodo škofje, bodisi da delujejo posa-
mezno ali v okviru škofovske konference, bedeli nad tem, da 
ne bo prihajalo do zmede ali napačnega razumevanja ter po-
hujšanja pri vernikih. 

Zakonik kanonov vzhodnih Cerkva, ki cel Naslov posveča 
ekumenizmu (XVIII), poudarja, da je »posebna naloga« ka-
toliških vzhodnih Cerkva pospeševanje edinosti med vsemi 
vzhodnimi Cerkvami ter podčrtuje vlogo eparhov v tem priza-
devanju. Edinost se lahko pospešuje »z molitvijo, z zgledom 
življenja, z versko zvestobo do starih vzhodnih izročil, z bolj-
šim medsebojnim poznavanjem, s sodelovanjem ter z brat-
skim spoštovanjem stvari in src ljudi« (kan. 903).

9. Imenovanje delegatov za ekumenizem

Ekumenski pravilnik (§ 41) priporoča, naj škof imenuje 
škofijskega delegata za ekumenizem, ki naj tesno sodeluje 
z njim in mu svetuje glede ekumenskih vprašanj. Predlaga 
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tudi, naj škof ustanovi škofijsko komisijo za ekumenizem, da 
mu bo pomagala pri uveljavljanju učenja Cerkve o ekume-
nizmu, kakor je to orisano v dokumentih in smernicah ško-
fovske konference in sinode (§§ 42-45). Delegat za ekumeni-
zem in člani ekumenske komisije so lahko pomembne stične 
točke z drugimi krščanskimi skupnostmi in lahko predsta-
vljajo škofa na ekumenskih srečanjih. Da bi bile tudi kato-
liške župnije ekumensko v polnosti dejavne v svojem okolju, 
se je mnogim škofom zdelo koristno spodbuditi imenovanje 
odgovornih za ekumenizem po župnijah, kakor predvideva 
Ekumenski pravilnik (§§ 45 in 67).

10. Ekumenska komisija škofovskih konferenc in 
sinod katoliških vzhodnih Cerkva

Kadar je škofovska konferenca ali sinoda dovolj obsežna, 
Ekumenski pravilnik priporoča, naj se oblikuje škofovska ko-
misija, ki je zadolžena za ekumenizem (§ 46-47). Škofje, ki jo 
sestavljajo, morajo imeti ob sebi skupino strokovnjakov kot 
svetovalcev in, če je mogoče, tudi stalno tajništvo. Ena od pr-
venstvenih nalog te komisije bo uresničitev ekumenskih do-
kumentov Cerkve v konkretne pobude, ki so primerne kra-
jevnim razmeram. Če majhno število članov konference ne 
omogoča oblikovanja škofovske komisije, je treba imenovati 
vsaj enega škofa, ki je odgovoren za ekumensko dejavnost 
(EP § 46). Ob sebi ima lahko usposobljene svetovalce. 

Komisija mora podpirati posamezne škofe in različne 
urade škofovske konference in jim svetovati pri izpolnjeva-
nju njihovih ekumenskih odgovornosti. Ekumenski pravilnik 
izraža željo, da bi komisija sodelovala z ekumenskimi usta-
novami, ki obstajajo na narodni ali krajevni ravni. Kadar se 
zdi primerno, lahko komisija organizira pogovore in posve-
tovanja z drugimi krščanskimi skupnostmi. Člani komisije 
lahko predstavljajo katoliško skupnost – ali imenujejo pred-
stavnika –, kadar bi bila komisija povabljena k udeležbi pri 
pomembnem dogodku neke druge krščanske skupnosti. Po-
dobno bo potrebno zagotoviti ustrezno raven udeležbe eku-
menskih gostov ali delegatov, ko gre za vidne dogodke v ži-
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vljenju Katoliške Cerkve. Pravilnik Apostolorum Successores 
[AS] predlaga, da so na škofijske sinode povabljeni opazoval-
ci drugih krščanskih skupnosti po predhodnem posvetova-
nju s predstavniki teh skupnosti (prim. AS § 170).

Obisk ad limina apostolorum (k pragu apostolov) nudi ško-
fom priložnost, da svoje ekumenske izkušnje in skrbi podelijo 
s papežem, s Papeškim svetom za pospeševanje edinosti kri-
stjanov in z drugimi uradi kurije. To je tudi priložnost, ko se 
lahko škofje na Papeški svet obrnejo za informacije ali nasvete.

B. EKUMENSKA RAZSEŽNOSTI FORMACIJE

11. Ljudstvo, ki je odprto za dialog in ekumensko 
zavzetost

Škof lahko prek formacije poskrbi, da bodo verniki njego-
ve škofije ustrezno pripravljeni na odnose z drugimi kristja-
ni. Odlok o ekumenizmu (§ 11) priporoča tistim, ki so dejavni 
v ekumenskem dialogu, da se te naloge lotijo »z ljubeznijo do 
resnice, z dobrohotnostjo in ponižnostjo.« Ta tri temeljna raz-
položenja morajo biti v središču ekumenske formacije celo-
tnega Božjega ljudstva.

Ekumenizem najprej ne predvideva kompromisov, torej 
ne predpostavlja, da bi edinost lahko uresničevali na škodo 
resnice. Nasprotno, iskanje edinosti nam pomaga bolje ceniti 
od Boga razodeto resnico. Iz tega sledi, da je temelj ekumen-
ske formacije v tem, »da je potrebno razlagati katoliško vero 
globlje in pravilneje, v obliki in govorici, ki bo v resnici razu-
mljiva tudi ločenim bratom« (E § 11). Te razlage morajo kre-
piti razumevanje, da znotraj katoliškega nauka obstaja »neki 
red ali ‚hierarhija‘ resnic, ker je njihova zveza s temeljem kr-
ščanske vere različna« (E § 11). Čeprav je treba vse razodete 
resnice verovati z isto Božjo vero, je njihova pomembnost od-
visna od razmerja do odrešenjskih skrivnosti Svete Trojice 
in odrešenja v Kristusu, ki je vir vseh krščanskih naukov. Ko 
katoličani tehtajo resnice in se pri tem ne omejijo samo na 
njihovo naštevanje, lahko pridejo do natančnejšega razume-
vanja edinosti, ki obstaja med kristjani.
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Nadalje krepost krščanske ljubezni zahteva, da se katoli-
čani izogibajo polemičnemu prikazovanju krščanske zgodo-
vine in teologije, in še zlasti temu, da bi popačeno prikazovali 
stališča drugih kristjanov (prim. E § 4 in § 10). Vzgojitelji in 
učitelji si bodo - spodbujeni po duhu dobrohotnosti - vedno 
prizadevali poudariti krščansko vero, ki nam je skupna z 
drugimi, ter uravnoteženo in natančno predstaviti teološke 
razlike, ki nas ločujejo. Tako bo delo formacije pomagalo pre-
seči ovire, ki se postavljajo dialogu (prim. E § 11).

Drugi vatikanski koncil je vztrajal na dejstvu, da »pravega 
ekumenizma ni brez notranjega spreobrnjenja« (E § 7). Pri-
merna drža ponižnosti omogoča katoličanom, da cenijo to, 
»kar Bog dela v tistih, ki pripadajo drugim Cerkvam in cerkve-
nim skupnostim« (VE § 48). To nam pomaga, da prepoznamo 
in sprejemamo darove naših bratov in sester. Ponižnost je 
potrebna tudi takrat, ko se ob srečanjih z drugimi kristjani 
soočimo s kakšno resnico, »ki bi utegnila zahtevati vnovične 
premisleke (revizije) določenih trditev in stališč« (VE § 36).

1. Formacija laikov, bogoslovcev in duhovnikov

12. Kratek vodnik po Ekumenskem pravilniku o 
formaciji

Ekumenska razsežnost mora biti navzoča v vseh vidikih 
in disciplinah krščanske formacije. Ekumenski pravilnik 
daje predvsem napotke za ekumensko formacijo vseh ver-
nikov (prim. §§ 58-69). Ta formacija se odvija prek študija 
Svetega pisma, oznanjevanja Besede, kateheze, bogoslužja 
in duhovnega življenja v različnih okoljih, kot so družina, 
župnija, šola in združenja laikov. Nato Pravilnik nudi poja-
snila za formacijo tistih, ki se udeležujejo pastoralnega dela, 
pa naj bodo posvečeni (prim. §§ 70-82) ali laiki (prim. §§ 83-
86). Priporoča, naj bodo vsi študijski tečaji prežeti z ekumen-
sko razsežnostjo in občutljivostjo, hkrati pa zahteva, naj se 
uvede poseben tečaj ekumenizma v okviru prvega cikla teo-
loškega študija (prim. § 79). Še posebej želi, da bi podpirali 
ekumensko razsežnost formacije v bogoslovnih semeniščih 
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in priporoča, da bi vsem bogoslovcem omogočili kakšno eku-
mensko izkušnjo (prim. §§ 70-82). Pravilnik upošteva tudi 
trajno ekumensko formacijo duhovnikov, diakonov, redovni-
kov in laikov (prim. § 91). 

Leta 1997 je Papeški svet za pospeševanje edinosti kri-
stjanov objavil nekatere smernice z naslovom Ekumenska 
razsežnost v formaciji tistih, ki se posvečajo pastoralni službi. 
Dokument je razdeljen v dva dela: prvi obravnava potrebo po 
ekumenski razsežnosti na vseh področjih teološke formaci-
je, drugi pa zadeva nujne sestavine tečajev, ki so na poseben 
način namenjeni ekumenizmu.

2. Uporaba medijev in škofijskih spletnih strani

13. Ekumenski pristop k uporabi medijev

Skozi stoletja je pomanjkanje komunikacije med krščan-
skimi skupnostmi poglobilo medsebojna razhajanja. Napori 
za ponovno navezovanje in okrepitev komunikacije med nji-
mi bi lahko igrali ključno vlogo pri zbliževanju razdeljenih 
kristjanov. Tisti, ki v družbenih občilih predstavljajo Cerkev, 
se morajo navdihovati pri zgoraj opisanih ekumenskih do-
ločbah. Katoliška navzočnost v medijih mora izražati spošto-
vanje, ki ga katoličani gojijo do krščanskih bratov in sester, 
njihovo odprtost za poslušanje drugih in željo po tem, da bi 
se od njih učili. 

14. Nekaj priporočil za škofijske spletne strani

Svetovni splet (internet) vedno bolj postaja medij, prek ka-
terega svet spoznava obraz Cerkve. Je prostor, kjer katoliški 
verniki in drugi najdejo predstavitev krajevne Cerkve, iz tega 
pa lahko sodijo o njenih prednostnih nalogah in obvezah. 
Zato je potrebno biti pozoren na to novo razsežnost cerkve-
nostnega življenja. Prizadevanje Katoliške Cerkve za edinost 
kristjanov v poslušnosti Kristusu kakor tudi naša ljubezen 
in naklonjenost do drugih krščanskih skupnosti morajo 
biti neposredno prepoznavni na škofijskih spletnih straneh. 
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Upravitelji škofijskih strani se morajo zavedati odgovornosti, 
ki jo imajo na področju krščanske formacije. Spletna stran 
mora nuditi informacijo in omogočati stik s škofijskim dele-
gatom za ekumenizem in ekumensko komisijo. Poleg tega bo 
zelo koristno, če bo spletna stran nudila povezavo z glavno 
stranjo ekumenske komisije škofovske konference ali sino-
de, s stranjo Papeškega sveta za pospeševanje edinosti kri-
stjanov pa tudi z lokalnimi in narodnimi ekumenskimi sveti.

Ekumenska stran škofijske spletne strani je idealen pro-
stor za objavljanje dogodkov in novic. Kljub temu je priporo-
čljivo, da se pred uporabo fotografskega gradiva prosi za do-
voljenje ekumenske partnerje, saj jim v nekaterih primerih 
objava lahko povzroči težave.

Praktična priporočila

 Seznanite se z Ekumenskim pravilnikom in ga upora-
bljajte.

 Imenujte škofijskega delegata. Ekumenski pravilnik 
(§ 41) priporoča, naj ima vsaka škofija delegata za 
ekumenizem, ki deluje kot tesen škofov sodelavec pri 
ekumenskih vprašanjih in ki lahko predstavlja škofijo 
pri drugih krajevnih krščanskih skupnostih. Kadar je 
to mogoče, naj se njegova vloga razlikuje od vloge dele-
gata za medverski dialog.

 Ustanovite škofijsko ekumensko komisijo, kot jo 
predlaga Ekumenski pravilnik (§§ 42 – 44). Njena 
naloga je, da v vsak vidik življenja krajevne Cerkve vna-
ša ekumensko razsežnost: nadzira ekumensko forma-
cijo, začenja posvetovanja z drugimi krščanskimi sku-
pnostmi in skupaj z njimi spodbuja skupno pričevanje 
krščanske vere.

 Spodbujajte imenovanje župnijskih delegatov za eku-
menizem. Ekumenski pravilnik želi, da bi prek župlja-
na, ki je zadolžen za ekumenske odnose, vsaka župnija 
postala »prostor pristnega ekumenskega pričevanja« (§ 
67. Glej tudi § 45).
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 Seznanite se z določbami, ki jih je postavila vaša ško-
fovska konferenca ali sinoda. Ekumenski pravilnik (§§ 
46-47) predlaga, naj ima vsaka škofovska konferenca 
ali sinoda komisijo škofov, ki jim pomaga stalno tajni-
štvo, če pa tega ni, naj zadolži enega škofa kot odgo-
vornega za ekumenizem. Naloga te komisije ali škofa 
ne bo samo bedeti nad zgoraj omenjenimi določbami, 
ampak tudi vzdrževati odnose z ekumenskimi ustano-
vami na narodni ravni.

 Poskrbite, da bo v vseh semeniščih in na vseh katoli-
ških teoloških fakultetah obvezen ciklus predavanj o 
ekumenizma in da bodo teološka predavanja in druga 
področja znanja imela ekumensko razsežnost (E § 10).

 Ekumensko dokumentacijo in gradivo širite preko 
škofijske spletne strani.

 Na spletni strani prinašajte skupne ekumenske novi-
ce, da bodo verniki škofije lahko videli svojega škofa, 
ki se srečuje, moli in dela z drugimi krščanskimi sku-
pnostmi na lokalni ravni.
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Drugi del

ODNOSI KATOLIŠKE CERKVE Z 
DRUGIMI KRISTJANI

15. Različni načini ekumenskega delovanja 
z drugimi kristjani

Ekumensko gibanje je eno in nedeljivo in mora biti vedno 
zamišljeno kot celota. Kljub temu pa si prevzema različne 
oblike glede na različne razsežnosti cerkvenostnega življe-
nja. Duhovni ekumenizem spodbuja molitev, spreobrnjenje 
in svetost življenja, da bi se uresničila edinost kristjanov. Di-
alog ljubezni daje prednost srečanjem v vsakdanjih odnosih 
in sodelovanju, ko neguje in poglablja našo medsebojno po-
vezanost na temelju krsta. Dialog resnice se posveča doktri-
nalnemu vidiku, ki je nujen za ozdravitev razdeljenosti med 
kristjani. Dialog življenja vključuje vse priložnosti za sreča-
nje in sodelovanje z drugimi kristjani v dušnem pastirstvu, 
v izvrševanju poslanstva v svetu ter preko kulture. Te oblike 
ekumenizma tukaj razlikujemo zaradi jasnosti predstavitve, 
vendar ne smemo nikoli pozabiti, da so tesno povezane in 
da prestavljajo različne in med seboj bogateče se vidike ene 
same resničnosti. Sicer pa mnoge ekumenske pobude vklju-
čujejo več teh razsežnosti hkrati. Razlikovanja, ki smo jih 
uporabili v tem dokumentu, imajo namen pomagati škofu 
pri njegovem razločevanju.4

4  Na primer: ker Vademekum na stvari gleda s perspektive škofa, communicatio 
in sacris tukaj razumevamo bolj pod pastoralnim vidikom kot pod vidikom du-
hovnega ekumenizma.
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A. DUHOVNI EKUMENIZEM

16. Molitev, spreobrnjenje in svetost življenja

Duhovni ekumenizem je v Odloku o ekumenizmu opisan 
kot »duša vsega ekumenskega gibanja« (E § 8). Pri vsakem 
evharističnem bogoslužju katoličani prosijo Gospoda, naj 
Cerkvi podari »edinost in mir« (Rimski obred, molitev pred 
pozdravom miru) oziroma molijo »za trdnost svetih Božjih 
Cerkva in za edinost vseh« (Božja liturgija sv. Janeza Krizo-
stoma, litanije miru). 

Duhovni ekumenizem ni samo v molitvi za edinost kri-
stjanov, ampak tudi v »spreobrnjenju srca in svetosti življe-
nja« (E § 8). »Vsi verniki naj se zavedajo, da bodo toliko bolj 
pospeševali in celo izvrševali zedinjenje kristjanov, kolikor 
bolj bodo težili po čistem evangeljskem življenju« (E § 7). Du-
hovni ekumenizem zahteva spreobrnjenje in prenovo, kakor 
je izjavil papež Benedikt XVI.: »Potrebna so konkretna deja-
nja, ki vstopajo v duha in ganejo vest, ko vsakega spodbuja-
jo k tistemu notranjemu spreobrnjenju, ki je predpogoj vsa-
kega napredka na poti ekumenizma.«5 Podobno je kardinal 
Walter Kasper zapisal v svojem priročniku duhovnega eku-
menizma: »Samo spreobrnjenje srca in prenova duha lahko 
ozdravita ranjene vezi občestva.«6

17. Moliti z drugimi kristjani

Ker smo katoličani kot bratje in sestre v Kristusu poveza-
ni z drugimi kristjani v resničnem občestvu, moremo in mo-
ramo iskati priložnosti, da skupaj z molimo. Nekatere oblike 
molitve so posebej primerne za iskanje edinosti kristjanov. 
Kakor ob koncu obreda krščevanja molimo očenaš in s tem 

5  Prvo sporočilo papeža Benedikta XVI. ob koncu evharističnega opravila s 
kardinali elektorji v Sikstinski kapeli, 20. aprila 2005.
6  Walter Kasper, L‘ ecumenismo spirituale. Linee-guida per la sua attuazione 
- Duhovni ekumenizem. Smernice za njegovo uresničevanje, Citta Nuova, Roma, 
2006, § 6, 16.
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priznavamo dostojanstvo otrok edinega Očeta, dostojanstvo, 
ki smo si ga pridobili s krstom, tako je primerno moliti oče-
naš z drugimi kristjani, s katerimi nam je skupen krst.

Podobno velja za starodavno krščansko prakso molitve 
psalmov in svetopisemskih hvalnic (molitev Cerkve): gre za 
izročilo, ki ostaja skupno številnim krščanskim skupnostim, 
zato je zelo primerno za molitev v ekumenskem okviru (prim. 
EP §§ 117-119).7

Pri pospeševanju skupne molitve se morajo katoličani za-
vedati, da nekatere krščanske skupnosti ne molijo z drugimi 
kristjani; takšna je bila nekoč navada tudi v Katoliški Cerkvi.

18. Molitev za edinost: teden molitve 
za edinost kristjanov

Drugi vatikanski koncil uči, da »sprava vseh kristjanov v 
edinosti ene same in edine Kristusove Cerkve presega člove-
ške moči in zmožnosti« (E § 24). Ko molimo za edinost, pri-
znavamo, da je edinost dar Svetega Duha in ne cilj, ki bi ga 
lahko dosegli zgolj z našimi napori. Teden molitve za edinost 
kristjanov vsako leto obhajamo od 18. do 25. januarja, v ne-
katerih delih sveta pa v bližini binkoštnega praznika. Vsako 
leto ekumenska skupina kristjanov iz določene pokrajine 
zanj pripravi gradivo. Ti pripomočki, ki so osredotočeni na 
določeno svetopisemsko besedilo, predlagajo glavno misel 
(temo), sestavijo predlog za ekumensko opravilo ter kratka 
svetopisemska razmišljanja za vsak dan tedna. Škof lahko 
zelo učinkovito poskrbi za napredek edinosti kristjanov po 
eni strani s tem, da skupaj z drugimi odgovornimi v Cerkvi 
sodeluje pri ekumenskem opravilu in ovrednoti molitveni te-
den. Po drugi strani pa to stori s tem, da spodbuja župnije in 
skupine, naj delajo z drugimi krščanskimi skupnostmi, ki 

7  Prim. tudi: Mešani odbor anglikansko-katoliškega dialoga v Franciji. Gospod, 
odpri moje ustnice, 2014.
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so prisotne na ozemlju, z namenom, da bi v teku tega tedna 
skupaj pripravili posebne molitvene dogodke.

19. Moliti drug za drugega in za potrebe sveta

Pomemben vidik duhovnega ekumenizma je preprosto v 
tem, da molimo za naše brate in sestre v Kristusu, zlasti za 
tiste, ki živijo v naši bližini. Čeprav se pojavljajo težave v lokal-
nih ekumenskih odnosih ali če naša odprtost v odnosu do 
drugih ostane brez odgovora, lahko še naprej molimo za bla-
gor teh kristjanov. Takšna molitev lahko postane stalna se-
stavina naše osebne molitve in prošenj pri naših bogoslužjih. 

Okrožnica Da bi bili eno uči, da »ni nobenega pomembne-
ga in tehtnega dogodka, ki se ne bi obogatil z vzajemno nav-
zočnostjo in molitvijo kristjanov« (§ 25). Kristjanom različnih 
izročil je skupno isto zanimanje za lokalno skupnost, v kate-
ri živijo, in za posebne izzive, s katerimi se ta mora soočati. 
Kristjani lahko pokažejo svojo skupno vnemo, ko skupaj ob-
hajajo dogodke in obletnice, ki so pomembni za življenje nji-
hove skupnosti, ter skupaj molijo za njene posebne potrebe. 
Tudi zadeve tega sveta, kot so vojna, revščina, drama migran-
tov, krivice ter preganjanje kristjanov in drugih verskih sku-
pnosti zahtevajo pozornost kristjanov, ki se lahko združijo v 
molitvi za mir in za najbolj ranljive ljudi.

20. Sveto pismo

Odlok o ekumenizmu pravi, da je Sveto pismo »izbrano 
orodje v rokah vsemogočnega Boga za dosego edinosti« (E 
§ 21). Ekumenski pravilnik pa priporoča, naj se naredi vse, 
kar je mogoče, da bi spodbujali kristjane k skupnemu bra-
nju Svetega pisma. Na ta način, nadaljuje dokument, se kre-
pi vez edinosti med kristjani, ti se odpirajo povezovalnemu 
Božjemu delovanju in skupnostno pričevanje za Božjo bese-
do dobi večjo moč (prim. § 183). Katoličani delijo Sveto pi-
smo z vsemi kristjani, z mnogimi izmed njih pa imajo tudi 
isti nedeljski lekcionar. Ta skupna svetopisemska dediščina 
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nudi različne priložnosti za molitvena srečanja in izmenjave 
na temelju Svetega pisma, za molitveno branje Božje besede 
(lectio divina), za skupne objave in prevode8 pa tudi za eku-
menska romanja na svete kraje Svetega pisma. Služba ozna-
njevanja (pridiganja) je lahko posebej učinkovito sredstvo, da 
pokažemo, da se kot kristjani napajamo iz skupnega studen-
ca Svetega pisma. Kadar je primerno, se katoliški duhovni-
ki in duhovniki drugih krščanskih izročil lahko med seboj 
povabimo, da drug z drugim delimo službo oznanjevanja pri 
zunaj evharističnih opravil (prim. EP § 135. Glej tudi EP §§ 
118-119).

21. Prazniki in liturgična obdobja

Podobno velja, da imamo z večino drugih krščanskih izro-
čil skupne tudi glavne dogodke liturgičnega koledarja: božič, 
veliko noč in binkošti. Z mnogimi od njih hkrati obhajamo 
tudi liturgična obdobja adventa in posta. Na številnih koncih 
sveta ta skupni koledar omogoča kristjanom, da se skupaj 
pripravljajo na praznovanje glavnih krščanskih praznikov. V 
nekaterih škofijah katoliški škof skupaj z drugimi predstav-
niki Cerkva objavi skupno izjavo ob teh pomembnih prazno-
vanjih.

22. Svetniki in mučenci

»Morda je od vseh najbolj prepričljiv ekumenizem svetni-
kov in mučencev,« je zapisal sv. Janez Pavel II. v Apostolskem 
pismu V zarji tretjega tisočletja. In nadaljuje: »Občestvo sve-
tnikov govori z močnejšim glasom kot dejavniki delitve« (§ 
37). Naše Cerkve že združuje tisto občestvo, pri katerem so 
udeleženi svetniki in mučenci. Skupna pobožnost do določe-
nega svetnika, v določenem svetišču ali ob določeni podobi 
lahko postane priložnost za romanje, procesijo ali ekumen-

8  Prim. Papeški svet za pospeševanje edinosti kristjanov in Združene Biblične 
družbe. Smernice za medkonfesionalno sodelovanje pri prevajanju Svetega pisma. 
Nova, popravljena izdaja, 1987.
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sko opravilo. Katoličani na splošno, katoliški škofje pa še po-
sebej, lahko okrepijo vezi edinosti z drugimi kristjani s tem, 
da podpirajo že obstoječe skupne pobožnosti.

Na nekaterih koncih sveta so kristjani žrtve preganjanj. 
Papež Frančišek pogosto govori o »ekumenizmu krvi«.9 Tisti, 
ki preganjajo kristjane, pogosto bolje od kristjanov samih 
prepoznavajo edinost, ki je med njimi. Ko katoličani izka-
zujejo čast kristjanom drugih izročil, ki so pretrpeli muče-
ništvo, priznavajo bogastvo, ki ga je Kristus izlil nanje in za 
katero mogočno pričujejo (prim. E § 4). Čeprav naše občestvo 
s skupnostmi, ki jim pripadajo ti mučenci, ostaja nepopol-
no, je »že popolno v tistem, kar mi vsi pojmujemo kot vrhunec 
življenja milosti, to je v pričevanju (martyria) do smrti, v najre-
sničnejšem možnem občestvu s Kristusom« (VE § 84, prim. 
tudi §§ 12, 47, 48 in 79).

23. Prispevek posvečenega življenja k 
edinosti kristjanov

Posvečeno življenje, ki je zakoreninjeno v skupnem izroči-
lu nekoč še nerazdeljene Cerkve, ima nedvomno posebno po-
klicanost pri pospeševanju edinosti. Starodavne meniške in 
redovniške skupnosti kakor tudi nove skupnosti in cerkvena 
gibanja so lahko privilegirani kraji ekumenske gostoljubno-
sti, molitve za edinost in »izmenjave darov« med kristjani. 
Nekatere skupnosti, ki so bile ustanovljene v zadnjem času, 
imajo kot posebno karizmo pospeševanje edinosti kristjanov 
in včasih med člane sprejemajo kristjane različnih izročil. 
V Apostolski spodbudi Posvečeno življenje je sv. Janez Pavel 
II. zapisal: »Nujno je torej, da se v življenju posvečenih oseb 
odpro širša polja ekumenske molitve in pristnega evangelj-
skega pričevanja« (§ 100). In nadaljuje: »Resnično se ne sme 
nobena ustanova posvečenega življenja čutiti odvezano od 
dolžnosti, da deluje v ta namen« (§ 101).

9  Prim. Govor papeža Frančiška v baziliki Božjega groba v Jeruzalemu, 25. 
maja 2014.
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24. Očiščenje spomina

Izraz »očiščenje spomina« sega nazaj do 2. vatikanskega 
koncila. Predzadnji dan koncila (7. decembra 1965) sta sv. 
Pavel VI. in patriarh Atenagora v skupni izjavi »izbrisala iz 
spomina« Cerkve izobčenja iz leta 1054. Deset let pozneje je 
sv. Pavel VI. prvič uporabil izraz »očiščenje spomina«. Sv. Ja-
nez Pavel II. je zapisal: »Tako se je koncilsko zasedanje sklepa-
lo s slovesnim dejanjem, ki je pomenilo očiščenje zgodovin-
skega spomina in hkrati medsebojno odpuščanje ter složno 
zavzemanje za iskanje občestva« (VE § 52). V isti okrožnici 
sv. Janez Pavel II. poudarja nujnost, da presežemo »nepripra-
vljenost za odpuščanje,« »obdajanje z zidom neevangeljskega 
obsojanja ‹drugih›« ter »zaničevanje, ki izhaja iz nezdravega po-
našanja« (VE § 15). Ker so krščanske skupnosti rasle ločene 
druga od druge in pogosto gojile zamere, so se v nekaterih 
okoliščinah izoblikovala takšna stališča. Spomin mnogih kr-
ščanskih skupnosti ostaja ranjen zaradi zgodovine verskih 
in nacionalnih sporov. Kljub temu pa takrat, ko so skupno-
sti, čeprav ločene zaradi zgodovinskih delitev, sposobne priti 
do skupnega vnovičnega branja zgodovine, postane možna 
sprava med spomini ene in druge skupnosti.

Zaznamovanje petstoletnice reformacije leta 2017 je pri-
mer takšnega očiščenja spomina. V dokumentu Od konflikta 
do skupnosti10 so se katoličani in luterani vprašali, kako naj 
svoja izročila posredujejo naprej tako, »da ne bi skopali no-
vih bojnih jarkov med kristjani različnih veroizpovedi« (§ 12). 
Tako so odkrili, da je mogoče oblikovati nov pristop k njihovi 
zgodovini: »Tega, kar se je zgodilo v preteklosti, ni moč spre-
meniti. Lahko pa se sčasoma spremeni način, kako se česa 
spominjamo in kaj ohranjamo v spominu. Spomin omogoča 
navzočnost preteklosti. Medtem ko preteklosti same ne mo-
remo spremeniti, je navzočnost preteklosti v sedanjosti moč 
spremeniti« (§ 16).

10  Luteransko-rimskokatoliška komisija o edinosti. Od konflikta do skupnosti, 
Cerkveni dokumenti 150, Ljubljana 2016 (izvirnik 2013). 
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Praktična priporočila

 Redno molite za edinost Cerkve.
 V tednu molitve za edinost kristjanov pripravite moli-

tveni liturgični dogodek v ekumenskem duhu in spod-
budite župnije, naj storijo enako.

 S predstavniki drugih Cerkva pretehtajte možnosti za 
pripravo svetopisemskih študijskih dni, ekumenskih 
romanj ali procesij, skupnih simboličnih dejanj in mo-
rebitnih izmenjav relikvij in svetih podob.

 Z enim ali več predstavniki drugih Cerkva objavite 
skupno poslanico ob božičnem ali velikonočnem pra-
znovanju.

 Pripravite ekumensko molitev za skupen namen sku-
paj z drugimi krajevnimi krščanskimi skupnostmi.

 Spodbudite duhovnike in pastorale delavce, naj se re-
dno sestajajo k skupni molitvi z duhovniki in predstav-
niki drugih Cerkva, ki delujejo na področju.

 Seznanite se z ekumenskim delovanjem skupnosti po-
svečenega življenja in cerkvenih gibanj ter jih k temu 
delovanju kolikor mogoče spodbujajte.

 Prosite škofijsko komisijo, naj sodeluje z drugimi kr-
ščanskimi skupnostmi, da bi spoznali, kje je potrebno 
očiščenje spomina in predlagali konkretne pobude, ki 
bi to omogočile.
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B. DIALOG LJUBEZNI

25. Krstni temelj dialoga ljubezni

Vsak ekumenizem sloni na krstu. Če kristjani že vse lju-
di priznavajo za brate in sestre v moči skupnega Stvarnika, 
potem priznavajo še veliko globljo vez s krščenimi drugih kr-
ščanskih skupnosti, ki so njihovi bratje in sestre v Kristusu, 
kakor učijo Nova zaveza in cerkveni očetje. Zato se dialog lju-
bezni ne nanaša samo na človeško bratstvo, ampak tudi na 
občestvene vezi, ki jih vzpostavlja krst.

26. Kultura srečanja v ekumenskih ustanovah in 
dogodkih

Katoličani ne smejo pričakovati, da se bodo drugi kristja-
ni približali njim, ampak morajo biti vedno pripravljeni na-
rediti prvi korak k njim (prim. E § 4). Ta »kultura srečanja« 
je predpogoj vsakega pristnega ekumenizma. Pomembno 
je torej, da katoličani, koliko je mogoče, sodelujejo v različ-
nih ekumenskih ustanovah na lokalni, škofijski in naro-
dni ravni. Ustanove, kot so svet Cerkva in krščanski sveti, 
krepijo medsebojno razumevanje in sodelovanje (prim. EP 
§§ 166-171). Katoličani imajo posebno dolžnost sodelovati 
v ekumenskem gibanju na krajih, kjer predstavljajo veči-
no (prim. EP § 32). Dialog ljubezni se gradi prek cele vrste 
preprostih pobud, ki krepijo vezi občestva. To so: izmenjava 
poslanic in delegacij ob posebnih priložnostih; medsebojni 
obiski in srečanja med lokalnimi pastoralnimi delavci; po-
bratenja ali dogovori med skupnostmi ali ustanovami (škofi-
je, župnije, semenišča, šole in zbori). Na ta način z besedami 
in dejanji kažemo svojo ljubezen ne samo do naših bratov in 
sester v Kristusu, ampak tudi do krščanskih skupnosti, ki 
jim pripadajo, ko z veseljem priznavamo in cenimo resnično 
krščanske vrednote, ki jih najdemo pri njih (prim. E § 4).

Številni škofje so po zaslugi dialoga ljubezni doživeli, da 
je ekumenizem veliko več kot dolžnost njihove službe: odkrili 

CD 168 - Ekumenski vademekum_TISK.indd   29CD 168 - Ekumenski vademekum_TISK.indd   29 12. 04. 2021   11:04:5012. 04. 2021   11:04:50



30

so ga kot vir obogatitve in veselja, zaradi katerega vzklika-
jo: »Glejte, kako je dobro in kako prijetno, če bratje prebivajo 
skupaj« (Ps 133,1).

Praktična priporočila

 Naredite prve korake k srečanju s predstavniki drugih 
Cerkva.

 Molite zanje.
 Udeležite se, kolikor je mogoče in primerno, bogoslužij 

posvetitve/ustoličenja/sprejema predstavnikov drugih 
Cerkva v vaši škofiji.

 Povabite, kadar je primerno, predstavnike drugih Cer-
kva k liturgičnim opravilom in drugim pomembnim 
dogodkom.

 Spremljajte delo Svetov Cerkva in drugih ekumenskih 
ustanov, ki so navzoče v vaši škofiji, in sodelujte z nji-
mi, kolikor je mogoče.

 Obveščajte predstavnike drugih Cerkva o pomembnih 
dogodkih in novicah.
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C. DIALOG RESNICE

27. Dialog kot izmenjava darov

V okrožnici Da bi bili eno sv. Janez Pavel II. trdi, da je dia-
log »postal izrečna nujnost in ena od prednostnih dejavnosti 
Cerkve« (VE § 31). Prek ekumenskega dialoga vsak udeleže-
nec pride do resničnejšega spoznanja in bolj pravičnega oce-
njevanja svojega sogovornika (prim. E § 4). Sv. Janez Pavel 
II. pojasnjuje, da »se dialog ne omejuje le na izmenjavo misli. 
Na neki način je vedno tudi ‚izmenjava darov‘« (VE § 28). V 
tej izmenjavi »prinašajo posamezni deli svoje darove drugim 
delom in vsej Cerkvi« (C § 13). Papež Frančišek nas vabi, naj 
bomo dejavno pozorni na darove drugih kristjanov ali na po-
dročja, ki zadevajo naše cerkvenostne potrebe in v čemer se 
lahko učimo od drugih: »Ali res verujemo v svobodno in veli-
kodušno delovanje Duha! Ne gre le za sprejemanje informa-
cij o drugih, da bi se bolje spoznali, ampak za to, da bi kot dar 
sprejeli tisto, kar je Duh sejal pri njih, in je namenjeno tudi 
nam« (VE § 2246).

28. Dialog, ki nas vodi k celotni resnici

Dialog resnice je teološki dialog, ki ima za cilj ponovno 
vzpostavitev edinosti v veri. V okrožnici Da bi bili eno se sv. 
Janez Pavel II. sprašuje: »Kdo bi mogel kot nekaj zakonitega 
sprejeti takšne vrste spravo, ki bi šla na škodo resnice?« (§ 
18). Vztraja na dejstvu, da se bo polna edinost lahko uresni-
čila samo s »sprejetjem vse in celotne resnice, v katero Sveti 
Duh uvaja Kristusove učence« (VE § 36). Isto prepričanje sta 
v Jeruzalemu leta 2014 izrazila papež Frančišek in ekumen-
ski patriarh Bartolomej v skupni izjavi, kjer trdita: »Vnovič 
potrjujeva, da teološki dialog ne išče najmanjšega skupnega 
teološkega imenovalca, glede katerega naj bi dosegli kom-
promis, marveč temelji na poglabljanju celotne resnice, ki jo 
je Kristus podaril svoji Cerkvi, in ki je po delovanju Svetega 
Duha nikoli ne nehamo bolje razumevati.«
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29. Teološki dialog na mednarodni, narodni in
škofijski ravni

V letih, ki so sledila 2. vatikanskemu koncilu, je Katoliška 
Cerkev sodelovala v številnih dvostranskih mednarodnih 
teoloških dialogih s svetovnimi krščanskimi občestvi. Naloga 
dialoških komisij je bila predvsem spoprijeti se s teološkimi 
nesoglasji, ki so povzročila delitve v zgodovini. Pri tem so mo-
rali opustiti polemično govorico in predsodke preteklosti in 
kot izhodišče sprejeti skupno izročilo.11 Ti dialogi so obrodili 
vrsto dokumentov, v katerih so sogovorniki skušali očrtati, 
do katere točke delijo isto vero: soočili so medsebojne razlike, 
skušali razširiti področje zbliževanj in določili teme, ki zah-
tevajo nadaljnje razmišljanje. Sadovi dialoga nudijo okvir za 
ugotavljanje, kaj je prav, da na temelju skupne vere že stori-
mo skupaj in česa še ne moremo.

Nič manj pomembno ni delo številnih narodnih dialoških 
komisij, ki so pod oblastjo škofovskih konferenc. Te narodne 
komisije pogosto stopajo v dialog z mednarodnimi komisija-
mi; po eni strani predlagajo slednjim nova področja plodovi-
tega iskanja, po drugi pa prejemajo njihove dokumente in jih 
komentirajo. 

Dialog resnice, ki ga vodimo na narodni in škofijski rav-
ni, lahko igra posebno pomembno vlogo, kar zadeva pomen 
in veljavnost obhajanja krsta. Nekatera vodstva krajevnih 
Cerkva so uspela oblikovati skupne izjave, ki izražajo medse-
bojno priznavanje krsta (prim. EP § 94). Tudi druge delovne 
skupine in ekumenske pobude lahko dajo dragocen prispe-
vek k dialogu resnice.12

11  Nekaj informacij o teh teoloških dialogih je navedenih v Dodatku tega 
dokumenta.
12  Omenjamo nekaj primerov: Skupina Dombes, Ekumenska delovna skupina 
evangeličanskih in katoliških teologov v Nemčiji, Teološki pogovori s pravoslavni-
mi (orientalnimi) Cerkvami, za katere je dala pobudo ustanova Pro Oriente, Pogo-
vori v Malines, Katoličani n evangeličani skupaj ter Mešana pravoslavno-katoliš-
ka delovna skupina Sveti Irenej.
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30. Izziv sprejemanja

Sprejemanje (recepcija) je proces, po katerem Cerkev spo-
zna in sprejme, kar prepozna kot pristno krščansko učenje. 
Krščanska skupnost je to razločevanje opravljala od prve-
ga oznanjevanja Besede naprej in v teku celotne zgodovine 
ekumenskih koncilov ter cerkvenega učiteljstva. Sprejema-
nje dobi nov pomen v obdobju ekumenizma. Medtem ko so 
dvostranski in večstranski dialogi z leti obrodili številne do-
govore in skupne izjave, ta besedila niso vedno vstopila v ži-
vljenje krščanskih skupnosti. Mešana delovna skupina med 
Ekumenskim svetom Cerkva in Katoliško Cerkvijo v svojem 
dokumentu o sprejemanju opredeljuje ekumensko spreje-
manje kot tisto »evangeljsko držo, ki je potrebna, da bi dolo-
čeno cerkveno izročilo lahko sprejelo rezultate dialoga.«13 Sv. 
Janez Pavel II. je vztrajal na tem, da je za učinkovito spreje-
manje dvostranskih dogovorov potrebno »resno preverjanje, 
v katero mora biti pritegnjeno celotno Božje ljudstvo na razne 
načine, v raznih oblikah in pristojnostih« (VE § 80). Proces 
sprejemanja mora celotno Cerkev vključiti v uresničevanje 
verskega čuta (sensus fidei): tako verne laike kot teologe in 
pastirje. Teološke fakultete in lokalne ekumenske komisije 
imajo v tem pogledu pomembno vlogo. Odgovornost za konč-
no sodbo pa vendarle pripada učiteljski oblasti Cerkve (prim. 
VE § 81). Škofje so torej poklicani, da še posebej berejo in 
presojajo ekumenske dokumente, ki so pomembnejši za nji-
hove razmere. Številni od teh dokumentov prinašajo predlo-
ge, ki se lahko uresničijo na lokalni ravni. 

Čeprav besedila, ki so sad ekumenskih dialogov, niso del 
uradnega učenja vpletenih Cerkva, lahko njihovo sprejema-
nje v življenje krščanskih skupnosti pomaga h globljemu do-
jemanju in cenjenju verskih skrivnosti.

13  Mešana delovna skupina Ekumenskega sveta Cerkva in Katoliške Cerkve. 
Deveto poročilo (2007-2012). Dodatek A. Sprejemanje: ključ ekumenskega napred-
ka, § 15, 2012.
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Praktična priporočila

 Ugotovite, katere dvostranske dokumente je Katoliška 
Cerkev že objavila skupaj z glavnimi krščanskimi sku-
pnostmi, ki so navzoče v škofiji. V Dodatku boste našli 
predstavitev teh dialogov, katerih dokumenti so na vo-
ljo na spletni strani Papeškega sveta za pospeševanje 
edinosti kristjanov. 

 Ustanovite škofijsko ali pokrajinsko (regionalno) komi-
sijo za dialog, ki kot strokovnjake vključuje tako laiške 
kot posvečene teologe. Komisija se bo lahko posvetila 
skupnemu študiju dokumentov mednarodnih in naro-
dnih dialogov, ali pa se bo spoprijela z vprašanji lokal-
nega pomena.

 Prosite komisijo, naj predlaga konkretne dejavnosti, 
ki bi jih na temelju doseženih ekumenskih dogovorov 
lahko skupaj pripravili škofija ter ena ali več drugih 
krščanskih skupnosti, ki delujejo na ozemlju. 
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D. DIALOG ŽIVLJENJA

31. Poskrbeti moramo, da resnice, ki so bile skupaj iz-
ražene v teološkem dialogu, najdejo konkreten izraz preko 
skupnega delovanja v pastoralni skrbi, v služenju svetu in 
na kulturnem področju. Ekumenski pravilnik trdi, da je pri-
spevek, ki ga kristjani morejo dati na teh področjih človeške-
ga življenja, »učinkovitejši, kadar ga dajejo vsi skupaj in ko 
ljudje vidijo, da so pri tem med seboj edini« (§ 162). Pravilnik 
nadaljuje: »Zato bodo želeli delati skupaj vse, kar jim njiho-
va vera dovoljuje« (§ č162). Te besede so odmev pomembnega 
ekumenskega načela, ki je znano kot načelo iz Lunda in ki 
ga je prvič izrazil Ekumenski svet Cerkva leta 1952. Pravi, 
da morajo kristjani »delovati skupaj na vseh področjih, ra-
zen tam, kjer jih globoke razlike v prepričanju obvezujejo, da 
delujejo ločeno« (Tretja svetovna konferenca komisije Vera in 
cerkvena ureditev). Ko katoličani delujejo skupaj z drugimi 
kristjani, začnejo globoko v veri živeti občestvo, ki ga že doži-
vljajo z njimi.

V tem procesu so katoličani poklicani, da pokažejo tako 
potrpežljivost kot vztrajnost, ki sta dve kreposti dvojčici eku-
menizma. Pod vodstvom svojih škofov ravnajo »postopoma 
in previdno, ne da bi se pri tem izmikali težavam« (EP § 23). 
Iskreno se trudijo v iskanju edinosti, saj jih nagiba nujna po-
treba po spravi ter Kristusova želja, da bi bili njegovi učenci 
eno« (prim. EP § 246, VE § 48). 

1. Pastoralni ekumenizem

32. Skupni pastoralni izzivi kot priložnost 
za ekumenizem

Krščanske skupnosti se na določenem področju pogosto 
srečujejo z istimi pastoralnimi in misijonskimi izzivi. Če ni 
pristne želje po edinosti kristjanov, ti izzivi lahko zaostrijo 
napetosti do te mere, da se pojavi duh tekmovalnosti med 
skupnostmi. Nasprotno pa, če se s temi izzivi soočijo v pri-
mernem ekumenskem duhu, lahko postanejo priložnost za 
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rast v edinosti kristjanov preko pastoralne skrbi, ki jo tukaj 
imenujemo »pastoralni ekumenizem«. To je eno od področij, 
ki najbolj učinkovito prispeva k spodbujanju edinosti kri-
stjanov v življenju vernikov.

33. Skupno služenje in skupna uporaba virov

Na mnogih koncih sveta in na veliko načinov predstavni-
ki različnih izročil skupaj delajo, da bi zagotovili pastoralno 
oskrbo v bolnišnicah, v zaporih, v oboroženih silah, na univer-
zah in v drugih pastoralnih enotah (vikariatih ali kaplanijah). 
Velikokrat v teh razmerah dajejo drug drugemu v uporabo 
kapele in druge prostore, da tako zagotovijo oskrbo vernikov 
različnih krščanskih skupnosti (prim. EP § 204). Kadar škof 
meni, da ni nevarnosti za pohujšanje ali za zmedo med verni-
ki, lahko dovoli uporabo določene cerkve drugim krščanskim 
skupnostim. Posebno razločevanje je potrebno v primeru, ko 
gre za stolnico. Ekumenski pravilnik (§ 137) predvideva razme-
re, v katerih lahko katoliška škofija pride na pomoč drugi kr-
ščanski skupnosti, ki nima lastnega bogoslužnega prostora 
ali predmetov, ki so potrebni za dostojno obhajanje obredov. 
Podobno velja tudi obratno: v številnih okoljih so katoliške 
skupnosti deležne enake gostoljubnosti s strani drugih kr-
ščanskih skupnosti. Takšna skupna uporaba virov neguje za-
upanje in poglablja medsebojno razumevanje med kristjani.

34. Misijonsko poslanstvo in kateheza

Jezus je molil, »naj bodo vsi eno, … da bo svet veroval« (Jn 
17,21). Ekumensko gibanje je vse od začetka imelo v središču 
evangelizacijsko poslanstvo Cerkve. Razdeljenost kristjanov 
ovira evangelizacijo in škodi verodostojnosti evangeljskega 
sporočila (prim. E § 1; Apostolska spodbuda o evangelizaciji 
- Evangelii nuntiandi, § 77 in Okrožnica Da bi bili eno, §§ 98-
99). Ekumenski pravilnik poudarja, da je treba preprečiti, da 
bi se »človeški, kulturni in politični dejavniki, ki so bili vple-
teni v prvotne ločitve med Cerkvami«, presajali na področja 
novega misijonskega delovanja. Od krščanskih misijonarjev 
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različnih izročil zahteva, da »delujejo z ljubeznijo in ob med-
sebojnem spoštovanju« (§ 207).

Apostolska spodbuda o katehezi (Catechesi tradendae, 
1979) pravi, da lahko škofje odločijo, da je v določenih raz-
merah »primerno ali celo potrebno« sodelovati z drugimi 
kristjani na področju kateheze (§ 33, navaja Ekumenski pra-
vilnik, § 188). V nadaljevanju dokument opisuje pogoje za 
takšno sodelovanje. Katekizem Katoliške Cerkve se je izka-
zal kot koristno orodje za sodelovanje z drugimi kristjani na 
področju kateheze.

35. Mešani zakoni

Škof je poklican, da daje dovoljenje za mešane zakone in 
v nekaterih primerih lahko odobri spregled od katoliškega 
obreda pri poroki. Na mešane zakone ne smemo gledati kot 
na težavo, saj so pogosto privilegiran prostor graditve edino-
sti kristjanov (prim. Apostolsko pismo o družini - Familiaris 
consortio § 78 /CD 16, 1981/ in AS § 207). Kljub temu pa pa-
stirji ne morejo ostati ravnodušni do trpljenja, ki ga razde-
ljenost kristjanov povzroča v teh družinah in je nedvomno 
hujše kot v drugih okoljih. Pastoralno skrb za medkonfesio-
nalne krščanske družine je treba upoštevati tako na škofij-
ski kot na regionalni ravni, začenši z začetno pripravo para 
na zakon pa do pastoralnega spremljanja, ko se rojevajo otro-
ci in ko gre za njihovo pripravo na zakramente (prim. EP §§ 
143-160). Poseben napor mora biti namenjen temu, da se te 
družine vključujejo v župnijske in škofijske ekumenske de-
javnosti. Srečanja med pastirji z namenom spremljanja in 
podpore, ki jo nudijo tem parom, so lahko odlično področje 
ekumenskega sodelovanja (prim. EP § 147). Nedavna migra-
cijska gibanja so še povečala obseg te cerkvene stvarnosti. 
Od enega področja do drugega obstaja velika raznolikost 
praks, kar zadeva mešane zakone, krščevanje otrok, ki so 
se rodili tem parom, ter njihovo duhovno formacijo.14 Zato je 
potrebno na krajevni ravni spodbujati dogovore o teh nujnih 
pastoralnih vprašanjih.

14  Škof mora upoštevati ZCP kan. 1125 ali ZKVC kan. 814 § 1.
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36. Skupna udeležba pri zakramentalnem življenju 
(communicatio in sacris)

Ker z drugimi kristjani, kot smo videli, delimo pravo obče-
stvo v moči našega skupnega krsta, je molitev s temi brati in 
sestrami hkrati možna in potrebna, da nas vodi k edinosti, 
ki jo Gospod želi za svojo Cerkev. Vendar pa vprašanje po-
deljevanja in prejemanja zakramentov, zlasti evharistije, pri 
liturgičnih opravilih enih in drugih ostaja povod za močne 
napetosti v naših ekumenskih odnosih. Pri obravnavi teme 
o »skupni udeležbi pri zakramentalnem življenju s kristjani 
drugih Cerkva in cerkvenih skupnosti« se Ekumenski pravil-
nik navdihuje ob dveh temeljnih načelih, ki sta izraženi v Od-
loku o ekumenizmu § 8, in ki obstajata v določeni medsebojni 
napetosti ter ju moramo vedno upoštevati skupaj. Prvo na-
čelo pravi, da obhajanje zakramentov v določeni skupnosti 
»izraža edinost Cerkve«, drugo pa, da je določen zakrament 
»deležnost pri sredstvih milosti« (E § 8). V zvezi s prvim na-
čelom Pravilnik izjavlja, da je »evharistično obhajilo vezano 
na polno cerkveno občestvo in na njegov vidni izraz« (EP § 
129), zato mora biti udeležba pri zakramentih evharistije, 
sprave in bolniškega maziljenja na splošno pridržana tistim, 
ki so v polnem občestvu. Vendar pa ob upoštevanju drugega 
načela Pravilnik nadaljuje, da »se more v določenih okolišči-
nah - sicer izjemoma in pod določenimi pogoji - kristjanom 
drugih Cerkva in cerkvenih skupnosti dovoliti ali celo pripo-
ročiti pristop k tem zakramentom« (EP § 129). V tem smislu 
Pravilnik dodaja, da je za krščene evharistija duhovna hrana, 
ki jih usposablja, da premagujejo greh in rastejo k polnosti 
življenja v Kristusu. Zato v nekaterih okoliščinah skupnost 
pri svetih obredih (communicatio in sacris) ni samo odobre-
na zaradi skrbi za duše, ampak se priznava kot zaželena in 
priporočljiva.

Presoja glede uporabe teh dveh načel zahteva razloče-
vanje s strani škofa, ki bo vedno upošteval možnost, da se 
communicatio in sacris razlikuje glede na vpleteno Cerkev 
ali skupnost. Zakonik cerkvenega prava opisuje razmere, v 
katerih katoličani morejo prejeti zakramente od drugih kr-
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ščanskih služabnikov (nositeljev služb, duhovnikov) (prim. 
ZCP kan. 844 § 2 in ZKVC kan. 671 § 2). Kanon določa, da 
smejo v primeru smrtne nevarnosti ali kadar škof presodi, 
da obstaja »huda potreba«, katoliški služabniki deliti zakra-
mente drugim kristjanom, »če oni to sami od sebe prosijo, če 
le glede teh zakramentov izpovedujejo katoliško vero in so 
pravilno pripravljeni« (ZCP kan. 844 § 4. Glej tudi ZKVC kan. 
671 § 3).

Pomembno je poudariti, da gre pri škofovi presoji o tem, 
kaj predstavlja »hudo potrebo«, in o okoliščinah, zaradi kate-
rih je takšna izjemna zakramentalna skupnost primerna, ve-
dno za pastoralno razločevanje, ki torej zadeva skrb za duše 
in zveličanje duš. Skupnost pri zakramentih nikoli ne sme 
biti stvar preproste vljudnosti. Nujno je potrebna previdnost, 
da ne povzročimo zmede ali da ne pohujšamo vernikov. Ven-
dar moramo imeti v mislih besede sv. Janeza Pavla II.: »V ve-
selje mi je spomniti na to, da morejo katoliški duhovniki v ne-
katerih posebnih primerih podeljevati zakramente evharistije, 
pokore in bolniškega maziljenja drugim kristjanom, ki niso v 
polnem občestvu s Katoliško Cerkvijo« (VE § 46).15

37. Sprememba cerkvene pripadnosti: ekumenski 
izziv in priložnost

Sprememba cerkvene pripadnosti se po svoji naravi raz-
likuje od ekumenske dejavnosti (prim. E § 4). Vendar eku-
menski dokumenti upoštevajo položaje, v katerih nekateri 
kristjani prestopijo iz ene krščanske skupnosti v drugo. Ne-
katere pastoralne določbe, kakor tiste, ki so podane v Apo-
stolski konstituciji Anglicanorum coetibus, dajejo odgovor na 
to stvarnost. Lokalne skupnosti morajo z veseljem sprejema-
ti tiste, ki želijo vstopiti v polno občestvo s Katoliško Cerkvi-
jo, čeprav se je treba, kot določa Obrednik za uvajanje odra-

15  Doseženi so bili pastoralni dogovori z nekaterimi pravoslavnimi (orientalni-
mi) Cerkvami glede vzajemne pripustitve vernikov k evharistiji v primeru potre-
be (leta 1984 s Sirsko pravoslavno Cerkvijo, leta 2001 med Kaldejsko Cerkvijo in 
Asirsko Cerkvijo Vzhoda). Mnoge škofovske konference, sinode, eparhije in škofije 
so objavile smernice in dokumente na to temo. 
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slih v krščanstvo, »skrbno ogibati vsemu, kar bi na kakršen 
koli način dišalo po triumfalizmu« (Dodatek § 3). Tiste, ki 
razodevajo namen, da bodo zapustili Katoliško Cerkev, pa je 
treba seznaniti s posledicami njihove odločitve, toda vedno 
z globokim spoštovanjem do njihove vesti. Da bi ohranjali 
tesne odnose z ekumenskimi sogovorniki, se je v nekaterih 
okoliščinah mogoče z drugimi krščanskimi skupnostmi do-
govoriti za »kodeks ravnanja«,16 zlasti kadar stojimo pred ob-
čutljivim vprašanjem spremembe pripadnosti nekoga, ki je 
član klera.17

16  Mešani katoliško-pravoslavni odbor za teološki dialog v Franciji je predstavil 
predlog v tem smislu, in sicer v svoji izjavi Elementi etike katoliško-pravoslavnega 
dialoga, 2003.
17  Navajamo primer: anglikansko-katoliški dialog kanadskih škofov je objavil 
skupno izjavo z naslovom Pastoralne smernice za Cerkve v primeru, ko člani klera 
preidejo od ene skupnosti k drugi, 1991.
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Praktična priporočila

 Ugotovite skupne pastoralne potrebe s predstavniki 
drugih Cerkva.

 Prisluhnite pastoralnim pobudam drugih krščanskih 
skupnosti in se učite od njih.

 Velikodušno podpirajte pastoralno delo drugih kr-
ščanskih skupnosti.

 Srečujte se z medkonfesionalnimi družinami v škofiji 
in prisluhnite njihovim izkušnjam.

 Duhovnikom škofije predstavite smernice za skupnost 
pri zakramentih, ki jih daje Ekumenski pravilnik (pov-
zeli smo jih zgoraj) in smernice, če obstajajo, ki so jih 
predložile škofovske konference ali sinode katoliških 
vzhodnih Cerkva. Pomagajte duhovnikom razločeva-
ti, kdaj lahko predvidene pogoje uporabijo in kdaj je v 
posameznih primerih skupnost pri zakramentalnem 
življenju primerna.

 Če škofija ali škofovska konferenca nimata smernic v 
zvezi s kanonskimi določbami glede izjemne skupnosti 
pri zakramentalnem življenju in če obstaja mnenje, da 
so takšne smernice koristne za lastno okolje, stopite 
v stik z ekumenskim uradom škofovske konference in 
prosite za nasvete, ali je možno predložiti ali pripraviti 
takšno besedilo.
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2. Praktični ekumenizem

38. Sodelovanje pri služenju svetu

Drugi vatikanski koncil je vse kristjane povabil, naj s 
tem, ko so združeni v skupnem prizadevanju in pričevanju 
za skupno upanje, »v polnejšo luč postavijo obraz Kristusa 
Služabnika« (E § 12), Poudaril je, da takšno sodelovanje 
že obstaja v mnogih državah z namenom, da bi zavarovali 
človekovo dostojanstvo in ublažili trpljenje, ki je posledica 
lakote in nesreč, nepismenosti in revščine, pomanjkanja 
bivališč in neustrezne porazdelitve bogastva. Danes bi na 
ta seznam lahko dodali usklajeno delovanje krščanskih 
organizacij za pomoč beguncem in migrantom, za boj proti 
sodobni sužnosti in trgovini z ljudmi, operacije za utrditev 
miru, obrambo verske svobode, boj proti oblikam diskri-
minacije, obrambo svetosti življenja in skrb za stvarstvo. 
Sodelovanje med kristjani na vseh teh področjih spada k 
»praktičnemu ekumenizmu«. Ko se pojavljajo nove potre-
be, krščanske skupnosti postopoma vedno bolj združuje-
jo vire in usklajujejo napore, da bi čim učinkoviteje prišli 
naproti tistim, ki so v potrebi. Sv. Janez Pavel II. je povabil 
kristjane »k vsaki možni obliki praktičnega sodelovanja 
na različnih ravneh« in je to skupno delovanje opredelil 
kot »resnično šolo ekumenizma in dinamično pot naproti 
edinosti« (VE § 40). V mnogih delih sveta so škofje lahko 
ugotovili, da je to sodelovanje med krščanskimi skupnost-
mi v službi ubogih močno gibalo, ki krepi željo po edinosti 
kristjanov.

39. Služenje kot pričevanje

S takšnim ekumenskim sodelovanjem kristjani »pričujejo 
za naše upanje« (E § 12). Kot Kristusovi učenci, ki jih je obli-
kovalo Sveto pismo in krščansko izročilo, smo spodbujeni k 
delovanju v obrambo dostojanstva človeške osebe in svetosti 
stvarstva, v trdnem upanju, da Bog vodi celotno stvarstvo na-
proti polnosti njegovega kraljestva. Ko skupaj delujejo v so-
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cialni dejavnosti in v kulturnih projektih, kot jih predlaga št. 
41, se zavzemajo za celovit krščanski pogled na dostojanstvo 
osebe. Naše skupno služenje tako razodeva svetu, da smo de-
ležni iste vere, naše pričevanje pa je še krepkejše zato, ker ga 
dajemo skupaj.

40. Medverski dialog

Kristjani tako na narodni kot na lokalni ravni vedno bolj 
čutijo potrebo, da bi spletli močnejše vezi z drugimi verskimi 
izročili. Nedavna migracijska gibanja so privedla ljudi raz-
ličnih kultur in verstev v sredo skupnosti, ki so bile včasih 
pretežno krščanske. Pristojnost in sposobnost posamične 
krščanske skupnosti sta lahko v tem pogledu omejeni. Sode-
lovanje med kristjani v medverskem dialogu je zato pogosto 
koristno in Ekumenski pravilnik pravi, da morejo kristjani na 
temelju sodelovanja »še poglabljati obstoječe medsebojno ob-
čestvo« (§ 210). Pravilnik zlasti poudarja, kako pomembno je, 
da kristjani sodelujejo pri boju zoper »antisemitizem, verski 
fanatizem in sektaštvo.« Končno je pomembno, da ne izgu-
bimo izpred oči bistvene razlike, ki obstaja med dialogom z 
različnimi verskimi izročili – njegov cilj je vzpostaviti dobre 
odnose in sodelovanje –, ter dialogom z drugimi krščanskimi 
skupnostmi. Slednji ima za cilj ponovno vzpostavitev edino-
sti, ki jo hoče Kristus za svojo Cerkev in ki se pravilno imenu-
je »ekumenski dialog«.
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Praktična priporočila

 V dialogu s predstavniki drugih Cerkva določite podro-
čja, na katerih je potrebno udejanjati krščansko služenje.

 Govorite s predstavniki drugih Cerkva in z vašim ško-
fijskim delegatom o pobudah, ki so se jih ločeno lotili 
kristjani in ki bi jih lahko nadaljevali skupaj.

 Spodbudite duhovnike, naj se s svojimi ekumenskimi 
sogovorniki (partnerji) vključujejo v služenje lokalni 
skupnosti.

 Prosite škofijske organe in katoličane, ki se v imenu 
Cerkve posvečajo socialnim dejavnostim, naj vam po-
sredujejo informacije o tem, kakšno je bilo sodelovanje 
z drugimi krščanskimi skupnostmi v preteklosti, ka-
kšno je sedaj in kako bi ga lahko razširili.

 Pogovorite se s predstavniki drugih Cerkva o njihovih 
odnosih z drugimi verskimi izročili, ki so navzoča na 
področju, in razmislite o tem, kakšne so težave in kaj bi 
lahko krščanske skupnosti naredile skupaj.
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3. Kulturni ekumenizem

41. Kulturni dejavniki so igrali pomembno vlogo pri odda-
ljevanju med različnimi krščanskimi skupnostmi. Teološka 
nesoglasja so pogosto imela vzrok v težavah pri medseboj-
nem razumevanju, ki so izvirale iz kulturnih razlik. Ko so 
se skupnosti ločile in začele živeti ločeno druga od druge, so 
kulturne razlike še naraščale in poglobile teološka nesoglas-
ja. Če pa na to gledamo bolj pozitivno, moramo reči, da je 
krščanstvo tudi zelo veliko prispevalo k razvoju in obogatitvi 
različnih kultur po vsem svetu.

»Kulturni ekumenizem« je izraz, ki vključuje vsa 
prizadevanja za boljše razumevanje kulture drugih 
kristjanov: ob tem se zavedamo, da smo kljub kulturni razli-
ki deležni iste vere, ki se izraža na različne načine. Pomem-
ben vidik kulturnega ekumenizma je pospeševanje skupnih 
kulturnih projektov, ki morejo zbližati različne skupnosti in 
vnovič inkulturirati evangelij v naš čas.

Ekumenski pravilnik (§§ 211-218) daje pobudo za sku-
pne projekte na akademskem, znanstvenem in umetniškem 
področju ter nudi merila za razločevanje pri teh projektih 
(prim. § 212). Izkušnja številnih katoliških škofij kaže, da so 
ekumenski koncerti, festivali sakralne umetnosti, razstave 
in simpoziji pomembne priložnosti za zbližanje med kristja-
ni. Kultura v širšem smislu je sama po sebi privilegiran pro-
stor za »izmenjavo darov«.
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SKLEP

Dolga zgodovina razdeljenosti med kristjani in zaplete-
na narava teoloških in kulturnih dejavnikov, ki delijo kr-
ščanske skupnosti, sta velik izziv za vse tiste, ki so dejavni 
v ekumenskem prizadevanju. Ovire na poti k edinosti re-
snično presegajo človeške moči in jih ni mogoče premagati 
zgolj z našimi močmi. Toda Kristusova smrt in vstajenje 
sta dokončna Božja zmaga nad grehom in razdeljenostjo, 
pa tudi zmaga nad krivico in vsako obliko zla. Zato kristja-
ni ne morejo obupati spričo svojih delitev, kakor ne mo-
rejo obupati spričo krivic in vojn. Kristus je vse to zlo že 
premagal. 

Naloga Cerkve je vedno sprejemati milost Kristusove 
zmage. Praktična priporočila in pobude, ki jih predlaga 
ta Vademekum, so orodja, s katerimi se Cerkev in posebej 
še škof trudita za ponavzočenje in udejanjanje Kristusove 
zmage nad razdeljenostjo kristjanov. Ko se Cerkev odpira 
Božji milosti, se prenavlja. Odlok o ekumenizmu uči, da je 
ta prenova prvi in nujni korak k edinosti. Odprtost Božji 
milosti vključuje odprtost do naših bratov in sester kristja-
nov in, kot je zapisal papež Frančišek, tudi željo po tem, 
»da bi kot dar sprejeli tisto, kar je Duh sejal pri njih, in je 
namenjeno tudi nam« (VE § 246). V svojih dveh delih je ta 
Vademekum skušal obravnavati dve razsežnosti ekume-
nizma: prenovo Cerkve v njenem življenju in njenih struk-
turah ter sodelovanje z drugimi krščanskimi skupnostmi 
v duhovnem ekumenizmu in v dialogu ljubezni, resnice in 
življenja. 

Oče Paul Couturier (1881 – 1953), katoliški pionir eku-
menskega gibanja in zlasti duhovnega ekumenizma, je v mo-
litvi, ki še danes navdihuje kristjane različnih izročil, klical 
milost Kristusove zmage nad našo razdeljenost. Vademekum 
zato sklepamo z njegovo molitvijo: 
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Gospod Jezus, na večer, preden si umrl za nas, si molil,
da bi bili vsi Tvoji učenci popolnoma eno,
kakor Ti v Očetu in Oče v Tebi.
Daj, da bomo živo začutili, kako velika nezvestoba do Tebe
je naša razdeljenost.
Daj nam iskrenosti, da bomo priznali in obžalovali
ravnodušnost, nezaupanje in medsebojno nenaklonjenost,
ki se morda skrivajo v nas.
Daj nam poguma, da bomo vse to izkoreninili.
Nakloni nam, da se vsi zedinimo v Tebi,
 da bi se iz naših src in ustnic neprestano dvigala 
Tvoja molitev
za edinost kristjanov, kakršno Ti hočeš in po poteh, 
ki jih Ti hočeš.
V tebi, ki si popolna ljubezen, naj najdemo pot,
 ki vodi do edinosti v poslušnosti Tvoji ljubezni in resnici. Amen.

 Sveti oče papež Frančišek je odobril objavo tega
dokumenta.

V Vatikanu, 5. junija 2020.

Kardinal Kurt KOCH
predsednik

+ Brian FARRELL
Naslovni škof Abitine

tajnik

CD 168 - Ekumenski vademekum_TISK.indd   48CD 168 - Ekumenski vademekum_TISK.indd   48 12. 04. 2021   11:04:5112. 04. 2021   11:04:51



49

KATOLIŠKI DOKUMENTI O EKUMENIZMU

UR – E   Drugi vatikanski koncil, Odlok Unitatis redinte-
gratio - O ekumenizmu (1964).

UUS – DBE Sv. Janez Pavel II., Okrožnica Ut unum sint - Da 
bi bili eno (1995). Cerkveni dokumenti 63, Ljubljana 1996.

Papeški svet za pospeševanje edinosti kristjanov in 
Združene biblične družbe, Smernice za medkonfesionalno 
sodelovanje pri prevajanju Svetega pisma (1987).

EP Papeški svet za pospeševanje edinosti kristjanov, Eku-
menski pravilnik - Pravilnik za uporabo načel in določb o eku-
menizmu (1993). Cerkveni dokumenti 53, Ljubljana 1994.

Papeški svet za pospeševanje edinosti kristjanov, Eku-
menska razsežnost v formaciji tistih, ki se posvečajo pastoral-
ni službi (1997).

Za ogled teh dokumentov in drugega gradiva gl. spletno 
stran Papeškega sveta za pospeševanje edinosti kristjanov 
(www.christianunity.va).
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DODATEK

SOGOVORNIKI KATOLIŠKE CERKVE V MEDNA-
RODNIH DIALOGIH

Dvostranski dialog

Delo Papeškega sveta za pospeševanje edinosti kristjanov 
(PSPEK) je tako v spodbujanju vedno tesnejših odnosov z na-
šimi brati in sestrami v Kristusu (dialog ljubezni) kot v pri-
zadevanju za preseganje doktrinalnih delitev, ki nam prepre-
čujejo, da bi prišli do polne in vidne edinosti (dialog resnice). 
PSPEK vodi dvostranske dialoge in pogovore z naslednjimi 
krščanskimi skupnostmi.18 

Pravoslavne Cerkve bizantinskega izročila

Cerkve bizantinskega izročila povezuje priznavanje sed-
mih ekumenskih koncilov prvega tisočletja in isto duhovno 
ter kanonsko izročilo, ki so ga podedovale od Bizanca. Te 
Cerkve, ki oblikujejo Pravoslavno Cerkev v celoti, so organi-
zirane po načelu avtokefalnosti, vsaka s svojim patriarhom; 
med temi ekumenskemu patriarhu priznavajo prvenstvo 
časti. Soglasno priznane avtokefalne Cerkve so: Carigraj-
ski, Aleksandrijski, Antiohijski, Jeruzalemski, Moskovski, 
Srbski, Romunski, Bolgarski in Ukrajinski patriarhat ter 
avtokefalne Cerkve Cipra, Grčije, Poljske, Albanije, Češke in 
Slovaške. Nekateri patriarhati vključujejo tudi tako imeno-

18  Preden vzpostavimo ekumenske odnose na lokalni ravni, je koristno, da se 
prepričamo, če je določena krščanska skupnost v polnem občestvu s katero od 
skupnosti, ki so navedene v tem Dodatku. Obstajajo na primer nekanonične 
pravoslavne Cerkve, nadalje anglikanske province in škofije, ki niso v občestvu z 
nadškofom Canterburyja, ter mnoge baptistične skupnosti, ki niso članice Svetov-
ne baptistične zveze. Poleg tega nekatere skupnosti nimajo reprezentativne sve-
tovne strukture. Ko vstopamo v ekumenske odnose s temi skupinami, je potrebno 
razločevanje. Utegne biti koristno, če vprašamo za nasvet Ekumensko komisijo 
škofovske konference ali Papeški svet za pospeševanje edinosti kristjanov.
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vane »avtonomne« Cerkve. Leta 2019 je ekumenski patriarh 
podelil priznanje (Tomos) avtokefalnosti pravoslavni Cerkvi v 
Ukrajini. Proces priznanja te Cerkve s strani drugih Cerkva 
je še vedno v teku. Mešana mednarodna komisija za teološki 
dialog med Katoliško in Pravoslavno Cerkvijo v celoti, ki je 
bila ustanovljena leta 1979, je sprejela šest besedil. Prvi trije 
dokumenti zadevajo zakramentalno strukturo Cerkve (Mün-
chen 1982, Bari 1987 in Valamo 1988), četrti pa obravnava 
vprašanje unijatstva (Balamand 1993). Po obdobju krize se 
je leta 2006 začela nova faza dialoga, ki je osredotočen na 
odnos med prvenstvom in sinodalnostjo. V tem času so pri-
pravili dva dokumenta (Ravenna 2007 in Chieti 2016).

Vzhodne (orientalne) pravoslavne Cerkve

Vzhodne (orientalne) pravoslavne Cerkve, znane tudi kot 
»nekalcedonske«, ker ne priznavajo četrtega ekumenskega 
koncila, se delijo v tri glavna izročila: koptsko, sirsko 
in armensko. Leta 2003 je bila ustanovljena mešana 
mednarodna komisija, ki združuje vseh sedem Cerkva, ki 
priznavajo prve tri ekumenske koncile. To so: Koptska pra-
voslavna Cerkev, Sirska pravoslavna Cerkev, Armenska apo-
stolska Cerkev (Katolikat Ečmiadzin in Katolikat Cilicije), 
Sirsko-malankarska pravoslavna Cerkev, Etiopska pravo-
slavna Cerkev Tewahedo in Eritrejska pravoslavna Cerkev 
Tewahedo. Prva faza dialoga je obrodila sad leta 2009 z do-
kumentom o naravi in poslanstvu Cerkve. Nova faza je leta 
2015 pripeljala do sprejetja dokumenta o uresničevanju ob-
čestvenosti v prvotni Cerkvi. Trenutno se dialog osredotoča 
na zakramente.

Vzporedno s to komisijo poteka poseben dialog z malan-
karskimi Cerkvami v Južni Indiji. V letih 1989 in 1990 sta 
se začela dvostranska vzporedna dialoga s Sirsko-malankar-
sko pravoslavno Cerkvijo in s Sirsko-malankarsko (jakobit-
sko) pravoslavno Cerkvijo. Ta dva dialoga smo ohranili tudi 
po ustanovitvi zgoraj omenjene komisije. Osredotočata se 
na tri glavne teme: zgodovina Cerkve, skupno pričevanje in 
ekleziologija.
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Asirska Cerkev Vzhoda

Dialog med Katoliško Cerkvijo in Asirsko Cerkvijo Vzhoda 
je obrodil mnogo koristnih sadov. Po prvi fazi dialoga o kri-
stoloških temah sta sv. Janez Pavel II. in patriarh Mar Din-
kha IV. leta 1994 podpisala skupno kristološko izjavo, ki je 
odprla nova obzorja tako teološkemu dialogu kot pastoralne-
mu sodelovanju. Nato je mešana komisija za teološki dialog 
med Katoliško Cerkvijo in Asirsko Cerkvijo Vzhoda načrto-
vala drugi dve delovni fazi: eno o zakramentalni teologiji in 
drugo o sestavi Cerkve. Druga faza se je sklenila s širokim 
soglasjem o zakramentalnih vprašanjih. Na tej osnovi je Pa-
peški svet za edinost (PSPEK) objavil »Smernice za pripusti-
tev k evharistiji med Kaldejsko Cerkvijo in Asirsko Cerkvijo 
Vzhoda«. Soglasno je bil sprejet in leta 2017 potrjen tudi skle-
pni dokument z naslovom Skupna izjava o zakramentalnem 
življenju. Tretja faza dialoga o naravi in sestavi Cerkve se je 
začela leta 2018.

Starokatoliška Cerkev Utrechtske unije

Utrechtska unija vključuje šest narodnih Cerkva, ki pri-
padajo mednarodni konferenci starokatoliških škofov. Po vr-
stnem redu pristopanja k uniji (od 1889 naprej) navajamo: 
Starokatoliške Cerkve Nizozemske, Nemčije, Švice, Avstrije, 
Republike Češke in Poljske. Mednarodna komisija za katoli-
ško-starokatoliški dialog je bila ustanovljena leta 2004. Nje-
na nedavna publikacija Cerkev in cerkveno občestvo vsebuje 
dve poročili iz let 2009 in 2016. Prihaja do sklepa, da bi mo-
gla skupna interpretacija Cerkve kot občestva na več ravneh 
krajevnih Cerkva odpreti obzorja skupnega razumevanja in 
omogočiti skupen pogled na prvenstvo rimskega škofa zno-
traj vesoljne sinodalne perspektive.

Anglikanska skupnost

Anglikanska skupnost vključuje 39 provinc in preko 85 
milijonov članov. Čeprav si tudi drugi lastijo naziv anglikan-
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ci, se Anglikanska skupnost opredeljuje kot sestavljeno iz 
škofij, katerih škof je v občestvu s starodavnim sedežem v 
Canterburyju. Ekumenski dialog med Anglikansko skupno-
stjo in Katoliško Cerkvijo se je začel po zgodovinskem sreča-
nju med sv. Pavlom VI. in nadškofom Mihaelom Ramseyem 
leta 1966. Prva mednarodna katoliško-anglikanska komisija 
(ARCIC I) se je sestajala od leta 1970 do 1981. Dosegla je ši-
roko soglasje o evharistiji in cerkveni službi. Komisija ARCIC 
II je nadaljevala delo prejšnje komisije o avtoriteti v Cerkvi in 
o tem izdala pomemben dokument z naslovom Dar avtoritete 
(1999). Objavila je še skupne izjave o odrešenju, o Mariji, o 
ekleziologiji, o etiki in o milosti. V zadnjem času je komisija 
ARCIC III oblikovala skupno izjavo o ekleziologiji z naslovom 
Skupaj na poti. Mednarodno anglikansko-katoliško komisijo 
za edinost in misijon (IARCCUM) sestavljajo anglikanski in 
katoliški škofje, ki spodbujajo sprejemanje (recepcijo) doku-
mentov ARCIC-a in želijo še okrepiti pričevanje za našo sku-
pno vero s služenjem ljudem v potrebi.

Svetovna luteranska zveza

Svetovna luteranska zveza je svetovna skupnost 148 lu-
teranskih Cerkva, ki pripadajo 99 različnim državam. Med 
njimi obstaja občestvo prižnice (oznanjevanja, op. ur.) in ol-
tarja. Zveza šteje preko 75,5 milijona članov. Ustanovljena je 
bila leta 1947 v Lundu na Švedskem. Luteransko-katoliška 
komisija za edinost se je prvič sestala leta 1967. Od tedaj po-
teka dialog med katoličani in luterani brez prekinitev. V petih 
fazah je komisija objavila študijske dokumente o evangeliju 
in Cerkvi, o cerkveni službi, o evharistiji, o opravičenju in o 
apostolskosti Cerkve. Trenutno obravnava temo krsta in ra-
stočega občestva. Zgodovinski mejnik v odnosih med lutera-
ni in katoličani je bil postavljen s Skupno izjavo glede nauka 
o opravičenju (1999). Teološki spor med Martinom Lutrom in 
cerkvenimi oblastmi, ki je vodil k protestantski reformaciji, 
se je vrtel okoli teologije opravičenja. Skupna izjava predlaga 
44 skupnih trditev v zvezi z naukom o opravičenju. Na podla-
gi doseženega širokega soglasja so se strinjali, da obsodbe, ki 
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jih vsebujejo luteranske veroizpovedi in tridentinski koncil, 
ne veljajo več. Dokument Od konflikta do skupnosti (2013; 
slov. CD 150, 2016) pa je zaznamoval skupno luteransko-ka-
toliško obeleževanje petstoletnice reformacije leta 2017.

Svetovna skupnost reformiranih Cerkva

Svetovna skupnost reformiranih Cerkva in njene članice 
segajo nazaj v dobo reformacije v 16. stoletju, ki so jo vodili 
Janez Kalvin, John Knox in Ulrich Zwingli, ter do prvih re-
formacijskih gibanj Jana Husa in Petra Valdesa. Cerkve čla-
nice se delijo v kongregacijske, prezbiterijanske, reformira-
ne, združene in valdeške. Leta 2010 sta se združila Svetovna 
zveza reformiranih Cerkva in Reformirani ekumenski svet 
in s tem oblikovala Svetovno skupnost reformiranih Cerkva. 
Reformatorsko-katoliška komisija je svoje delo uradno zače-
la v Rimu leta 1970. V celoti je imela štiri faze dialoga, pri 
čemer so nastala naslednja štiri poročila: Navzočnost Kristu-
sa v Cerkvi in svetu (1970-1977); Na poti k skupnemu razu-
mevanju Cerkve (1984-1990); Cerkev kot občestvo skupnega 
pričevanja za Božje kraljestvo (1998-2005); ter Opravičenje in 
zakramentalnost: krščanska skupnost kot kraj uresničevanja 
pravičnosti (2011-2015).

Svetovni metodistični svet

Svetovni metodistični svet je zveza 80 Cerkva z vsega sve-
ta. Mnoge med njimi se navdihujejo pri naukih Johna Wesle-
ya, anglikanskega pridigarja iz 18. stoletja. Metodisti imajo 
dolgo zgodovino ekumenskih povezav; v mnogih državah, kot 
so Kanada, Avstralija in Indija, so se pridružili Združenim 
Cerkvam. Mednarodna metodistično-katoliška komisija se je 
prvič sestala leta 1967. Vsakih pet let pripravi poročilo, ki so-
vpada z zborovanji Svetovnega metodističnega sveta. Ta po-
ročila so se osredotočila na teme, kot so: Sveti Duh, Cerkev, 
zakramenti, apostolsko izročilo, razodetje in vera, učiteljstvo 
Cerkve in svetost. Sedanja faza dialoga (2017-2021) postavlja 
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v središče temo Cerkve kot skupnosti, ki je spravljena in ki 
uresničuje spravo.

Svetovna menonitska konferenca

Svetovna menonitska konferenca predstavlja večino tistih 
krščanskih Cerkva v svetu, ki so nastale iz radikalne refor-
me v 16. stoletju v Evropi, zlasti iz anabaptističnega gibanja. 
Vključuje 107 narodnih menonitskih Cerkva ter Brethren in 
Christ v 58 državah z okoli 1,5 milijona krščenih vernikov. 
Mednarodni pogovori med Katoliško Cerkvijo in Svetovno 
menonitsko konferenco so se začeli leta 1998 in so obrodi-
li poročilo o dialogu z naslovom Poklicani, da bi bili delavci 
za mir (1998-2003). Nedavno (2012-2017) je pri mednarodni 
komisiji za tristranski dialog s Svetovno menonitsko konfe-
renco in s Svetovno luteransko zvezo sodeloval Papeški svet 
za edinost (PSPEK). Sad sodelovanja je leta 2017 dokončano 
poročilo z naslovom Krst in vključitev v Kristusovo telo, ki je 
Cerkev.

Svetovna baptistična zveza

Zveza je svetovna skupnost baptističnih vernikov, ki se je 
oblikovala v Londonu leta 1905. Vključuje okoli 240 Cerkva 
s približno 46 milijoni članov. Baptistično gibanje se je rodilo 
v Angliji v 17. stoletju kot separatistično gibanje, ki se je odce-
pilo od puritancev, ker je vneto zagovarjalo radikalno ločitev 
med Cerkvijo in državo. Prva voditelja gibanja (John Smyth 
in Thomas Helwys) sta bila prepričana, da je krščevanje 
otrok v nasprotju s Svetim pismom. Podobno kot menoniti 
(anabaptisti), ki so vplivali na baptistično teologijo v Holan-
diji in v drugih državah, tudi baptisti ne krščujejo otrok, am-
pak zagovarjajo to, čemur pravijo »krst vernikov«. Leta 1984 
so stekli mednarodni pogovori med baptisti in katoličani. V 
dveh fazah mednarodnega dialoga sta nastali dve poročili: 
Poklicani, da pričujemo za Kristusa v sedanjem svetu (1984-
1988) in Božja beseda v življenju Cerkve (2006-2010). Seda-
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nja, tretja faza dialoga, razmišlja o skupnem krščanskem pri-
čevanju v sodobnem svetu.

Kristusovi učenci (I Disciples of Christ)

Cerkev z imenom Christian Church (I Disciples of Christ) je 
nastala na začetku 19. stoletja v Združenih državah. Izhaja 
iz iskanja obojega: katoliškosti in edinosti. Edinost kristja-
nov temelji predvsem v njihovem nauku o Cerkvi in v njiho-
vem pričevanju za Božje kraljestvo. Opredeljujejo se kot »pro-
testantska evharistična skupnost« in pogosto ponavljajo, da 
»se naša pot sprave začne in konča pri [evharistični] mizi«. 
Dialog s Katoliško Cerkvijo se je začel leta 1977 in je obrodil 
štiri dokumente: Apostolskost in katoliškost (1982); Cerkev 
kot občestvo v Kristusu (1992); Posredovanje vere (2002); in 
Kristusova navzočnost v Cerkvi, ki se posebej ozira na evha-
ristijo (2009).

Binkoštna in karizmatična gibanja

Gibanje Los Angeles Azusa Revival Movement iz leta 1906 
na splošno štejejo za začetek binkoštnega gibanja. Klasični 
binkoštniki imajo svoj izvor v tem prebuditvenem gibanju, 
ki se je kmalu razčlenilo v različne veroizpovedi v protestant-
skem smislu in postopoma dalo življenje mednarodnim mre-
žam, kot so Assemblies of God, Four Square Gospel in Church 
of God. Konfesionalni binkoštniki, ki so nastali iz prenovitve-
nih gibanj v petdesetih letih znotraj različnih krščanskih iz-
ročil in so ostali znotraj teh konfesionalnih meja, se običajno 
imenujejo karizmatiki (Katoliška karizmatična prenova, ki je 
nastala leta 1968, je del tega gibanja, ki ostaja cerkveno giba-
nje znotraj Katoliške Cerkve). Koncem osemdesetih in devet-
desetih let so nastali nekonfesionalni binkoštniki ali Nove 
karizmatične Cerkve. Po sedanjih ocenah binkoštniki in ka-
rizmatiki štejejo približno 500 milijonov vernikov na svetov-
ni ravni. Binkoštno-katoliški dialog se je začel leta 1972 in 
je prinesel šest poročil; najnovejše z naslovom Duha ne uga-
šajte razmišlja o karizmah v življenju in poslanstvu Cerkve.
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Od leta 2008 do 2012 so v Vatikanu potekali pripravljalni 
pogovori med Papeškim svetom za edinost in skupino vodi-
teljev Novih karizmatičnih Cerkva. Na koncu te pripravljal-
ne faze so v letih 2014-2018 organizirali vrsto pogovorov za 
poglobitev identitete in samorazumevanja teh Cerkva. Sad 
teh razmišljanj je dokument z naslovom Značilnosti Novih 
karizmatičnih Cerkva. Ne gre za ekumenski dokument, am-
pak za prizadevanje Novih karizmatičnih Cerkva v smeri, da 
bi se opredelile v določenem dialoškem okolju, za cilj pa ima 
nuditi pomoč in spodbudo pri odnosih med katoliškimi in 
novokarizmatičnimi voditelji po vsem svetu.

Svetovna evangelikalna zveza

Evangelikalci so eno prvih ekumenskih gibanj v zgodovi-
ni moderne Cerkve. Na začetku je Evangelikalna zveza, ki je 
bila ustanovljena leta 1846 v Londonu, združevala kristjane 
luteranskega, reformiranega in anabaptističnega izročila. 
Ob ustanavljanju Evangelikalne zveze (sedaj Svetovna evan-
gelikalna zveza) so temeljno zedinjevalno vrednoto prepozna-
vali v osebnem odnosu s Kristusom, v smislu spreobrnjenja 
(kesanja) in duhovnega prerojenja (»ponovno rojeni« kristja-
ni). Čeprav se evangelikalci, ki pripadajo mnogim različnim 
cerkvenim izročilom – od anglikanstva do pentekostalstva 
–, strinjajo glede štirih t.i. izključujočih členov reformacije 
(štiri »sola«), so trenutno njihova glavna skrb vprašanja, ki se 
nanašajo na misijon in na evangelizacijo. Današnja stališča 
in cilje evangelikalstva predstavljata naslednji dve združe-
nji: Svetovna evangelikalna zveza, to je združenje narodnih 
evangelikalnih zvez, ki ima tudi vidno strukturo, ter Lozan-
sko gibanje, ki je združenje posameznih vernikov. Zvrstili so 
se trije krogi mednarodnih posvetov med predstavniki Pape-
škega sveta za edinost in Svetovno evangelikalno zvezo. Nji-
hov sad so tri poročila: Evangelikalci in katoličani o misijonu 
(1976-1984); Cerkev, evangelizacija in vezi koinonije (1997-
2002); Sveto pismo in izročilo ter Cerkev v odrešenju: izzivi in 
priložnosti za katoličane in evangelikalce (2009-2016).
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Vojska rešitve (Salvation Army)

Vojska rešitve je nastala v Angliji sredi 19. stoletja kot 
misijonsko gibanje za uboge in odrinjene na rob. Ustanovi-
telj William Booth je bil metodistični duhovnik. Vojska reši-
tve deluje v 124 državah. Med njenimi člani je preko 17.000 
aktivnih častnikov in več kot 8.700 častnikov v pokoju, nad 
en milijon vojakov, okoli 100.000 uslužbencev in preko 4,5 
milijona prostovoljcev. Člane Vojske rešitve lahko opredeli-
mo kot evangelikalne kristjane, ki ne podeljujejo nobenega 
zakramenta. Leta 2007 se je v Middlesexu (Velika Britanija) 
začela vrsta neformalnih ekumenskih pogovorov med člani 
Vojske rešitve in Papeškim svetom za edinost. Do konca leta 
2012 se je zvrstilo pet srečanj. Povzetek mednarodnega dialo-
ga je objavila Vojska rešitve leta 2014 pod naslovom Pogovori 
s Katoliško Cerkvijo. 

Večstranski dialog

Preko Papeškega sveta za edinost Katoliška Cerkev vodi 
tudi večstranske pogovore.

Ekumenski svet Cerkva

Ekumenski ali Svetovni svet Cerkva, ki je bil ustanovljen 
leta 1948, je »skupnost Cerkva, ki priznavajo Gospoda Jezusa 
Kristusa kot Boga in Odrešenika v skladu s Svetim pismom, 
in si prizadevajo, da bi skupaj izpolnili skupno poklicanost 
v slavo edinega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha« (Osnova, 
ki je bila sprejeta na Tretjem zborovanju v New Delhiju leta 
1961). Ekumenski svet Cerkva je danes najbolj obsežna in 
vključujoča ustanova ekumenskega gibanja. Združuje 350 
Cerkva članic, ki jim pripadajo pravoslavni, luterani, refor-
mirani, anglikanci, metodisti, baptisti, kakor tudi evangeli-
kalci, binkoštniki ter združene in neodvisne Cerkve. V celoti 
Svet predstavlja preko 500 milijonov kristjanov z vseh celin 
in iz preko 110 držav.
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Čeprav Katoliška Cerkev ni članica Ekumenskega sveta 
Cerkva, se vse od 2. vatikanskega koncila dalje krepi so-
delovanje glede vprašanj, ki zanimajo obe strani. Najpo-
membnejše sodelovanje za doseganje cilja, ki je polna in 
vidna edinost, poteka preko Papeškega sveta za edinost. 
V tej zvezi omenimo Mešano delovno skupino, ustanovlje-
no leta 1965, nadalje sodelovanje na področju ekumenske 
formacije in izobraževanja ter skupno pripravo gradiva za 
Teden molitve za edinost kristjanov. Razni katoliški stro-
kovnjaki delujejo kot člani različnih komisij Ekumenskega 
sveta Cerkva (npr. Komisije za svetovni misijon in evangeli-
zacijo, Komisije za ekumensko izobraževanje in formacijo) 
in različnih ad hoc delovnih skupin, ki so vezane na poseb-
ne projekte. Za preseganje doktrinalnih, moralnih in struk-
turnih razhajanj med Cerkvami je zlasti koristna Komisija 
Vera in cerkvena ureditev, katere člani so v 10% katoličani. 
Od svoje ustanovitve leta 1948 naprej je komisija izdela-
la številne študije o pomembnih ekumenskih temah, med 
katerimi so: Sveto pismo in izročilo, apostolska vera, an-
tropologija, hermenevtika, sprava, nasilje in mir, varovanje 
stvarstva ter vidna edinost. Leta 1982 je objavila dokument 
Krst, evharistija in cerkvena služba (BEM, znan tudi kot 
Izjava iz Lime). Gre za prvo večstransko izjavo o zbližanju 
glede vprašanj, ki so v središču ekumenskih razprav. Ura-
dni katoliški odgovor na BEM (1987) je izrazil prepričanje, 
da ima študij ekleziologije osrednje mesto v ekumenskem 
dialogu, ko gre za reševanje vprašanj, ki so še odprta. Leta 
2013 je Komisija objavila drugo izjavo o zbližanju z naslo-
vom: Na poti k skupnemu pojmovanju Cerkve. Dokument je 
sad intenzivnega teološkega dialoga, ki je trajal trideset let 
in je vključeval več sto teologov in voditeljev Cerkva. Poja-
snjuje, »do kod so dospele krščanske skupnosti v svojem 
skupnem razumevanju Cerkve, pokaže na dosežen napre-
dek in naznači delo, ki ga bo še potrebno opraviti« (Uvod). 
Uradni katoliški odgovor (2019) pravi, da izjava razodeva 
vedno večje strinjanje glede spornih vprašanj, ki zadevajo 
naravo, poslanstvo in edinost Cerkve, ne da bi dajala vtis, 
da je dosegla popolno soglasje.

CD 168 - Ekumenski vademekum_TISK.indd   60CD 168 - Ekumenski vademekum_TISK.indd   60 12. 04. 2021   11:04:5112. 04. 2021   11:04:51



61

Svetovni krščanski forum (Global Christian Forum)

Svetovni krščanski forum je novejša ekumenska pobuda, ki 
se je pojavila ob koncu preteklega stoletja v okviru Ekumenske-
ga sveta Cerkva. Njegov namen je ustvariti odprt prostor, ne-
kakšen forum, v katerem bi se predstavniki tako imenovanih 
»zgodovinskih Cerkva« (katoličani, pravoslavni in protestanti 
po reformaciji) ter Cerkve, ki se opredeljujejo kot »nedavne Cer-
kve« (binkoštniki, evangelikalci in neodvisni) lahko srečevali na 
osnovi enakovrednosti. Spodbujali naj bi medsebojno spoštova-
nje, podelili med seboj izkustva vere in se skupaj soočali s sku-
pnimi izzivi. Namen Svetovnega krščanskega foruma je, da bi 
za isto mizo zbral predstavnike skoraj vseh krščanskih izročil, 
med njimi tudi African Instituted Churches, mega Cerkve, Cer-
kve migrantov ter nova ekumenska gibanja in skupnosti. Na 
forumu imajo svoje predstavnike številne svetovne krščanske 
skupnosti in svetovne krščanske organizacije, med katerimi so 
Papeški svet za edinost, Svetovno binkoštno bratstvo, Svetovna 
evangelikalna zveza ter Ekumenski svet Cerkva. Ne da bi zah-
teval formalno članstvo, Global Christian Forum olajša navezo-
vanje stikov in predstavnikom Cerkva omogoča raziskovanje za 
vse pomembnih vprašanj, ki se postavljajo v današnjih razme-
rah hitrega spreminjanja svetovnega krščanstva.

Skupnost protestantskih Cerkva v Evropi

Skupnost protestantskih Cerkva v Evropi povezuje med se-
boj preko 90 protestantskih Cerkva, ki so podpisale Leuenber-
ško soglasje. Za cilj ima krepitev občestva med Cerkvami preko 
skupnega pričevanja in služenja. Med njenimi članicami so ve-
činoma luteranske in reformirane Cerkve v Evropi, združene 
Cerkve, ki so nastale po spojitvi takšnih Cerkva, Valdeška Cer-
kev ter evropske metodistične Cerkve. Nekatere evropske Cer-
kve so ostale zunaj te skupnosti, kot npr. Finska evangeličan-
sko-luteranska Cerkev in Švedska Cerkev. Med bogoslužjem, ki 
so ga obhajali v Baslu 16. septembra 2018, sta se Skupnost pro-
testantskih Cerkva v Evropi in Papeški svet za edinost zavezala, 
da bosta začela uradni dialog o Cerkvi in cerkvenem občestvu.
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CERKVENI DOKUMENTI 

AC Benedikt XVI., Apostolska konstitucija Anglica-
norum coetibus (2009)

AS   -  NA Kongregacija za škofe, Apostolorum successores 
– Direktorij za pastoralno službo škofov (2004)

CIC   -  ZCP Codex iuris canonici – Zakonik cerkvenega pra-
va, Ljubljana 1993.

CCEO - ZKVC Codex canonum Ecclesiarum Orientalium – Za-
konik kanonov Vzhodnih Cerkva (2000)

CT   -  OK Janez Pavel II., Apostolska spodbuda Catechesi 
tradendae - O katehezi, Cerkveni dokumenti 5, 
Ljubljana 1980

EN  -   OE Pavel VI., Apostolska spodbuda Evangelii nunti-
andi – O evangelizaciji današnjega sveta, Ljublja-
na 2006 (2. izdaja)

FC   - OD Janez Pavel II., Apostolsko pismo Familiaris con-
sortio – O družini, Cerkveni dokumenti 16, Lju-
bljana 1982

NMI  - ZNT Janez Pavel II., Novo millenio ineunte - Ob začet-
ku novega tisočletja, Cerkveni dokumenti 91, Lju-
bljana 2001.
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SLUŽBA EDINOSTI
Spremna beseda

V letu 2020 smo na ekumenskem področju obhajali dve 
obletnici: šestdesetletnico Tajništva za edinost kristjanov, 
ki ga je 5. julija1960 ustanovil papež sv. Janez XXIII. in pet-
indvajsetletnico ekumenske okrožnice Da bi bili eno, ki jo je 
25. maja 1995 izdal papež sv. Janez Pavel II. Papeški svet za 
pospeševanje edinosti kristjanov, kakor se Tajništvo za edi-
nost kristjanov po novem imenuje, je za to priložnost izdal 
zanimiv dokument Ekumenski vademekum. Škof in edinost 
kristjanov« (EV). Vajeni smo, da od sv. očeta in od drugih 
osrednjih cerkvenih služb in ustanov dobivamo apostolska 
pisma, spodbude, okrožnice, pravilnike in druga navodila; 
ekumenskega vademekuma še nismo dobili. Ko so avtorji 
izbrali ime za ta dokument, so najbrž hoteli povedati, 
da je njegova vsebina tako aktualna, da mora v smislu 
etimološkega pomena besede »vademecum« biti »vedno pri 
roki, da je res vademecum - z menoj na poti«, da je neke vr-
ste vodič, kompas po prostranem področju ekumenskega 
delovanja. Druga zanimivost pa je ta, da dokument kot obi-
čajno ni namenjen škofom, duhovnikom in vsemu Božjemu 
ljudstvu, ampak samo škofom, ki so na poseben način v 
službi edinosti. 

V uvodu je rečeno, da se škofova služba edinosti ne ure-
sničuje le v lastni škofiji, ampak tudi na ravni krajevne in 
vesoljne Cerkve, v odnosu do bratov, ki niso v polnem obče-
stvu s Katoliško Cerkvijo (prim. ZCP kan. 383 § 3). Zato škof 
pospeševanja ekumenizma ne more imeti preprosto za eno 
od tolikih nalog svoje raznolike službe, ki bi jo lahko odlo-
žil spričo drugih prednostnih nalog, ki se zdijo pomembnej-
še. Nasprotno. Škofovo ekumensko prizadevanje ni izbirna 
razsežnost njegove službe, ampak njegova dolžnost in obve-
znost. In kako je z duhovniki, redovniki in drugimi verniki? 
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Zanje veljajo, podobno kot za škofe, vsi drugi koncilski in 
pokoncilski ekumenski dokumenti. Tako v odloku o ekume-
nizmu beremo, da morajo biti »katoliški verniki pri ekumen-
skem delu brez dvoma polni skrbi za ločene brate; molijo naj 
zanje, razgovarjajo naj se z njimi o cerkvenih zadevah, na-
redijo naj k njim prve korake. Predvsem pa naj iskreno in 
pazljivo premislijo, kaj je treba prenoviti in uresničiti v sami 
katoliški družini, da bo njeno življenje zvesteje in jasneje pri-
čalo za nauk in za ustanove, ki smo jih po apostolih prejeli 
od Kristusa» (E 4,5). Veliko tega je bilo že narejenega, veliko 
bo treba še postoriti. 

V naši krajevni Cerkvi za ekumensko dogajanje skrbi Ko-
misija za ekumenizem in za medreligijski dialog, ki pripra-
vlja različna srečanja med brati iste vere in tudi vsakoletna 
molitvena srečanja v Tednu molitve za edinost kristjanov. 
Slovenci imamo srečo, da imamo bl. škofa Antona Martina 
Slomška, ki je že leta 1851 ustanovil molitveno bratovščino, 
Apostolstvo Sv. Cirila in Metoda, ki skrbi za apostolat molitve 
za edinost kristjanov. Tako smo že zgodaj uresničili naročilo 
2. vatikanskega koncila, »da je treba imeti prizadevanje za 
spreobrnjenje srca in svetost življenja, združeno z zasebnimi 
in javnimi molitvami za dušo ekumenizma« (prim. E 8). Sveta 
brata Ciril in Metod sta bila že v svojem času vez med Vzho-
dom in Zahodom in sta tudi danes kot sozavetnika Evrope 
imenitna svetilnika na poti k edinosti in k sodelovanju med 
brati iste vere. Z brati evangeličani smo hvaležno obeležili 
petstoletnico reformacije in ob tej priložnosti skupaj izdali 
dokument Od konflikta do skupnosti (Cerkveni dokumenti 
150, 2016). To je poročilo o delu luteransko-katoliške komi-
sije za edinost, ki že z naslovom pove, da se je v teh petsto 
letih veliko pomembnega zgodilo, še posebej pa to, da smo 
premagali medsebojna nasprotovanja in sovraštvo in stopili 
na pota miru in iskanja vedno popolnejše edinosti, ki jo od 
nas pričakuje Jezus Kristus. 

Zavedamo se, da smo še na poti in cilj še ni dosežen. Do-
kument zato prinaša pet ekumenskih imperativov (prim. CD 
150, čl. 238 - 245), ki jih bo treba še uresničiti. Novo upanje 
budi že peta obletnica srečanja med moskovskim patriar-
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hom Kirilom in papežem Frančiškom, ki je bilo 12. februarja 
2016 v Havani. Najvišja predstavnika krščanskega Vzhoda 
in Zahoda sta v posebni izjavi med drugim zapisala: »Čeprav 
ostaja naša civilizacija odprta za prispevek drugih religij, sva 
prepričana, da mora Evropa ostati zvesta svojim krščanskim 
koreninam. Prosiva kristjane tako Vzhodne kot zahodne 
Evrope, da naj se združijo pri skupnem pričevanju za Kristu-
sa in evangelij, da bo Evropa ohranila svojo dušo, ki jo je dva 
tisoč let oblikovalo krščansko izročilo« (čl. 16).

Ekumenski vademekum nam kaže to pot. Razdeljen je na 
dva dela. Prvi del ima naslov: pospeševanje ekumenizma v 
Katoliški Cerkvi (prim EV, čl. 6-14). Iskanje edinosti je pred-
vsem izziv za nas katoličane, saj nam na poseben način ve-
lja Jezusovo naročilo: »Po tem vas bodo spoznali, da ste moji 
učenci, če se ljubite med seboj« (Jn 13,35). Animator vsega 
dogajanja na ravni krajevne Cerkve je in mora biti krajevni 
škof, ki pa ima na razpolago vsa navodila pa tudi ustrezne 
strukture in ustanove, da ekumensko delo rojeva konkretne 
sadove. Zelo pomembna je ustrezna ekumenska formacija 
bogoslovcev, duhovnikov in vseh vernikov, v katero je treba 
vključevati sodobne medije. 

Drugi del Ekumenskega vademekuma je posvečen odno-
som Katoliške Cerkve z drugimi kristjani (prim. EV čl. 15-41) 
in govori o štirih področjih ekumenskega prizadevanja. Na 
prvem mestu je duhovni ekumenizem, ki je »duša vsega eku-
menskega gibanja« (E 8). Sem spadajo zasebna in skupna 
molitev, ljubezen in spoštovanje do Svetega pisma, obhaja-
nje osrednjih praznikov naše vere, kot so božič, velika noč in 
binkošti. Povezujejo nas liturgični časi, različne ljudske po-
božnosti in še posebej svetniki in svetnice ter učitelji vere in 
duhovnega življenja. Povezuje nas dialog ljubezni, ki ga ure-
sničujejo zlasti dobrodelne ustanove posameznih Cerkva in 
cerkvenih skupnosti, pa tudi vsa druga srečanja in sodelova-
nja na ravni krajevne Cerkve in župnije. Kristjani bi morali 
več storiti za »dušo Evrope«, pa tudi konkretneje pomagati 
državnikom pri reševanju vprašanja migracij ter inkultura-
cije pripadnikov drugih verstev, ki jih je vse več med nami. 
Tisti, ki so za to usposobljeni, naj sodelujejo pri dialogu re-
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snice na škofijski in medškofijski ravni. Ne smemo spregle-
dati koncilskega navodila, ki pravi, »da tistim, ki danes živijo 
v skupnostih, ki so ločene od popolnega občestva s Katoliško 
Cerkvijo in so v njih prišli do vere v Kristusa, ne moremo oči-
tati greha ločitve in Katoliška Cerkev jih objema z bratsko 
ljubeznijo« (E 3). Ekumenski vademekum nas končno vabi k 
dialogu sredi vsakdanjega življenja. Tu naj bi se v večji meri 
pokazalo, da smo vsi ljubljeni otroci nebeškega Očeta in zato 
tudi vsi sodelavci za Božje kraljestvo in za boljši svet, kakor 
uči papež Frančišek v okrožnici Vsi smo bratje (2020).

Ekumenski vademekum v dodatku prinaša obsežen se-
znam različnih krščanskih Cerkva in cerkvenih skupnosti, 
s katerimi Papeški svet za pospeševanje edinosti kristjanov 
vzdržuje stike in uresničuje mnogovrstne oblike ekumenske-
ga dialoga. Veliko nas je. Upamo, da nas bo epidemija koro-
navirusa, ki je zajela ves svet, naučila tudi tega, da smo »vsi 
na isti ladji«. Kristjani bi se morali tega bolj zavedati in v skla-
du s tem tudi živeti.

Zahvaljujem se prevajalcu in vsem, ki ste pripomogli, da 
Ekumenski vademekum izide v zbirki Cerkveni dokumenti. 
Naj v naši krajevni Cerkvi obrodi bogate sadove! 

Celje, 14. februarja 2021

+ dr. Stanislav Lipovšek
upokojeni celjski škof 

predsednik Komisije za ekumenizem 
in medreligijski dialog  
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Zbirka CERKVENI DOKUMENTI
Opomba: Objavljamo skrajšan seznam dokumentov, med njimi okrož-
nice in pomembnejše dokumente. Celoten seznam je objavljen v prej-
šnjih številkah.

  2.  Janez Pavel II., Okrožnica Človekov Odrešenik (1979)
 10.  Janez Pavel II., Okrožnica o božjem usmiljenju (1981) 
 13.  Janez Pavel II., Okrožnica o človeškem delu (1981)
 16.  Janez Pavel II., Apostolsko pismo o družini (1982)
 25.  Janez Pavel II., Apostolska spodbuda o pokori in spravi (1985)
 32.  Janez Pavel II., Okrožnica o Svetem Duhu (1986)
 34.  Janez Pavel II., Okrožnica o Odrešenikovi Materi (1987)
 37.  Janez Pavel II., Okrožnica o skrbi za socialno vprašanje (1988)
 41.  Janez Pavel II., Apostolska spodbuda o krščanskih laikih (1989)
 45.  Janez Pavel II., Okrožnica Ob stoletnici (1991)
 46.  Janez Pavel II., Okrožnica Odrešenikovo poslanstvo (1991)
 48. Janez Pavel II., Apostolska spodbuda Dal vam bom pastirjev (1992)
 52.  Janez Pavel II., Okrožnica Sijaj resnice (1994)
 56.  Direktorij za službo in življenje duhovnikov (1994)
 58.  Janez Pavel II., Apostolsko pismo V zarji tretjega tisočetlja (1995)
 60.  Janez Pavel II., Okrožnica Evangelij življenja (1995)
 63.  Janez Pavel II., Okrožnica Da bi bili eno (1996)
 78.  Janez Pavel II., Apostolsko pismo Gospodov dan (1998)
 80.  Janez Pavel II., Okrožnica Vera in razum (1999)
 87.  Papeška biblična komisija, Interpretacija Svetega pisma 

v Cerkvi (2000)
 91.  Janez Pavel II., Apostolsko pismo Ob začetku novega 

tisočletja (2001)
 94.  Kongregacija za bogoslužje, Splošna ureditev rimskega 

misala (2002)
 95.  CEI, Kako oznanjati evangelij v svetu, ki se spreminja (2002)
 99.  Kongregacija za duhovščino, Duhovnik, pastir in voditelj 

župnijskega občestva (2002)
101.  Janez Pavel II., Okrožnica Cerkev iz evharistije (2003)
102.  Kongregacija za bogoslužje in za zakramente, Direktorij za 

ljudske pobožnosti in bogoslužje (2003)
104.  Papeški svet za kulturo, Jezus Kristus prinašalec žive vode (2003)
107.  Kongregacija za verski nauk, Pismo o sodelovanju moških in 

žensk (2004)
112.  Papež Benedikt XVI., Okrožnica Bog je ljubezen (2006)
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115.  Papež Benedikt XVI., Posinodalna apostolska spodbuda 
Evharistija –  zakrament ljubezni (2007)

118.  Papež Benedikt XVI., Okrožnica Rešeni v upanju (2008)
124.  Papeška biblična komisija, Sveto pismo in morala (2009)
127.  Benedikt XVI., Okrožnica Ljubezen v resnici (2009)
130.  Mednarodna teološka komisija, V iskanju univerzalne etike – 

Nov pogled na naravni moralni zakon (2010).
131.  Papež Benedikt XVI., Posinodalna apostolska spodbuda 

Gospodova beseda – Verbum Domini (2011)
132.  Italijanska škofovska konferenca, Pismo iskalcem Boga (2011)
134.  Papež Benedikt XVI., Apostolsko pismo Vrata vere – Porta fidei 

(2012)
136.  Mednarodna teološka komisija, Teologija danes – pogledi, viri 

in merila (2012)
138.  Papež Frančišek, Okrožnica Luč vere – Lumen fidei (2013)
140.  Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Veselje evangelija (2014)
141.  Komisija škofovskih konferenc Evropske skupnosti, Evropska 

skupnost solidarnosti in odgovornosti (2014)
142.  Papeški svet za zakonska besedila, Navodilo Dostojanstvo 

zakona (2014)
144. Papež Pavel VI., Okrožnica Posredovanje človeškega življenja 

(nova izdaja) (2014)
145. Tretje izredno splošno zasedanje škofovske sinode – Sinodalno 

poročilo (2015)
146. Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe 

apostolskega življenja – Pozorno opazujte (2015)
147. Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov – 

Homiletični direktorij (2015)
148. Slovenska škofovska konferenca, Narodne smernice za 

oblikovanje in službo stalnih diakonov v Sloveniji (2015)
149.  Papež Frančišek, Okrožnica o skrbi za skupni dom Hvaljen, moj 

Gospod – laudato si’ (2015)
150. Skupno luteransko-katoliško obeleževanje reformacije leta 2017. 

Od konflikta do skupnosti (2016)
151. Papež Frančišek, Apostolsko pismo v obliki motu priprio Gospod 

Jezus, usmiljeni sodnik (2016)
152. Papež Frančišek, Posinodalna apostolska spodbuda Radost 

ljubezni (2016)
153. Konferenca katoliških škofov ZDA, Čisto srce mi ustvari (2016)
154. Kongregacija za verski nauk, Cerkev se pomlaja (2017)
155.  Kongregacija za duhovščino, Dar duhovniškega poklica (2018)
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156. Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Veselite in radujte se (2018)
157. Dikasterij za laike, družino in življenje, Dati vse od sebe (2019)
158. Papež Frančišek, Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi 

(2019)
159. Kongregacija za katoliško vzgojo, Moškega in žensko ju je 

ustvaril (2019)
160. Papež Frančišek, Škofovsko občestvo,* Mednarodna teološka 

komisija, Sinodalnost v življenju in poslanstvu Cerkve (2020)
161. Papež Frančišek, Posinodalna apostolska spodbuda Ljubljena

Amazonija (2020)
162. Kongregacija za duhovščino, Navodilo – Pastoralno 

spreobrnjenje žup nijske skupnosti v službi misijonskega 
poslanstva Cerkve (2020)

163. Kongregacija za verski nauk, Pismo Usmiljeni Samarijan (2020)
164. Papež Frančišek, Apostolsko pismo Gorečnost za Sveto pismo 

(2020)
165. Papež Frančišek, Okrožnica Vsi smo bratje (2020)
166. Papež Frančišek, Apostolsko pismo Z očetovskim srcem (2021)
167. Papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije, Pravilnik za   

katehezo (2021)
168. Papeški svet za pospeševanje edinosti kristjanov, Škof in edinost

kristjanov: ekumenski vademekum (2021)

CD 168 - Ekumenski vademekum_TISK.indd   70CD 168 - Ekumenski vademekum_TISK.indd   70 12. 04. 2021   11:04:5212. 04. 2021   11:04:52



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




