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5

UVOD

1. Ekleziološka refleksija II. vatikanskega cerkvenega 
zbora ter znane družbene in kulturne spremembe zadnjih 
desetletij so številne krajevne cerkve napeljale k preureja-
nju pastoralne oskrbe župnijskih občestev. To je privedlo do 
novih izkušenj, ki so ovrednotile občestvene razsežnosti ter 
pod vodstvom pastirjev pripeljale do ubrane sinteze karizem 
in poklicev pri oznanjevanju evangelija, ki bolj ustreza seda-
njim zahtevam evangelizacije.

Papež Frančišek je na začetku svoje službe opozoril na 
pomen »ustvarjalnosti«, ki pomeni »iskanje novih poti« oziro-
ma »iskanje poti, da bi lahko oznanjali evangelij«; v ta namen, 
je sklenil papež, »nam daje Cerkev, pa tudi Zakonik cerkvene-
ga prava zelo veliko možnosti, veliko svobode za iskanje teh 
možnosti«.1

2. Razmere, ki jih opisuje to Navodilo, predstavljajo dra-
goceno priložnost za pastoralno spreobrnjenje v misijonar-
skem duhu. Župnijska občestva vabijo, naj stopijo iz sebe 
in postanejo orodje za prenovo, tudi strukturno, ki bo osre-
dinjena na občestvenost in sodelovanje, srečanje in bližino, 
usmiljenje in skrb za oznanjevanje evangelija.

I. Pastoralno spreobrnjenje

3. Pastoralno spreobrnjenje je ena izmed temeljnih tem na 
tej »novi stopnji evangelizacije«,2 h kateri je danes poklicana 

1 Papež Frančišek, Govor rimskim župnikom (16. septembra 2013).
2 Prim. Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Veselje evangelija - Evangelii 

gaudium (24. novembra 2013), Cerkveni dokumenti 140, Ljubljana 2014, 287, 
v: AAS 105 (2013), 1136.
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Cerkev, naj jo spodbuja, da bi bila krščanska občestva vedno 
bolj središča, ki omogočajo srečanje s Kristusom.

Zato je papež poudaril: »Če mora kaj nadvse vznemirjati 
in skrbeti našo vest, je to, da tolikeri naši bratje živijo brez 
moči, luči in tolažbe, ki izhaja iz prijateljstva z Jezusom Kri-
stusom, brez verskega občestva, ki ga sprejema, brez obzorja 
smisla in življenja. Bolj kot strah, da bi zgrešili pot, menim, 
da nas žene strah, da bi se zaprli v strukture, ki nam daje-
jo napačno zaščito, načela, ki nas spreminjajo v neizprosne 
sodnike, v navade, v katerih se čutimo mirne, medtem ko je 
zunaj množica lačnih, Jezus pa nam neprestano ponavlja: 
‹Dajte jim vi jesti!› (Mr 6,37).«3

4. Spodbujena s tem svetim nemirom se Cerkev »sicer drži 
svojega izročila, a hkrati … se zaveda vesoljnega poslanstva 
in more stopiti v zvezo z različnimi oblikami kulture, iz če-
sar se izvrši tako obogatitev Cerkve same kakor tudi raznih 
kultur«.4 Kajti rodovitno in ustvarjalno srečanje med evange-
lijem in kulturo vodi k pravemu napredku: po eni strani se 
Božja beseda uteleša v človeški zgodovini in jo tako prenavlja, 
po drugi pa »Cerkvi ni nezano, koliko je prejela iz zgodovine 
in razvoja človeškega rodu«,5 zato mora poglobiti poslanstvo, 
ki ji ga je zaupal Kristus, da bi ga v času, v katerem živi, bolje 
izrazila.

5. Cerkev uči, da je Beseda »postala meso in se naselila 
med nami« (Jn 1,14). To Božjo besedo, ki ji je ljubo prebiva-
ti med ljudmi, so v njenem neizmernem bogastvu6 po vsem 
svetu sprejeli različni narodi in je pospešila najžlahtnejše 
težnje, med drugim željo po Bogu, spoštovanje dostojanstva 
vsakega človeka, enakost med ljudmi in upoštevanje razlik 
v edini človeški družini, dialog kot orodje soudeležbe, zavezo 

3 Prav tam, 49, v: AAS 105 (2013), 1040.
4 Pastoralna konstitucija Cerkev v sedanjem svetu – Gaudium et spes (7. decem-
bra 1965), 58, v: AAS 58 (1966), 1079.
5 Prav tam, 44, v: AAS 58 (1966), 1065. 
6 Prim. Efrem Sirski, Commenti sul Diatessaron 1, 18–19: SC 121, 52–53.
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miru, sprejemljivost kot izraz bratstva in solidarnosti, odgo-
vorno varovanje stvarstva.7

Ne moremo si torej predstavljati, da bi novost, ki se še 
vedno ni razširila do zadnjih koncev sveta, oslabela, ali še 
slabše, usahnila.8 Da bi se pot Besede nadaljevala, je treba 
v krščanskih občestvih izpeljati določeno misijonarsko pre-
obrazbo, »ki bi bila sposobna spremeniti stvari tako, da bi 
navade, slogi, urniki in govorica ter vse cerkvene strukture 
postale struga – bolj kot za samoobrambo – primerna za 
evangelizacijo sodobnega sveta«.9

II. Župnija v sodobnem obnebju

6. Takšno misijonsko spreobrnjenje, ki seveda prinaša 
s seboj tudi preobrazbo struktur, še prav posebej zadeva 
žup nijo, občestvo zbranih okoli mize Božje besede in evha-
ristije.

Župnija skriva v sebi dolgo zgodovino in ima vse od za-
četka pri razvoju in pastoralnem delovanju Cerkve v življe-
nju kristjanov temeljno vlogo. Že v pismih sv. Pavla je mo-
goče zaznati njen prvi osnutek. Nekatera pavlinska besedila 
namreč razkrivajo ustanavljanje malih občestev kot obliko 
domače Cerkve, ki jih apostol opredeli kar z izrazom »hiša« 
(prim. npr. Rim 16,3-5; 1 Kor 16,19-20; Flp 4,22). V teh »hišah« 
lahko zaznavamo porajanje prvih »župnij«.

7. Vse od prvih začetkov je zato župnija odgovor na pasto-
ralne potrebe: ponesite evangelij ljudstvu z oznanjevanjem 
vere in obhajanjem zakramentov. Že sama razlaga pojma 

7 Prim. Papež Frančišek, Okrožnica Hvaljen, moj Gospod – Laudato sì  (24. maja 
2015), Cerkveni dokumenti 149, Ljubljana 2015, 68, v: AAS 107 (2015), 847.
8 Prim. Pavel VI., Okrožnica Svojo Cerkev – Ecclesiam Suam (6. avgusta 1964), v: 
AAS 56 (1964), 639.
9 Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Veselje evangelija – Evangelii gau-
dium, 27, v: AAS 105 (2013), 1031.
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omogoča razumevanje usta(no)ve: župnija je hiša sredi hiš.10 
Ustreza logiki učlovečenja Jezusa Kristusa, živečega in de-
lujočega v človeški skupnosti. Vidno predstavljena s stavbo 
bogočastja, je torej znamenje stalne navzočnosti vstalega Go-
spoda sredi svojega ljudstva.

8. Teritorialna podoba župnije je vsekakor poklicana, da 
se spopade s svojskimi značilnostmi sodobnega sveta, v ka-
terem sta vedno večja mobilnost in digitalna kultura razširili 
meje bivanja. Po eni strani se namreč osebno življenje vedno 
manj istoveti z opredeljenim in nespremenljivim obnebjem 
ter se raje razvija v »globalno in pluralno vas«; po drugi pa je 
digitalna kultura nepovratno spremenila pojmovanje prosto-
ra, celo jezika in obnašanja ljudi, zlasti pri mlajših rodovih.

Poleg tega zlahka predvidevamo, da bo nenehen razvoj 
tehnologije dejansko spremenil človekovo mišljenje in ra-
zumevanje sebe in družbenega življenja. Nagle spremembe, 
menjave kulturnih vzorcev, možnost preseljevanja in hitra 
komunikacija spreminjajo dojemanje prostora in časa.

9. Župnija kot živo občestvo verujočih je del tega obnebja, 
v katerem se vez z ozemljem vedno bolj izgublja. Kraji pripad-
nosti se množijo, medosebne vezi pa so v navarnosti, da se 
razkrojijo v virtualnem svetu brez obveznosti in brez odgo-
vornosti do lastnega obnebja.

10. Danes opažamo, da takšne kulturne spremembe in 
spremenjeni odnos do ozemlja spodbujajo v Cerkvi, zahvalju-
joč navzočnosti Svetega Duha, novo občestveno razločevanje, 
»ki je v tem, da vidi stvarnost z božjimi očmi, v luči edinosti 
in občestva«.11 Nujno je torej, da se vse Božje ljudstvo odpre 
vabilu Duha, da bi prišlo do »pomladitve« obraza Cerkve. 

10 Prim. Janez Pavel II., Posinodalna apostolska spodbuda O krščanskih laikih – 
Christifideles laici (30. decembra 1988), Cerkveni dokumenti 41, Ljubljana 2014, 
26, v: AAS 81 (1989), 438.
11 Papež Frančišek, Splošna avdienca (12. junija 2019), v: L’Osservatore Romano 
134 (13. junija 2019), 1.
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III. Pomen župnije danes

11. Na tej podlagi je župnija poklicana k prepoznavanju 
znamenja časov, da bi lahko prilagodila svoje služenje potre-
bam vernikov in zgodovinskim spremembam. Potrebna je 
prenovljena iznajdljivost, ki bo vsakemu kristjanu omogočila, 
da bo odkrival lastno poklicanost, kako biti Jezusov učenec 
in misijonar evangelija v luči dokumentov 2. vatikanskega 
ekumenskega koncila in cerkvenega učiteljstva, ki mu sledi.

12. Koncilski očetje so namreč daljnovidno zapisali: »… du-
šno pastirstvo naj bo prežeto z misijonarskim duhom«.12 V na-
daljevanju tega učenja je bil sv. Janez Pavel II. še natančnejši: 
»Župnija je potrebna na številnih področjih nadaljnjega izpo-
polnjevanja in povezovanja, vendar bo še naprej ostala nepo-
grešljiv organizem, ki ima v vidnih strukturah Cerkve prven-
stveno vlogo« pri »dojemanju evangelizacije, ki je prednosten, 
odličen in privilegiran temelj vse pastoralne dejavnosti.«13 
Benedikt XVI. pa je učil, da je »župnija svetilnik, ki izžareva 
luč vere in gre tako naproti najglobljim in najresničnejšim 
željam človeškega srca, saj daje življenju ljudi in družin po-
men in upanje«.14 Slednjič nas papež Frančišek spominja, da 
»župnija z vsemi svojimi dejavnostmi opogumlja in oblikuje 
svoje člane, naj bodo dejavniki evangelizacije«.15

13. Da bi spodbujali (in krepili) središčni pomen misijo-
narske navzočnosti krščanske skupnosti v svetu16, je po-
membno spet premisliti nove izkušnje župnije, v njej sami pa 
tudi službo in poslanstvo duhovnikov, ki imajo skupaj z ver-

12  Odlok o pastoralni službi škofov v Cerkvi – Christus Dominus (28. oktobra 
1965), 30, v: AAS 58 (1966), 688.
13  Janez Pavel II., Govor udeležencem plenarne seje kongregacije za duhovščino 
(20. oktobra 1984), 3 in 4, v: Insegnamenti VII/2 (1984), 984 in 985; prim. tudi Isti, 
Apostolska spodbuda o katehezi (16. oktobra 1979), 67, v: AAS 71 (1979), 1332.
14  Benedikt XVI., Homilija ob obisku rimske župnije Santa Maria dell’Evange-
lizzazione (10. decembra 2006), v: Insegnamenti II/2 (2006), 795.
15  Papež Frančišek, Veselje evangelija – Evangelii gaudium, Cerkveni dokumen-
ti 140, Ljubljana 2014, 28: AAS 105 (2013), 1032.
16  Prim. Cerkev v sedanjem svetu – Gaudium et spes, 4: AAS 58 (1966), 1027.
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niki nalogo, da so »sol zemlje in luč sveta« (prim. Mt 5,13-14 ), 
»svetilka na merniku« (prim. Mr 4,21), saj kažejo obraz ozna-
njevalne skupnosti, sposobne primernega branja znamenj 
časov, ki poraja dosledno pričevanje evangeljskega življenja.

14. Izhajajoč iz tega premisleka, je treba ob poslušanju 
Duha pospeševati porajanje novih znamenj: ker nismo več 
kakor v preteklosti prvenstveni kraj povezovanja in socializa-
cije – smo kot župnija ob običajnih dejavnostih poklicani k 
iskanju drugačnih oblik bližine in povezanosti. To pa ni še 
eno breme, ki bi si ga morali naložiti, temveč izziv, ki naj bi ga 
sprejeli z navdušenjem.

15. Gospodovi učenci so v hoji za Učiteljem, v šoli svet-
nikov in pastirjev, znali – včasih tudi zaradi bolečih izku-
šenj – pričakovati čase in milostne trenutke, v katerih so 
utrjevali gotovost, da je On vedno z njimi do konca zgodovi-
ne in da Sveti Duh – srce, ki poživlja življenje Cerkve – zbira 
po svetu razkropljene Božje otroke. Zato se krščansko ob-
čestvo ne sme bati sprožati in spremljati dogajanja na oze-
mlju, kjer so doma različne kulture, v zaupni gotovosti, da ni 
za Kristusove učence »ničesar resnično človeškega, kar ne 
bi odmevalo v njihovem srcu«.17

IV. Poslanstvo, glavno merilo prenove

16. Ob sedanjih spremembah župniji, kljub izdatnemu 
prizadevanju, včasih ne uspe ustrezno odgovoriti na številna 
pričakovanja vernikov, še zlasti, če imamo v mislih različne 
oblike občestev.18 Drži, da je ena izmed značilnosti župnije 
njena zakoreninjenost tam, kjer ljudje dejansko živijo. Toda 
ozemlje, še posebej danes, ni več edini jasno označeni zemlje-

17 Prav tam, 1: AAS 58 (1966), 1025–1026.
18 Prim. Papež Frančišek, Veselje evangelija – Evangelii gaudium, 72–73: AAS 
105 (2013), 1050–1051.
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pisni prostor, temveč je to tudi obnebje, kjer ljudje živijo svoje 
življenje, sestavljeno iz medsebojnih stikov, službenih obvez-
nosti in starodavnih navad. V tem »bivanjskem prostoru«, 
sredi tega občestva je v igri ves izziv Cerkve. Videti je, da je 
torej mimo dušnopastirska dejavnost župnije, ki bi vztrajala 
pri izključno teritorialnih mejah, pri notranjem prostoru de-
lovanja. Pri tem so pogosto prav župljani tisti, ki ne razumejo 
več tega stanja, ki ga, kakor se zdi, bolj zaznamuje domotožje 
po preteklosti kakor navdihnjeno iskanje v prihodnost.19 Po 
drugi strani je dobro poudariti, da ostaja na cerkvenopravni 
ravni teritorialno načelo v polni veljavi, ko ga zahteva pravo.20

17. Poleg tega je golo ponavljanje dejavnosti brez dejan-
skega vpliva na življenje ljudi jalov poskus preživetja, pogo-
sto sprejet s splošno ravnodušnostjo. Če župnija ne živi iz 
duhovne moči, ki je lastna evangelizaciji, je v nevarnosti, da 
postane samozadostna in okorela, saj ponuja izkušnje, ki so 
že oropane evangeljskega duha in uspešnega misijonarstva, 
čeprav osredinjene le na majhne skupine.

18. Evangeljska prenova zahteva iznajdljive odločitve in 
raznolike pastoralne predloge, da bi Božja beseda in zakra-
mentalno življenje, primerna življenjskemu stanu vsakogar, 
lahko dosegla vse. Cerkvena pripadnost namreč danes, ne 
glede na vse, vedno bolj presega kraje rojstva in odraščanja 
članov in se raje osredinja na skupnost, ki jo posvoji;v njej si 
verniki pridobivajo obširnejše izkušnje Božjega ljudstva, se 
pravi telesa, ki se izraža v številnih članih, kjer vsakdo dela 
za dobro celega organizma (prim. 1 Kor 12,12-27).

19 Prim. Škofovska sinoda, XV. Redno splošno zasedanje (3.–28. oktobra 2018): 
»Mladi, vera in poklicano razločevanje«: Sklepni dokument, 129: «In tale contes-
to, una visione dell’azione parrocchiale delimitata dai soli confini territoriali e 
incapace di intercettare con proposte diversificate i fedeli, e in particolare i gio-
vani, imprigionerebbe la parrocchia in un immobilismo inaccettabile e in una 
preoccupante ripetitività pastorale»: L’Osservatore Romano 247 (29.–30. oktobra 
2018), 10.
20 Prim. na primer Zakonik cerkvenega prava (ZCP), kan. 102; 1015–1016; 1108, 
§ 1.
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19. Onkraj krajev in razlogov pripadnosti predstavlja 
žup nijska skupnost človeško okolje, kjer se udejanja ozna-
njevalna dejavnost Cerkve, obhajajo zakramenti in živi misi-
jonarska razsežnost ljubezni, ki – poleg tega, da predstavlja 
bistveno sestavino pastoralnega dela – postaja merilo pre-
verjanja lastne verodostojnosti. V sedanjem času je – čeprav 
jo včasih označuje stanje zapostavljenosti in samote, – žup-
nijska skupnost poklicana k temu, da je zaradi mreže brat-
ske povezanosti živo znamenje Kristusove bližine, osredinje-
ne na nove oblike revščine. 

20. V skladu s povedanim je nujno izluščtiti perspektive, 
ki bi omogočile prenovo »tradicionalnih« župnijskih struktur 
v misijonarskem duhu. To je srčika želenega pastoralnega 
spreobrnjenja, ki mora obsegati oznanjevanje Božje besede, 
zakramentalno življenje in pričevanje ljubezni, se pravi bi-
stvena področja, na katerih župnija raste in se prilagaja 
skrivnosti, v katero veruje.

21. Ob prebiranju Apostolskih del se zavemo prvenstvene 
vloge Božje besede, notranje moči, ki spreobrača srca. To je 
hrana, ki krepi Gospodove učence in jih usposablja za pri-
če evangelija v najrazličnejših življenjskih okoliščinah. Sve-
to pismo vsebuje preroško moč, ki ga neprestano poživlja. 
Nujno je torej, da župnija vzgaja k branju in premišljevanju 
Božje besede po različnih ponudbah oznanjevanja,21 povze-
majoč jasne in razumljive oblike sporočanja, ki pripoveduje-
jo o Gospodu Jezusu po vedno novem kerigmatičnem priče-
vanju.22 

22. Obhajanje evharistične skrivnosti je nadalje »vir in 
vrhunec krščanskega življenja«23 in torej bistveni trenutek 
oblikovanja župnijske skupnosti. V njej se Cerkev zaveda po-

21 Prim. Papež Frančišek, Veselje evangelija – Evangelii gaudium, 174, v: AAS 
105 (2013), 1093.
22 Prim. prav tam, 164–165, v: AAS 105 (2013), 1088–1089.
23 Dogmatična konstitucija o Cerkvi – Lumen gentium (21. novembra 1964), 11, v: 
AAS 57 (1965), 15.
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mena svojega imena: gra za sklic Božjega ljudstva, ki slavi, 
moli, posreduje in se zahvaljuje. Z obhajanjem evharistije 
sprejema krščanska skupnost živo navzočnost Križanega in 
Vstalega Gospoda in prejema oznanilo o vsej njegovi odreši-
tveni skrivnosti.

23. Od tod zaznava Cerkev potrebo po odkrivanju kr-
ščanskega uvajanja, ki poraja novo življenje, saj je vtkano v 
skrivnost življenja samega Boga. Je namreč pot, ki ne pozna 
prekinjanja, niti ni vezano le na obhajanje ali na posamezne 
dogodke, saj se v prvi vrsti ne omejuje na »obred prehoda«, 
temveč na vztrajno hojo za Kristusom. V tej zvezi nam je lah-
ko v pomoč, če se opremo na mistagoško uvajanje, ki se de-
jansko dotika bivanja.24 Tudi kateheza se bo morala predsta-
viti kot trajno oznanilo Kristusove skrivnosti, da bo končno 
v srcu krščenega sprožila rast Kristusove postave (prim. Ef 
4,13) po osebnem srečanju z Gospodom življenja.

Kakor je spomnil papež Frančišek, si je treba »spet pri-
klicati v zavest dva ponaredka svetosti, ki bi nas utegnila 
speljati na napačno pot: gnosticizem in pelagianizem. Gre 
za dve krivi veri iz prvih stoletij krščanstva, ki še naprej za-
skrbljujoče vplivata na sedanjost.«25 Pri gnosticizmu gre za 
abstraktno, le razumsko vero, stkano iz spoznanj, ki so da-

24 Prim. Papež Frančišek, Veselje evangelija – Evangelii gaudium, 166 –167, v: 
AAS 105 (2013), 1089–1090.
25  Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Veselite in radujte se (19. marca 
2018), Cerkveni dokumenti 156, Ljubljana 2018, 35, v: AAS 110 (2018), 1120. Gle-
de gnosticizma in pelagianizma je primerno slišati besede papeža Frančiška: »V 
tem okviru želim opozoriti na dve zmoti glede svetosti, ki bi nas lahko speljali na 
krivo pot: gnosticizem in pelagianizem. Gre za hereziji, ki sta se pojavili v prvih 
stoletjih krščanstva, vendar tudi danes močno odmevata … Gnosticizem predpo-
stavlja ‚vero zaprto v subjektivizem, pri katerem je pomembna edino določena iz-
kušnja ali vrsta utemeljitev in spoznanj, o katerih človek misli, da morejo tolažiti 
in razsvetljevati. Toda človek navsezadnje ostane zaprt v svojem lastnem razumu 
in svojih čustvih. Drugi je samozadosten in prometejski neoplagianizem tistih, ki 
gradijo na lastni moči in se dejansko čutijo superiorni nad drugimi, ker spolnju-
jejo norme, ali nepremagljivi v svoji zvestobi določenemu stilu krščanstva, ki gre v 
pozabo,« v: Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Veselje evangelija – Evangelii 
gaudium, 94, v: AAS 105 (2013), 1059–1060; prim. tudi Kongregacija za verski 
nauk, Pismo Lettera Placuit Deo (22. februarja 2018), v: AAS 110 (2018), 429.
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leč od življenja, medtem ko pelagianizem prepričuje člove-
ka, naj računa le na lastno moč in se ne meni za delovanje 
Duha.

24. Širjenje evangelija se odvija v skrivnostnem preple-
tanju božjega in človeškega, ki ga možje in žene prepričljivo 
oznanjajo s svojim življenjem po medčloveških odnosih, ki 
porajajo zaupanje in upanje. V sedanjem obdobju, pogosto 
zaznamovanem z brezbrižnostjo, zapiranjem človeka same-
ga vase in zavračanjem drugega, je novo odkrivanje bratstva 
temeljnega pomena, saj je evangelizacija kar najtesneje po-
vezana s kakovostjo človeških odnosov.26 Tako krščansko 
občestvo posvoji Jezusovo besedo, ki ga spodbuja, naj »odri-
ne na globoko« (Lk 5,4), in v zaupanju do Učenikovega vabila, 
naj vrže mreže, zagotavlja »obilen ulov«.27

25. »Kultura srečanja« je obnebje, ki spodbuja k dialo-
gu, solidarnosti in odprtosti do vseh, saj izpostavlja člove-
kovo središčnost. Zato je nujno, da župnija postane »kraj«, 
ki spodbuja pomen bližine in rast trajnih medosebnih vezi, 
po katerih lahko vsak doživi občutek pripadnosti in spreje-
tosti.

26. Naloga župnijske skupnosti je, da razvija pristno in 
pravo »umetnost bližine«. Če požene globoke korenine, po-
stane župnija dejansko kraj, kjer premagujemo osamljenost, 
ki načenja življenje številnih ljudi, pa tudi »svetišče, v katero 
žejni prihajajo pit, da bi nadaljevali pot; je središče nenehne-
ga misijonskega poslanstva«.28

26 Prim. Pismo Diogenetu V, 1–10: Patres Apostolici, ed. F.X. Funk, vol. 1, Tübin-
gen 1901, 398.
27 Prim. Janez Pavel II., Apostolsko pismo Ob začetku novega tisočletja – Lette-
ra Apostolica Novo millennio ineunte (6. januarja 2001), Cerkveni dokumenti 91, 
Ljubljana 2001, 1, v: AAS 93 (2001), 266.
28 Papež Frančišek, Veselje evangelija – Evangelii gaudium, 28, v: AAS 105 
(2013), 1032.
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V. »Skupnost občestev«: 
vključujoča, oznanjevalna in do ubogih 

odprta župnija

27. Nosilec misijonarskega in evangelizacijskega delova-
nja Cerkve je vedno Božje ljudstvo kot celota. Zakonik cer-
kvenega prava namreč opozarja, da župnija ni isto kot stav-
ba ali seštevek njenih struktur, temveč natančno določeno 
občestvo vernih, katerih lastni pastir je župnik.29 V zvezi s 
tem je papež Frančišek spomnil, da je »župnija … cerkvena 
navzočnost na ozemlju, prostor poslušanja Besede, rasti v 
krščanskem življenju, pogovora, oznanjevanja, velikodušne 
ljubezni, češčenja in obhajanja« ter poudaril, da je župnija 
»skupnost občestev«30 (»comunitas comunitatum«).

28. Različne sestavine, po katerih župnija uresničuje svo-
jo vlogo, so namenjene temu, da ustvarjajo občestvo in eno-
tnost (edinost). V skladu s tem, kar vsakdo sprejema kot sebi 
dodeljeno vlogo (komplementarnost), se vsakdo daje v službo 
skupnosti. Tako se po eni strani lahko v polnosti uresničuje 
poslanstvo župnika in duhovnikov, ki z njim sodelujejo kot 
pastirji, po drugi pa prihajajo v ospredje posebne karizme 
diakonov, Bogu posvečenih laikov, da bi vsak po svoje prispe-
vali k zidanju enega telesa (prim. 1 Kor 12,12).

29. Zato je župnija občestvo, ki ga zbira Sveti Duh, da bi 
oznanjalo Božjo besedo in po krstnem studencu porajalo 
nove otroke; zbrano okoli svojega pastirja obhaja spomin Go-
spodovega trpljenja, smrti in vstajenja ter izpoveduje vero v 
ljubezen, vedno pripravljena na poslanstvo, da vsem ponudi 
odrešilno novico, ki prinaša življenje. 

S tem v zvezi se je papež Frančišek takole izrazil: »Župnija 
ni krhka struktura. Prav zato, ker je zelo prožna, si more pri-
vzeti zelo različne oblike, ki terjajo učljivost in misijonarsko 

29 Prim. ZCP, kan. 515; 518; 519.
30 Papež Frančišek, Veselje evangelija – Evangelii gaudium, 28, v: AAS 105 
(2013), 1031–1032.
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ustvarjalnost pastirja in župnijske skupnosti. Čeprav seveda 
ni edina evangelizacijska ustanova, bo še naprej, če se je le 
sposobna nenehno prenavljati in prilagajati, ‚ista Cerkev, ki 
živi sredi domov svojih sinov in hčera‘. To predpostavlja, da je 
resnično v stiku z družinami in z življenjem ljudi in ne po-
stane neuporabna struktura, ločena od ljudi, ali vase zapr-
ta skupina izbrancev. /…/ Toda priznati moramo, da klic po 
obnovi in prenovi župnij še ni obrodil zadostnih sadov, zato 
da bi bile bliže ljudem, da bi bile okolja živega občestva in 
sodelovanja ter bi se popolnoma usmerile k misijonarskemu 
poslanstvu.«31

30. Župniji ne sme biti tuj »duhovni in cerkveni slog 
svetišč« – resnično in dejansko »izpostavljenih misijonarjev« 
– znanih po gostoljubju, molitvenem življenju in tišini, ki po-
življa duha, pa tudi po obhajanju zakramenta sprave in po 
pozornosti do ubogih. Romanja, ki jih župnijska občestva 
organizirajo v različna božjepotna središča, so dragoceno 
sredstvo za rast bratske skupnosti, po vrnitvi domov pa za 
spreminjanje prostorov lastnega vsakdanjega življenja v bolj 
odprta in gostoljubna bivališča.32 

31. V tej luči lahko rečemo, da more božjepotno svetišče 
obsegati tiste značilnosti in službe, ki jih analogno mora 
imeti tudi župnija, ko številnim vernikom predstavlja tisti za-
želeni cilj lastnega notranjega iskanja in prostora, v katerem 
se je mogoče srečati k Kristusovim usmiljenim obličjem in z 
gostoljubno Cerkvijo.

V središčih lahko spet odkrijejo »maziljenje Duha« (1 Jn 
2,20), se pravi lastno krstno posvečenje. Ti kraji jih učijo, da v 
bogoslužju sredi njegovega ljudstva z vnemo obhajajo skriv-
nost Božje navzočnosti, lepoto evangelizacijskega poslanstva 

31 Prav tam.
32 Prim. Papež Frančišek, Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi – 
Christus vivit (25. marca 2019), Cerkveni dokumenti, 158, Ljubljana 2019, 238.
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slehernega krščenca, povabilo, naj z ljubeznijo napolnijo 
prostore svojega bivanja.33

32. Župnija kot »svetišče«, odprto vsem, je poklicana k 
vsem brez izjeme; spominja, da morajo imeti ubogi iz odri-
njeni v srcu Cerkve vedno poseben prostor. Kakor je trdil 
Benedikt XVI: »Ubogi so privilegirani izbranci evangelija.«34 
Papež Frančišek pa je zapisal, da je »nova evangelizacija /.../ 
povabilo, da priznamo zveličavno moč v njihovem življenju in 
jih postavimo v središče poti Cerkve. Poklicani smo, da v njih 
odkrijemo Kristusa in postanemo glasniki njihovih potreb 
in da smo tudi njihovi prijatelji, da jim prisluhnemo, jih ra-
zumemo in sprejmemo skrivnostno modrost, ki nam jo Bog 
hoče posredovati po njih.«35

33. Župnijsko občestvo je zelo pogosto prvi človeški in 
osebni prostor, kjer se ubogi srečajo z obrazom Cerkve. Na-
vadno so prav duhovniki, diakoni in Bogu posvečeni laiki 
tisti, ki jih prevzame sočutje do »ranjenega mesa«36 bratov, 
da jih obiščejo v bolezni, podprejo ljudi in družine brez dela, 
odprejo vrata tem, ki so v pomanjkanju. S pogledom, uprtim 
v zadnje med zadnjimi, župnija oznanja evangelij in se po-
sveča evangelizaciji ubogih, prepoznavajoč v tem obveznost 
družbenega oznanila na vseh svojih številnih področjih,37 ne 
da bi pri tem zanemarila »najvišje pravilo« ljubezni, po kate-
rem bomo sojeni.38 

33 Prim. Papež Frančišek, Bula Obličje usmiljenja – Misericordiae vultus (11. ap-
rila 2015), Cerkveni dokumenti – Nova serija 23, Ljubljana 2015, 3, v: AAS 107 
(2015), 400–401.
34 Benedikt XVI., Govor brazilskim škofom (11. maja 2007), 3, v: Insegnamenti 
III/1 (2007), 826. 
35 Papež Frančišek, Veselje evangelija – Evangelii gaudium, 198, v: AAS 105 
(2013), 1103.
36 Prim. Papež Frančišek, Dnevno premišljevanje pri sv. Marti (30. oktobra 2017).
37 Prim. Papež Frančišek, Veselje evangelija – Evangelii gaudium, 186–216, v: 
AAS 105 (2013), 1098–1109.
38 Prim. Papež Frančišek, Veselite in radujte se – Gaudete et exsultate, Cerkveni 
dokumenti 156, Ljubljana 2018, 95–99, v: AAS 110 (2018), 1137–1138.
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VI. Od spreobrnjenja ljudi 
k spreobrnjenju struktur

34. V takšnem procesu prenove in prestrukturiranja se 
mora župnija izogibati tveganju, da ne bi zapadla v pretirano 
in zbirokratizirano prirejanje dogodkov ter v ponudbo stori-
tev, ki ne izražajo evangelizacijske razgibanosti, temveč so 
merilo samozaščite.39 

Ob navajanju sv. Pavla VI. je papež Frančišek v duhu svoje 
običajne parezije poudaril, da mora »Cerkev /…/ poglobiti za-
vest o sebi, to je o svoji lastni skrivnosti. /…/ Obstajajo cerkve-
ne strukture, ki utegnejo ovirati oznanjevalne napore. Celo 
dobre strukture so koristne samo, kadar je življenje, ki jih 
žene, podpira in ocenjuje. Brez novega življenja in pristnega 
evangeljskega duha, brez ‹zvestobe Cerkve njeni poklicano-
sti› se vsaka nova struktura kmalu izkaže za neučinkovito.«40

35. Spreobrnjenje struktur, ki jih mora župnija predložiti, 
zahteva »pri vrhu« spremembo miselnosti in notranjo preno-
vo, zlasti tistih, ki so poklicani k odgovornemu načrtovanju 
pastoralne dejavnosti. Da bi bili zvesti Kristusovemu naroči-
lu, morajo dušni pastirji in še posebej župniki, »prvi škofovi 
sodelavci«,41 nujno zaznati potrebo po misijonarski in pasto-
ralni reformi.

36. Noben dušni pastir, ki se zaveda, kako zelo mora biti 
krščansko občestvo povezano z lastno in občestveno zgodo-
vino, ne sme pozabiti, da se vera Božjega ljudstva prenaša 
s pomočjo družinskega in občestvenega spomina. Sveti kraj 
pogosto prikliče v zavest pomembne življenjske trenutke iz 
rodbinske preteklosti, obraze in dogodke, ki so vplivali na 
osebne in družinske poti. Da bi preprečili travme in rane, je 

39 Prim. Papež Frančišek, Veselje evangelija – Evangelii gaudium, 27, v: AAS 105 
(2013), 1031; Prav tam, 189, v: AAS 105 (2013), 1099: »Sprememba struktur, ki ne 
prenovi miselnosti in odnosov, privede do tega, da se same strukture prej ali slej 
zmaličijo, postanejo breme in neučinkovite.«
40 Prav tam, 26: AAS 105 (2013), 1030–1031.
41 Odlok o pastoralni službi škofov – Christus Dominus, 30, v: AAS 58 (1966), 688.
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pomembno, da se postopki in preoblikovanje župnijske, vča-
sih pa tudi škofijske skupnosti odvija prožno in postopoma.

Papež Frančišek je v zvezi z reformo rimske kurije pouda-
ril, da je postopnost »plod obvezne presoje, ki preiskuje zgo-
dovinski razvoj, tehta čase in stopnje, preverja popravke, pre-
izkuša in odobrava ‚eksperimentiranje‘. V teh primerih torej 
ne gre za neodločnost, marveč za prilagodljivost, ki je nujno 
potrebna, da lahko pridemo do prave reforme.«42 Gre za to, 
da smo pozorni in ne »posiljujemo s časovno stisko«, ker bi 
radi reforme izpeljali na hitro in po splošnih merilih, ki se 
držijo obrazcev, izdelanih »za mizo«, zanemarjajo pa ljudi, ki 
živijo na določenem ozemlju. Vsak načrt je torej treba posta-
viti v realno življenje občestva, ga brez pretresov predlagati, 
ob nujnih vnaprejšnih posvetovanjih postopno uveljavljati 
in nadzorovati.

37. Takšna prenova seveda ne zadeva le župnika, niti je 
ni mogoče naložiti od zgoraj in pri tem izključiti sodelovanja 
Božjega ljudstva. Pastoralna preobrazba struktur vključuje 
zavest, da je »sveto, Bogu zvesto ljudstvo, maziljeno z milo-
stjo Svetega Duha; zato moramo biti, ko o tem preudarjamo, 
premišljujemo, presojamo, razsojamo, na to maziljenje zelo 
pozorni. Vsakokrat, ko Cerkev, pastirji, Bogu posvečeni poza-
bimo na to gotovost, zgrešimo pravo pot. Vsakokrat, ko hoče-
mo Božje ljudstvo v njegovi celovitosti in različnosti spodri-
niti, utišati, uničiti, spregledati ali skrčiti na redke skupine 
izbrancev, ustvarjamo skupnost, pastoralne načrte, teološke 
poudarke, duhovnost in strukture brez korenin, brez zgodo-
vine, brez obraza, brez spomina, brez telesa, se pravi brez živ-
ljenja. Brž ko prekinemo zvezo z življenjem Božjega ljudstva, 
zapademo v bedo in kvarimo naravo Cerkve.«43

V tem smislu se kler ne trudi sam s preobrazbo, ki je delo 
Svetega Duha, temveč je vpleten v spreobrnjenje, ki zadeva 

42 Papež Frančišek, Božična voščila rimski kuriji (22. decembra 2016), v: AAS 109 
(2017), 44.
43 Papež Frančišek, Dokument Božjega ljudstva, ki živi v Čilu – Carta al Pueblo 
de Diós … (3. maja 2018): www.vatican.va/content/fran-cesco/es/letters/2018/do-
cuments/papa-francesco_20180531_lettera-popolodidio-cile.html
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vse sestavine Božjega ljudstva.44 Zato »je treba odgovorno in 
preudarno iskati območja povezovanja in sodelovanja, da bi 
maziljenje vsega Božjega ljudstva našlo pravšnje posredova-
nje za svoje razodevanje«.45

38. Potemtakem je očitno, kako primerno je preseganje 
tako samozadostnega pojmovanja župnije kakor »pastoralne 
klerikalizacije«. Resno jemanje dejstva, da je to Božje ljudstvo 
»odlikovano … z dostojanstvom in svobodo božjih otrok, ko v 
njihovih srcih prebiva Sveti Duh kakor v templju«,46 spod-
buja k pospeševanju dejavnosti in vzorcev, po katerih vsak 
krščenec v moči Svetega Duha in prejetih karizem postaja 
učinkovit dejavnik evangelizacije v slogu in po vzorcu organ-
ske skupnosti, bodisi v povezavi z drugimi župnijskimi ob-
čestvi bodisi s pastoralo vse škofije. Kajti odgovorni nosilec 
poslanstva je celotno občestvo, saj Cerkve ne istovetimo s hi-
erarhijo, temveč se oblikuje kot Božje ljudstvo.

39. Naloga dušnih pastirjev bo, da ohranijo živo takšno 
razgibanost, da bi vsak krščen odkril v sebi dejavnega prota-
gonista evangelizacije. Duhovniška skupnost bo morala na 
poti neprestanega oblikovanja47 preudarno opravljati umet-
nost razločevanja, ki župnijskemu življenju v priznavanju 
različnih poklicev in služb omogoča rast in zorenje. Duhov-
nika torej, kot člana in služabnika Božjega ljudstva, ki mu 
je zaupano, ni mogoče nadomestiti. Župnijsko občestvo je 
usposobljeno, da predlaga oblike služenja, oznanjevanja vere 
in pričevanja ljubezni. 

40. Središčnost Svetega Duha – zastonjski dar Očeta in 
Sina Cerkvi – usposablja za poglobljeno življenje zastonjske 
razsežnosti v skladu z Jezusovim učenjem: »Zastonj ste pre-

44 Prim. prav tam.
45 Prav tam.
46 Dogmatična konstitucija o Cerkvi – Lumen gentium (1964), 9, v: AAS 57 (1965), 
13.
47 Prim. Kongregacija za duhovščino, Ratio fundamentalis institutionis sacerdo-
talis (8. decembra 2016), 80-88, Città del Vaticano 2016, pp. 37–42.
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jeli, zastonj dajajte« (Mt 10,8). Svoje učence je učil, naj veliko-
dušno služijo, naj bodo dar drugemu (prim. Jn 13,14-15), naj 
se predvsem posvečajo ubogim. Od tod med drugim prihaja 
zahteva, naj z zakramentalnim življenjem ne »barantajo« in 
naj ne dajejo vtisa, da je obhajanje zakramentov – zlasti svete 
evharistije – ter drugih cerkvenih obredov predmet trgovanja.

Pastir, ki služi čredi z radodarno zastonjskostjo, je po dru-
gi strani zavezan vzgoji vernikov, da bi se vsak član občestva 
čutil odgovornega in neposredno poklicanega k različnim 
oblikam pomoči in solidarnosti, s katerimi župnija svobod-
no in učinkovito opravlja svojo lastno pastoralno službo.

41. Poslanstvo, h kateremu je poklicana župnija kot osred-
nje središče evangelizacije, zadeva torej vse Božje ljudstvo v 
vseh njegovih različnih sestavnih delih: duhovnike, diakone, 
Bogu posvečene osebe in verne laike, vsakega po njegovi la-
stni karizmi in odgovornostih, ki mu pripadajo.

VII. Župnija in druge ustanove znotraj škofije

42. Pastoralno spreobrnjenje župnijskega občestva v mi-
sijonarskem smislu se torej dogaja in izraža v postopnem 
prenavljanju struktur, posledično pa z utrjevanjem različnih 
oblik zaupanja pri pastoralnem delu in s sodelovanjem pri 
njegovem izvrševanju, ki obsega vse dele Božjega ljudstva.

43. V sedanji govorici, posneti po dokumentih cerkvenega 
učiteljstva, so v zvezi z notranjo razdelitvijo škofijskega ozem-
lja48 že pred nekaj desetletji dodani župnijam in zunanjim 
vikariatom, ki jih predvideva veljavni Zakonik cerkvenega 
prava,49 pojmi kot »pastoralna enota« in »pastoralno obmo-
čje«. Takšna poimenovanja dejansko opredeljujejo oblike 

48 Prim. ZCP, kan. 374, § 1.
49 Prim. ZCP, kan. 374, § 2; prim. Kongregacija za škofe, Direktorij za pastoralno 
službo škofov Apostolorum successores (22. februarja 2004), 217, v: Enchiridion 
Vaticanum 22 (2003–2004), 2110.
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škofijske pastoralne organizacije, ki izražajo novo razmerje 
med verniki in teritorijem.

44. Ob temi »enota« ali »pastoralno območje« menda ja 
nihče ne misli, da bomo zgolj z novim poimenovanjem ob-
stoječih resničnosti rešili številna zapletena vprašanja seda-
njega časa. V srcu takšnega prenovitvenega procesa, ki spre-
memb ne sprejema pasivno, temveč si prizadeva za njihovo 
pospeševanje in jih usmerja, je potreba po prepoznavanju 
struktur, ki bi poživile vse dele krščanskega občestva v sku-
pni poklicanosti k evangelizaciji, da bi tako dosegli učinko-
vitejšo pastoralno oskrbo Božjega ljudstva, katere »ključni 
dejavnik« ne more biti nič drugega kot bližina.

45. V tej luči kanonski predpisi izpostavljajo potrebo, da 
se na področju vsake škofije prepoznavajo različna teritorial-
na območija,50 ki bi jih bilo mogoče postopoma povezati na 
neki vmesni stopnji med samo škofijo in posamezno župnijo. 
V zvezi s tem bi torej lahko, če bi upoštevali razsežnosti ško-
fije in njene konkretne pastoralne danosti, prepoznali različ-
ne vrste župnijskih skupin.51

V srcu njih samih živi in deluje občestvena razsežnost 
Cerkve, ki je posebej pozorna na konkretno ozemlje, zaradi 
česar je ob njihovi ustanovitvi treba imeti v mislih kar naj-
večjo homogenost prebivalstva in njegovih navad, pa tudi 
skup nih ozemeljskih posebnosti, ki lajšajo medsebojno po-
vezanost med župniki in drugimi pastoralnimi delavci.52

a) Kako se lotiti preurejanja župnij

46. Preden se loti ustanavljanja preurejenih župnij, se 
mora škof o tej stvari obvezno posvetovati z duhovniškim 
svetom53 tako glede kanonskih predpisov kakor tudi glede 

50 Prim. ZCP, kan. 374, § 1.
51 Prim. prav tam, kan. 374, § 2.
52 Prim. Kongregacija za škofe, Direktorij … Apostolorum successores, 218, v: En-
chiridion Vaticanum 22 (2003–2004), 2114.
53  Prim. ZCP, kan. 515, § 2.
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cerkvene soodgovornosti, ki je v zvezi s tematiko različno po-
razdeljena med škofom in člani sveta.

47. Najprej: župnije je mogoče povezati v preprosto zvezo 
(federacijo), tako da povezane ohranijo svojo identiteto.

Skladno s kanoničnim redom je, kakorkoli že, treba zara-
di določitve vsake nove oblike pastoralne povezanosti med 
bližnjimi župnijami poleg tega spoštovati bistvene sestavine, 
ki jih za župnije kot pravne osebe določa splošno pravo, od 
katerega škof ne more dati spregleda.54 Za vsako župnijo, 
ki jo denimo namerava ukiniti, mora izdati poseben dekret, 
opremljen s pripadajočimi obrazložitvami.55

48. V skladu s povedanim mora torej vsako preureditev, 
bodisi ustanovitev bodisi ukinitev župnije, izpeljati pristojni 
škof v skladu z načeli, ki jih predvideva cerkveno pravo. Lah-
ko gre za inkorporacijo, po kateri se določena župnija zlije z 
drugo tako, da jo slednja posrka vase. Pri tem prva župnija 
izgubi svojo prvotno značilnost in pravni status. Dve župniji 
se lahko med seboj zlijeta (fuzija) tako, da iz njiju nastane 
ena sama nova župnija s hkratno ugasnitvijo prejšnjih žu-
pnij in njunih pravnih statusov. Lahko pa, slednjič, nastane 
nova župnija tudi z delitvijo (divisio) enega župnijskega obče-
stva na več samostojnih župnij, ki so ustanovljene na novo 
(ex nuovo).56

Nadalje je ukinitev župnij zaradi prenehanja določene 
povezave odvisna od neposrednih vzrokov, ki se nanašajo 
na določeno župnijo. Med primerne motive za to na primer 
ne sodijo zgolj pomanjkanje škofijskih duhovnikov, splošne 
škofijske finančne razmere ali druge, kratkoročne, domnev-
no spremenljive okoliščine v skupnosti (denimo primerno 
število, ekonomska samozadostnost, teritorialna spremem-
ba urbanističnega reda, uprava). Za legitimne pogoje takšnih 

54 Prim. prav tam, kan. 86.
55 Prim. prav tam, kan. 120, § 1.
56 Prim. prav tam, kan. 121–122; Kongregacija za škofe, Direktorij … Apostolorum 
successores, 214, v: Enchiridion Vaticanum 22 (2003–2004), 2099.
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ukrepov so potrebni motivi, ki so neposredno in organsko 
povezani z določeno župnijsko skupnostjo, ne pa splošna, te-
oretična in »načelna« presoja.

49. V zvezi z ustanovitvijo in ukinitvijo župnij velja spom-
niti, da mora vsako takšno odločitev pospremiti uradna pi-
sna odločba.57 Potemtakem je treba upoštevati, da ni v skla-
du s cerkvenim pravom, če se izda en sam ukrep, namenjen 
splošni preureditvi, ki zadeva vso škofijo, njen del ali skupi-
no župnij, z eno samo upravno listino, splošnim dekretom ali 
posebnim zakonom.

50. Ko gre za ukinitev župnij, mora v odločbi, ki se navezu-
je na konkretno stanje, jasno pisati, kateri razlogi so napelja-
li škofa k sprejemu odločitve. Ti morajo biti posebej našteti in 
se ne smejo opirati na splošne domneve o »koristi duš« (salus 
animarum).

Končno mora škof v listini, s katero v skladu z načeli cer-
kvenega prava58 ukinja določeno župnijo, predvideti tudi 
prenos njenega premoženja; če ni upoštevanja vrednih na-
sprotnih razlogov, se po posvetu z duhovniškim svetom59 
zagotovi, da ostane župnijska cerkev po ukinitvi župnije še 
naprej odprta za vernike.

51. Vprašanje o preurejanju župnij in njihovi predvideni 
odpravi ter morebitni prepustitvi cerkva v posvetno, častno 
rabo,60 je po obveznem posvetovanju z duhovniškim svetom 
v pristojnosti krajevnega škofa.61

Tudi v tem primeru zakoniti vzroki za sprejem takšne 
spremembe navadno niso pomanjkanje škofijskega klera, 
zmanjšanje prebivalstva ali huda finančna kriza. Nasprotno, 

57 Prim. ZCP, kan. 51.
58 Prim. prav tam, kan. 120–123.
59 Prim. prav tam, kan. 500, § 2 in 1222, § 2.
60 Prim. Papeški svet za kulturo, La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese. 
Linee guida (17. decembra 2018): http://www.cultura.va/content/cultura/it/pub/
documenti/decommissioning.html.
61 Prim. ZCP, kan. 1222, § 2.
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če je stavba v takšnem stanju, da je nikakor ni mogoče več 
uporabljati za bogoslužje in ni nobene možnosti, da bi jo po-
pravili, jo lahko po uporabi pravnega predpisa prepustimo v 
posvetno, častno rabo. 

b) Dekanije ali zunanji vikariati

52. Predvsem je treba spomniti, da ordinarij »zradi pospe-
ševanja pastoralne skrbi s skupno dejavnostjo lahko« združi 
»več sosednjih župnij … v posebne zveze, kot so dekanije«;62 
te se lahko v raznih krajih imenujejo različno, npr. »deka-
nati« ali »nadžupnije«, pa tudi »pastoralna območja« ali 
»prefekture«.63

53. Dekan ni nujno župnik neke določene župnije.64 Da bi 
se uresničili nameni, zaradi katerih je bila dekanija ustano-
vljena, sodita v njegovo prvenstveno odgovornost »pospeševati 
in usklajevati pastoralno dejavnost v dekaniji«65 tako, da ne 
bo ostala zgolj formalna ustanova. Poleg tega je dekan dolžan 
»po določitvi, ki jo je izdal krajevni škof, opravljati vizitacije 
župnij svojega okrožja«.66 Da bi bolje izpolnjeval svojo nalogo 
in še bolj podpiral skupne dejavnosti med župnijami, lahko 
krajevni škof podeli dekanu še druge pristojnosti, primerne 
za določeno okolje. 

c) Pastoralna enota

54. Ob upoštevanju podobnih primerov in nekaterih 
konkretnih meril lahko krajevni škof, če okoliščine to zah-
tevajo, zaradi velikosti dekanije ali velikega števila vernikov, 
za dosego skladnega sodelovanja med mejnimi župnijami, 

62 Prav tam, kan. 374, § 2.
63 Prim. Kongregacija za škofe, Direktorij … Apostolorum successores, 217, v: En-
chiridion Vaticanum 22 (2003–2004), 2110.
64 Prim. ZCP, kan. 554, § 1.
65 Prav tam, kan. 555, § 1, 1°.
66 Prav tam, kan. 555, § 4. 
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potem ko se je posvetoval z duhovniškim svetom,67 ustanovi 
za vso dekanijo trajno in institucionalno povezavo raznih 
župnij.68 

55. Zlasti je primerno, da so povezave (imenovane »pa-
storalne enote«69) tudi sociološko gledano opredeljene kar 
najbolj organsko, da bi lahko prišlo do resnične, hkratne ali 
vključujoče70 pastoralne oskrbe v misijonarskem smislu. 

56. Poleg tega je treba vsako župnijo takšne povezave 
zaupati župniku ali skupini duhovnikov z moderatorjem 
(in solidum), ki bo prevzel skrb za vsa župnijska občestva.71 
Lahko pa povezavo (ali pastoralno enoto), kjer se zdi škofu 
primerno, sestavlja več sosednjih župnij, zaupanih istemu 
župniku.72

57. Vsekakor, tudi z dolžnim spoštovanjem do duhovni-
kov, ki so pogosto vredno in v zadovoljstvo občestev opravljali 
službo, kot tudi v dobro samih vernikov, ki so z vezmi ljube-
zni in hvaležnosti povezani s svojimi pastirji, velja, da kra-
jevni škof ob ustanovitvi določene pastoralne enote te ne do-
loči z istim dekretom, s katerim več združenih župnij zaupa 
enemu samemu župniku,73 drugi morebitni stalni župniki74 
pa so samodejno premeščeni med župnijske vikarje ali pa so 
umaknjeni v skladu s svojo službo.

58. V teh primerih, razen če ne gre za poslanstvo, zaupano 
skupini (in solidum), je naloga krajevnega škofa, da od prime-
ra do primera določi naloge duhovnika moderatorja takšnih 

67 Prim. prav tam kan. 500, § 2
68 Prim. Papeški svet za pastoralo migrantov in priseljencev Erga migrantes cha-
ritas Christi (3. maja 2004), 95, v: Enchiridion Vaticanum 22 (2003–2004), 2548.
69 Prim. Direktorij … Apostolorum successores, 215, b), v: Enchiridion Vaticanum 

22 (2003–2004), 2104.
70 Prim. prav tam.
71 Prim. ZCP, kan. 517, § 1.
72 Prim. prav tam, kan. 526, § 1.
73 Prim. prav tam.
74 Prim. prav tam, kan. 522.
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župnijskih enot skupaj z odnosi do dekana dekanata,75 zno-
traj katerega je ustanovljena pastoralna enota.

59. Ko je preureditev župnij – dekanije ali pastoralne eno-
te – po cerkvenem pravu enkrat sprejeta, naj krajevni škof 
določi, ali je primerno, da ima vsaka izmed njih župnijski pa-
storalni svet,76 ali pa je bolje, da takšno nalogo zaupa skup-
nemu župnijskemu pastoralnemu svetu za vsa ta občestva. 
Vsekakor morajo posamezne s preureditvijo povezane 
župnije, da bi ohranile pravi status in pravno sposobnost, 
ohraniti lastni gospodarski svet.77

60. Za uspešno skupno evangelizacijo in učinkovitejšo 
pastoralno oskrbo je primerno, da se za določena področja 
(na primer za katehezo, karitas, mladinsko ali družinsko pa-
storalo) ustanovijo skupne pastoralne službe za vse poveza-
ne župnije, v katerih naj bodo različni člani Božjega ljudstva, 
kleriki, Bogu posvečene osebe in navadni verniki.

d) Pastoralno območje

61. Če lahko več »pastoralnih enot« na enak način usta-
novi dekanijo, zlasti v teritorialno obsežnejših škofijah, lah-
ko škof takšne dekanije (ali zunanje vikariate) po posvetu z 
duhovniškim svetom78 združi v »okrožje« (ali destrikt),79 pod 
vodstvom škofovega vikarja,80 ki ima v imenu krajevnega 
škofa in pod njegovo oblastjo ter v povezanosti z njim – razen 
tistih posebnih pristojnosti, ki mu jih želi od primera do pri-
mera sam podeliti – redno izvršilno oblast pri pastoralnem 
vodenju območja.

75 Prim. prav tam, kan. 553–555.
76 Prim. prav tam, kan. 536.
77 Prim. prav tam, kan. 537.
78 Prim. prav tam, kan. 500, § 2.
79 Prim. Direktorij … Apostolorum successores, 219, v: Enchiridion Vaticanum 22 
(2003–2004), 2117. Primerno je ohraniti naziv »pastoralna cona« (»zona pastora-
le«) samo za to obliko združenja, da ne bi ustvarili zmede.
80 Prim. ZCP, kan. 134, § 1 in 476.
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VIII. Redne in izredne oblike 
podeljevanja pastoralne skrbi

za župnijsko občestvo

62. Zaradi pastirske službe, ki jo opravljajo, so župnik in 
drugi duhovniki s škofom vred temeljni dejavniki župnijskih 
občestev.81 Z obhajanjem zakramentov za občestvo in z njim 
župnik in duhovniki vzgajajo občestvenega duha in duhov-
niško bratstvo. Poklicani so k takšnemu vodenju župnije, da 
bo učinkovito znamenje skupnosti.82 

63. V zvezi z bivanjem in delovanjem duhovnikov v župnij-
skem občestvu velja posebej omeniti skupno življenje.83 Pri-
poroča ga kanon 280 ZCP, četudi tega za svetne duhovnike 
ne naroča kot nekaj obveznega. Ob tem naj spomnimo na 
temeljno vrednoto občestvenega duha, molitve in skupnega 
pastoralnega dela klerikov84 za učinkovitejše pričevanje o 
zakramentalnem bratstvu85 in učinkovitejšo evangelizacijo.

64. Če duhovnik živi občestveno, se duhovniška istove-
tnost krepi, gmotne skrbi se zmanjšajo in se nevarnost in-
duvidualizma umakne globinam osebnega odnosa. Skupna 
molitev, vzajemen razmislek in študij, ki ne smeta v duhov-
niškem življenju nikoli izostati, lahko postanejo velika pod-
pora pri oblikovanju duhovniške duhovnosti, uresničene v 
vsakdanjem življenju. 

81 Treba je upoštevati: a) kar je rečeno za 'krajevnega škofa', velja tudi za tiste, 
ki so po zakonu njemu enaki; b) kar zadeva župnijo in župnika, velja tudi za ‘ka-
kor-župnijo’ in ‘kakor župnika’; c) kar zadeva vernike laike, velja tudi za člane (ne 
duhovnike) ustanov posvečenega življenja in apostolskega življenja, razen če ni 
omenjen odnos glede specifičnosti laikov; d) naziv ‹moderator› ima v kontekstu, v 
katerem je omenjen v tem Navodilu, različne pomene glede na pravne določbe.
82 Prim. Dogmatična konstitucija o Cerkvi – Lumen gentium, 26, v: AAS 57 (1965), 
31–32.
83 Prim. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, 83; 88.e, str. 37 in 39.
84 Prim. ZCP, kan. 275, § 1.
85 Prim. Odlok o službi in življenju duhovnikov – Presbyterorum ordinis (7. decem-
bra 1965), 8, v: AAS 58 (1966), 1003.
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Vsekakor je primerno, da škof po svoji presoji in v mejah 
možnosti upošteva človeško in duhovno sorodnost med du-
hovniki, ki jim namerava zaupati župnijo ali skupino župnij 
ter jih povabi k velikodušni odprtosti do nove pastoralne 
službe in do vsaj skromne oblike skupnega življenja s so-
brati.86

65. V nekaterih primerih, zlasti ko ni po izročilu ali v na-
vadi župnijski dom, ali ta iz tega ali onega razloga ni na voljo 
za bivanje duhovnika, se lahko primeri, da se duhovnik vrne 
k izvirni družini, v prvi kraj človeške vzgoje in prepoznavanja 
duhovnega poklica.87

Takšna nastanitev se po eni strani kaže kot ugodna reši-
tev duhovnikovega vsakdanjega življenja, saj mu zagotavlja 
vedro in trajno domače okolje, zlasti dokler živijo starši. Po 
drugi strani pa se je treba varovati, da bi takšni družinski 
odnosi duhovnika spravljali v notranjo odvisnost in manjšo 
pripravljenost za celovito duhovniško službo ali kot izključu-
jočo možnost – namesto kot dopolnitev – odnosov z duhovni-
ško družino in občestvom vernikov.

a) Župnik

66. Župnik ima celotno skrb za duše.88 Zato mora vernik, 
da bi bil veljavno imenovan za župnika, prej sprejeti mašni-
ško posvečenje.89 Nobene možnosti ni, da bi to obveznost za-
upali nekomu, ki je brez tega zakramenta ali brez ustreznih 
funkcij, četudi bi šlo za pomanjkanje duhovnikov. Prav zaradi 
te zavesti in bližine, ki je nujna med pastirjem in občestvom, 
status župnika ne more biti zaupan pravni osebi.90 Še zlasti 

86 Prim. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, 88, str. 39–40.
87 Prim. Papež Frančišek, Govor udeležencem srečanja, ki ga je pripravila Kon-
gregacija za duhovščino ob 50. obletnici koncilskih odlokov o duhovniški vzgoji 
(»Optatam totius«) ter odloka o življenju in delu duhovnikov (»Presbyterorum ordi-
nis«) (20. novembra 2015), v: AAS 107 (2015), 1295.
88 Prim. ZCP, kan. 150.
89 Prim. prav tam, kan. 521, § 1.
90 Prim. prav tam, kan. 520, § 1.
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– kakor predvideva kan. 517, §§ 1–2 ZCP – služba župnika 
ne more biti zaupana skupini oseb, ki bi jo sestavljali kleriki 
in laiki. Zato se je treba izogibati izrazov kot »timsko vodenje« 
(»team guida«), »ekipno vodenje« (»équipe guida«) ali podobnih, 
ki bi utegnili izražati zborno vodenje župnije.

67. Ker je po svojem bistvu »župnik … pastir izročene mu 
župnije«,91 mu po samem pravu pripada pravno zastopanje 
župnije.92 Je odgovorni upravitelj župnijskega premoženja, 
ki je »cerkveno premoženje« in je zato podrejeno tozadevnim 
kanonskim predpisom.93

68. Kakor trdi II. vatikanski cerkveni zbor, naj imajo žup-
niki »vsak v svoji župniji tisto stalnost v službi, ki je potrebna 
za blagor duš«.94 Splošno načelo torej zahteva, naj bo župnik 
»imenovan za nedoločen čas«.95

Krajevni škof vsekakor lahko imenuje župnike za dolo-
čen čas, če je tako z dekretom določila škofovska konferenca. 
Toda zaradi nuje, da bi župnik lahko bil dejavna in učinkovi-
ta vez z zaupanim mu občestvom, je primerno, da škofovske 
konference ne določijo prekratkega obdobja, manj kot 5 let, 
za časovno omejeno imenovanje.

69. V vsakem primeru, tudi če so imenovani za »nedolo-
čen čas« ali pred zapadlostjo »določenega časa«, pa morajo 
biti župniki pripravljeni na morebitne premestitve na dru-
go župnijo ali v drugo službo, če to zahteva »blagor duš ali 
potreba in korist Cerkve«.96 Koristno je namreč spomniti, da 
je župnik v službi župnije in ne nasprotno.

70. Praviloma naj župnik, kjer je to mogoče, skrbi za eno 
samo župnijo, »vendar je zaradi pomanjkanja duhovnikov ali 

91 Prav tam, kan. 519.
92 Prim. prav tam, kan. 532.
93 Prim. prav tam, kan. 1257, § 1.
94 Odlok o pastirski službi škofov – Christus Dominus, 31, v: AAS 58 (1965), 689.
95 ZCP, kan. 522.
96 Prav tam, kan. 1748.
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drugih okoliščin mogoče istemu župniku zaupati skrb za več 
sosednjih župnij«.97 Med »drugačne okoliščine« lahko na pri-
mer štejemo obseg teritorija ali število prebivalstva pa tudi 
odaljenost med zadevnimi župnijami. Krajevni škof naj po-
zorno preuči, ali bo isti župnik, ki mu bo zaupal več župnij, 
lahko kot župnik vsem in vsaki posebej polni in dejanski 
pravi pastir.98

71. Ko je župnik enkrat imenovan, opravlja v polnosti za-
upane mu naloge, z vsemi pravicami in odgovornostmi, do-
kler zakonito ne preneha njegova pastoralna služba.99 Pri 
njegovi odstranitvi ali premestitvi pred koncem mandata je 
treba spoštovati predpisane pravne določbe, s katerimi si 
Cerkev pomaga pri ugotavljanju, kaj je v dejanskem primeru 
primerno.100

72. Ko to zahteva blagor vernikov, četudi ni drugih vzro-
kov za prenehanje službe, naj župnik, ki je dopolnil starost 
75 let, sprejme vabilo krajevnega škofa, naj se umakne iz 
žup nije.101 Odpoved župniji ob dopolnitvi 75. leta starosti102 
je moralna dolžnost, če te ni, je po cerkvenem pravu župnik 
samodejno ob svojo službo, ki pa preneha šele, ko mu kra-
jevni škof pisno sporoči, da je njegovo odpoved sprejel.103 Po 
drugi strani škof dobrohotno sprejme v vednost župnikovo 
odpoved že zaradi same dopolnitve 75 let.

73. V izogib uradniškemu razumevanju svoje službe 
naj krajevni škof pred sprejemom odpovedi vedno skrbno 
pretehta vse osebne in krajevne okoliščine in razloge – na 
primer zdravstveno stanje, predpise, pomanjkanje duhov-
nikov, blaginjo župnijskega občestva in druge tovrstne oko-

97 Prav tam, kan. 526, § 1.
98 Prim. prav tam, kan. 152.
99 Prim. prav tam, kan. 538, §§ 1–2.
100 Prim. prav tam, kan. 1740–1752 ob upoštevanju kan. 190–195.
101 Prim. prav tam, kan. 538, § 3.
102 Prim. prav tam.
103 Prim. prav tam, kan. 189.
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liščine ter sprejme odločitev, ki naj bo pravična in soraz-
merna.104

74. Če pa duhovnikovo osebno stanje dopušča in pasto-
ralna primernost omogoča, lahko škof pretehta možnost, 
da morda ob pomočniku, ki se pripravlja za naslednika, 
pusti župnika na župniji. Poleg tega lahko škof »župniku, 
ki se je odpovedal prejšnji, dodeli manjšo in manj zahtevno 
župnijo«,105 ali pa mu dodeli drugo pastoralno nalogo, pri-
merno njegovim zmožnostim in ga, ko je potreba, prosi za 
razumevanje, da se zaradi takšne premestitve nikakor ne bo 
čutil »umaknjenega« ali »kaznovanega«.

b) Župnijski upravitelj

75. Če župnika ni mogoče imenovati takoj,106 je treba v 
skladu kanonskimi določili postaviti župnijskega upravite-
lja.107 

To je bistveno prehoden ukrep v pričakovanju novega 
žup nika. Zato je nezakonito, če bi krajevni škof imenoval 
žup nijskega upravitelja in ga pustil v tej funkciji za obdobje, 
ki je daljše od enega leta, ali celo za stalno in bi tako preprečil 
imenovanje novega župnika. 

Kakor pričuje izkušnja, je takšna rešitev pogosto spre-
jeta za izigravanje pravnih pogojev, ki zadevajo načelo 
župnikove stalnosti. To je kršitev, ki škodi poslanstvu tega 
duhovnika, pa tudi samega občestva, ki v negotovosti glede 
duhovnikove navzočnosti ne more dolgoročno načrtovati 
evangelizacijskega dela in se mora omejiti na vzdrževalno 
pastoralo.

104 Prim. prav tam, kan. 189, § 2 in Direktorij … Apostolorum successores, 212, v: 
Enchiridion Vaticanum 22 (2003–2004), 2095.
105 Direktorij … Apostolorum successores, 212, v: Enchiridion Vaticanum 22 
(2003–2004), 2095.
106 Prim. ZCP, kan. 539–540.
107 Prim. zlasti prav tam, kan. 539, 549, 1747, § 3.
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c) Skupinsko skrbništvo (in solidum)

76. »Ko okoliščine to zahtevajo«, se kot nadaljnja možnost 
»pastoralna skrb za župnijo ali hkrati za različne župnije«, lah-
ko izroči »›skupini› (in solidum) duhovnikov«.108 Takšna reši-
tev pride v poštev, ko po škofovem preudarku to zahtevajo 
konkretne okoliščine, zlasti blaginja občestva, ki kličejo po 
porazdeljenem in učinkovitejšem pastoralnem delovanju, pa 
tudi po spodbujanju občestvene duhovnosti med duhovni-
ki.109 

V takšnih primerih skupina duhovnikov v povezavi z 
drugimi deli zainteresiranega župnijskega občestva odloča 
skupaj, njihov moderator v razmerju do drugih duhovnikov, 
župnikov z vsemi pooblastili, pa je primus inter pares. 

77. Toplo priporočamo, da vsaka skupina duhovnikov, ki 
ji je skupaj zaupana pastoralna skrb za eno ali več župnij, 
sprejme notranja pravila, da lahko vsak duhovnik bolje izva-
ja naloge in opravila, ki mu pripadajo.110

Moderator je odgovoren za usklajevanje skupnega dela v 
župniji ali več župnijah, ki so zaupane skupini, prevzema za-
nje pravno odgovornost,111 usklajuje pristojnosti za sklepa-
nje porok in podeljuje spreglede, ki pripadajo župnikom,112 
ter je pred škofom odgovoren za vse delovanje skupine.113

d) Župnijski kaplani 

78. Kot obogatitev vseh doslej predvidenih možnosti lah-
ko izpostavimo še eno, da je neki duhovnik imenovan za 
župnijskega kaplana in je odgovoren za posebno pastoral-
no področje (mladi, starejši, bolniki, ustanove, bratovščine, 

108 Prav tam, kan. 517, § 1; prim. tudi kan. 542–544.
109 Prim. prav tam, kan. 517, § 1 e 526, § 1.
110 Prim. prav tam, kan. 543, § 1.
111 Prim. prav tam, kan. 543, § 2, 3°. Prevzema tudi civilno-pravno zastopstvo v 
deželah, v katerih država priznava župnijo kot pravno osebo.
112 Prim. prav tam, kan. 543, § 1.
113 Prim. prav tam, kan. 517, § 1.
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vzgoja, kateheza itd.) »presegajoč meje« različnih župnij, ali 
za natančno določeno delo v eni izmed njih.114

Ko gre za nalogo, podeljeno župnijskemu kaplanu v več 
župnijah, ki so v oskrbi različnih župnikov, je primerno, da 
se v dekretu za takšno službo razloži in opiše naloge, ki so 
kaplanu zaupane v zvezi z vsakim župnijskim občestvom po-
sebej, kakor tudi glede odnosov, ki naj jih glede stalnega bi-
vališča, vzdrževanja in obhajanja evharistije vzdržuje z žup-
niki.

e) Diakoni

79. Diakoni so posvečeni služabniki, inkardinirani v dolo-
čeno škofijo ali drugo cerkveno ustanovo, ki ima takšno pra-
vico.115 So škofovi in duhovnikovi sodelavci pri istem evan-
gelizacijskem poslanstvu s posebno nalogo, ki so jo sprejeli 
v moči zakramenta, da »služijo Božjemu ljudstvu z liturgijo 
besede in ljubezni«.116

80. Papež Frančišek je, da bi zavaroval identiteto diakonov 
in spodbudil njihovo službo, najprej opozoril na nekatere na-
pake v zvezi z razumevanjem narave diakonata: »Izogibati se 
moramo pojmovanju, da so diakoni nekakšni pol duhovniki in 
pol laiki. /…/ Prav tako ne ustreza predstava, da so diakoni 
neke vrste posredniki med verniki in dušnimi pastirji. Ne, niso 
ne na pol poti med duhovniki in laiki, ne na pol poti med du-
šnimi pastirji in verniki. Smo pred dvema skušnjavama. Pred 
nevarnostjo klerikalizma: ko je diakon preveč klerikalen. /…/ 
Druga skušnjava pa je funkcionalizem: diakon kot koristna 
pomoč duhovniku za to in ono.«117

114 Prim. prav tam, kan. 545, § 2. V mislih imamo duhovnika, ki ima bogato du-
hovno izkustvo, vendar je slabega zdravja, ki je imenovan za rednega spovednika 
v petih bližnjih župnijah.
115 Prim. prav tam, kan. 265.
116 Ibid., kan. 1009, § 3.
117 Francesco, Govor na srečanju duhovnikov in posvečenih oseb – Discorso du-
rante l’incontro con i sacerdoti e i consacrati, Milano (25 marzo 2017): AAS 109 
(2017), 376.
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V nadaljevanju istega nagovora je papež podal neketere 
opredelitve v zvezi s posebno vlogo diakonov v cerkvenem 
občestvu: »Diakonat je poseben duhovni poklic, ki je uteme-
ljen na služenju. /…/ To je ključna beseda za razumevanje 
va še karizme. Služenje kot eden izmed značilnih darov Bož-
jega ljudstva. Diakon je – tako rekoč – varuh služenja v Cer-
kvi. Vsaka beseda mora biti dobro odmerjena. Vi ste varuhi 
služenja v Cerkvi: služenja Besedi, služenja oltarju, služenja 
ubogim.«118 

81. Cerkveni nauk o diakonatu je v zgodovini doživel 
pomemben razvoj. Njegov povzetek na II. vatikanskem cer-
kvenem zboru sovpada tudi z doktrinalno osvetlitvijo in 
razširitvijo tovrstnega službenega delovanja, ki diakonata 
ne »utesnjuje« na področje karitativne strežbe ali – kakor je 
določil Tridentinski koncil – na skorajda prehodno in ma-
lodane edino strežbo pri bogoslužju. Drugi vatikanski kon-
cil raje določi, da gre za stopnjo zakramenta svetega reda, 
zato diakoni »okrepljeni z zakramentalno milostjo v občestvu 
s škofom in zborom njegovih duhovnikov služijo Božjemu ljud-
stvu v strežništvu svetega bogoslužja, besede in ljubezni«.119

Pokoncilska praksa sprejema, kar povzema tudi dogma-
tična konstitucija o Cerkvi (Lumen gentium) in diakonat 
ved no bolj opredeljuje kot udeležbo pri zakramentu svetega 
reda, čeprav na drugačni stopnji. Pri nagovoru med avdienco 
za udeležence Mednarodnega kongresa o diakonatu je na-
mreč Pavel VI. želel poudariti, da diakon služi krščanskim 
občestvom »z oznanjevanjem Božje besede, z delitvijo zakra-
mentov in z dobrodelnostjo«.120 Po drugi strani pa se po Apo-
stolskih delih (Apd 6,1.6) zdi, da so bili sedmeri možje izbrani 
in določeni le za strežbo pri mizi. Dejansko pa ista knjiga pri-
poveduje, kako sta Štefan in Filip v polnosti opravljala »dia-
konijo Besede«. Kot sodelavci dvanajsterih in Pavla so dia-

118 Ibid, 376–377.
119 Lumen gentium, n. 29: AAS 57 (1965), 36.
120 Paolo VI, Govor na avdienci – Allocuzione nell’Udienza concessa ai partecipan-
ti al Congresso Internazionale sul Diaconato, 25 ottobre 1965: Enchiridion sul Dia-
conato (2009), 147–148.
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koni torej izvrševali svoje poslanstvo na dveh področjih: pri 
evangelizaciji in delih ljubezni.

Veliko je torej cerkvenih nalog, ki jih lahko zaupamo dia-
konu, oziroma so to vse tiste, ki niso povezane s polno skrbjo 
za duše.121 Zakonik cerkvenega prava vsekakor določa, kate-
ra opravila so pridržana duhovniku in katera lahko opravlja-
jo tudi laiki. Ni pa sledov o kakšni posebni službi, v kateri bi 
se lahko izražala le tovrstna posebnost.

82. Zgodovina diakonata vsekakor kaže, da je bil diako-
nat ustanovljen v obnebju nekega gledanja na poslanstvo 
Cerkve in je zato v službi Besede in dobrodelnosti. To zadnje 
območe obsega tudi upravljanje z dobrinami. Takšno dvojno 
diakonovo poslanstvo se v nadaljevanju izraža na področju 
bogoslužja, kjer je poklican k oznanjevanju evangelija in v 
službo pri evharistični mizi. Prav te reference bi lahko po-
magale pri prepoznavanju posebnih diakonovih nalog, saj 
vrednotijo posebne poglede na ta poklic zaradi pospeševanja 
diakonske službe.

f) Bogu posvečene osebe

83. V župnijskem občestvu velikokrat živijo ljudje, ki pripa-
dajo posvečenemu življenju. To »namreč ni neka zunanja ne-
odvisna oblika življenja krajevne Cerkve, temveč je poseb nost, 
za katero je značilen evangeljski radikalizem, da je s svojimi 
posebnimi darovi navzoča v njej«.122 Poleg tega se posvečeno 
življenje, tesno povezano s kleriki in laiki v občestvu, »umešča 
v karizmatično razsežnost Cerkve. /…/ Duhovnost Ustanov 
posvečenega življenja lahko postane za laika in za duhovnika 
pomembno sredstvo za življenje lastnega poslanstva.«123

121  Prim. ZCP, kan. 150.
122  Kongregacija za verski nauk, Pismo Cerkev se pomlaja – Lettera Iuvenescit 
Ecclesia (15. maja 2016), Cerkveni dokumenti 158, Ljubljana 2019, 21, v: Enchiri-
dion Vaticanum 32 (2016), 734. (Pismo katoliškim škofom o odnosih med hierar-
hičnimi in karizmatičnimi darovi v življenju in poslanstvu Cerkve).
123  Prav tam,. 22, v: Enchiridion Vaticanum 32 (2016), 738.
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84. Prispevek, s katerim lahko posvečeni pomagajo pri 
evangelizaciji župnijskega občestva, je v prvi vrsti njihovo 
»bivanje«, to je pričavanje o dosledni hoji za Kristusom, v 
duhu evangeljskih svetov,124 zgolj posredno pa tudi od njigo-
vega »delovanja«, to je od del, ki jih opravljajo v skladu s kariz-
mo vsake ustanove (na primer verouk, dobrodelnost, vzgoja, 
pastorala mladih, oskrba bolnikov).125

g) Laiki

85. Župnijsko občestvo sestavljajo v veliki večini laiki.126 
Ti so v moči krsta in drugih zakramentov krščanskega uva-
janja, mnogi tudi zakona,127 vključeni v evangelizacijsko de-
lovanje Cerkve. Njihova »poklicanost in bistveno poslanstvo« je 
v prizadevanju, »da bi evangelij preobrazil zemeljske stvarno-
sti in vso človeško dejavnost«.128

Laiki se zaradi svojega lastnega in posebnega svetnega 
značaja ali zato, ker »iščejo Božje kraljestvo tako, da se ukvar-
jajo s svetnimi rečmi in jih naravnavajo na Boga«,129 lahko 
»čutijo poklicani in dejansko tudi so poklicani, da s svojimi 
dušnimi pastirji služijo cerkvenemu občestvu pri njegovi rasti 
in življenjski moči. V skladu s prejeto milostjo in karizmami, 
ki jim jih je naklonil Gospod, namreč opravljajo najrazličnejše 
službe.«130

124  Prim. ZCP, kan. 573, § 1.
125  Prim. Kongregacija za družbe posvečenega življenja in družbe apostolskega 
življenja – Kongregacija za škofe, Medosebni odnosi – Mutuae relationes (Navodila 
za odnose med škofi in redovniki v Cerkvi) (14. maja 1978), 10; 14, a), v: Enchiri-
dion Vaticanum 6 (1977–1979), 604–605; 617–620; prim. tudi Direktorij Apostolo-
rum successores, 98, v: Enchiridion Vaticanum 22 (2003–2004), 1803–1804.
126  Prim. Papež Frančišek, Veselje evangelija – Evangelii gaudium, 102, v: AAS 
105 (2013), 1062–1063.
127  Prim. Apostolska spodbuda O krščanskih laikih – Christifideles laici, 23, v: 
AAS 81 (1989), 429.
128  Papež Frančišek, Veselje evangelija – Evangelii gaudium, 201, v: AAS 105 
(2013), 1104.
129  Dogmatična konstitucija O Cerkvi – Lumen gentium, 31, v: AAS 57 (1965), 37.
130  Pavel VI., Apostolska spodbuda Evangelii nuntiandi – O evangelizaciji (8. de-
cembra 1975), 73, v: AAS 68 (1976), 61.
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86. Danes vse laike prosimo, da se velikodušno pridružijo 
evangelizacijskemu poslanstvu, zlasti tako, da z doslednim 
življenjem po evangeliju v svojem običajnem življenjskem 
okolju na vseh ravneh ravnajo odgovorno, zlasti pa tako, da 
sprejemajo primerne obveznosti v službi župnijskega obče-
stva.131

h) Druge oblike sodelovanja pri pastirski službi 

87. Škof ima – kakor ponazarja kan. 517, § 2 – še druge 
možnosti, da priskrbi pastoralno oskrbo občestvu, če zaradi 
pomanjkanja duhovnikov ni mogoče imenovati župnika ali 
župnijskega upravitelja, ki bi lahko to nalogo prevzel za polni 
čas. V takšnih pastoralno težavnih okoliščinah za podpira-
nje krščanskega življenja in pospeševanje evangelizacijskega 
poslanstva občestva lahko krajevni škof udeležbo pri pasto-
ralni skrbi župnije zaupa diakonu, Bogu posvečenemu ali la-
iku, lahko pa tudi skupini oseb (na primer verskemu zavodu, 
združenju).132

88. Te, ki jim je tako zaupana udeležba pri izvrševanju pa-
storalne skrbi za občestvo, naj nadzira in vodi duhovnik z 
zakonitimi pristojnostmi, postavljen »za moderatorja pasto-
ralne skrbi«, ki edinemu pripadajo oblast in naloge župnika, 
čeprav nima službe s posledičnimi obveznostmi in pravica-
mi.

Velja spomniti, da gre za izredno obliko podelitve pastoral-
ne skrbi, do katere pride, ker ni mogoče imenovati župnika 
ali župnijskega upravitelja, da je ne bi zamenjali z rednim de-
javnim sodelovanjem in s prevzemom odgovornosti s strani 
vseh vernikov.

89. Pred uporabo takšnega izrednega zdravila je treba 
Božje ljudstvo primerno pripraviti, nato pa poskrbeti, da bo 

131 Prim. Papež Frančišek, Veselje evangelija – Evangelii gaudium, 81, v: AAS 105 
(2013), 1053–1054.
132 Prim. ZCP, kan. 517, § 2.
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ukrep veljal za določen in ne za nedoločen čas.133 Pravilna 
razlaga in uporaba takšnega kanona zahteva, da se upora-
ba predvidenega »izpelje ob skrbnem spoštovanju tam vsebo-
vanih klavzul, to je: a) »zaradi pomanjkanja duhovnikov« in 
ne zaradi lagodja ali dvoumnega poudarjanja laikata /…/, 
b) v zavesti, da gre za »udeležbo pri izvrševanju pastoralne 
skrbi«, in ne za usmerjanje, usklajevanje, moderiranje ali vo-
denje župnije; za stvar, ki po besedah kanona pripada samo 
duhovniku«.134

90. Da bi izročitev pastoralne skrbi pripeljala do srečnega 
konca, je treba po kan. 517, § 2135 ZCP ravnati po nekaterih 
načelih. Ker gre predvsem za izredno in začasno pastoralno 
rešitev,136 je edini kanonični vzrok, ki legitimira ta ukrep, po-
manjkanje duhovnikov, saj župnijskemu občestvu ni mogo-
če priskrbeti pastoralne oskrbe z imenovanjem župnika ali 
župnijskega upravitelja. Poleg tega bo bolje imeti enega ali 
dva diakona namesto duhovnika in laikov za takšno obliko 
pastoralne skrbi.137

133 Prim. Direktorij … Apostolom successores, 215, c), v: Enchiridion Vaticanum 22 
(2003–2004), 2105.
134 Kongregacija za duhovščino, Navodilo – Istruzione [interdicasteriale] su alcune 
questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti Ecclesiae 
de mysterio (15. avgusta 1997), art. 4, § 1, a–b), v: AAS 89 (1997), 866–867; prim. Di-
rektorij … Apostolorum successores, n. 215, c), v: Enchiridion Vaticanum 22 (2003–
2004), 2105. Temu duhovniku pripada tudi naloga uradno predstavljati župnijo 
tako na civilnem kot na cerkvenem področju, kjer do državni zakon zahteva.
135 Preden se odločimo za rešitev, ki jo predvideva kan. 517, § 2 ZCP, je potrebno, 
da krajevni škof modro presodi druge alternative, kot je npr. vključitev starejših 
duhovnikov, ki so za službo še sposobni, in zaupa razne župnije samo enemu 
duhovniku oziroma zaupa skupini duhovnikov in solidum.
136 Prim. Dokument Ecclesiae de mysterio, art. 4, § 1, b), v: AAS 89 (1997), 866–
867, in Kongregacija za duhovščino, Navodilo Duhovnik pastir in voditelj župnij-
skega občestva skupnosti – Il presbitero, pastore e guida della comunità  parro-
chiale (4. avgusta 2002), Cerkveni dokumenti 99, Ljubljana2002, 23 in 25, zlasti 
tedaj, ko gre »za začasno sodelovanje pri opravljanju skrbi za župnijo«, prim. 23, v: 
Enchiridion Vaticanum 21 (2002), 834–836.
137 Prim. Kongregacija za duhovščino, Duhovnik pastir in voditelj župnijskega ob-
čestva, 25, v: Enchiridion Vaticanum 21 (2002), 836.
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91. Tako organizirano pastoralno dejavnost v vsakem pri-
meru vodi duhovnik, ki ga za moderatorja pooblasti krajevni 
škof. Samo ta duhovnik ima oblast in pravice, lastne župni-
ku. Drugi verniki pa so »v župniji udeleženi pri izvrševanju 
pastoralne skrbi«.138

92. Diakon in druge osebe, ki nimajo svetega reda, a so 
udeleženi pri izrševanju pastoralne skrbi, lahko opravljajo le 
tiste naloge, ki ustrezajo njihovemu statusu diakona ali lai-
ka v skladu z »različnimi izvirnimi in dopolnilnimi lastnostmi 
med darovi in nalogami posvečenih služabnikov in laikov, ki 
so lastne Cerkvi, za katero je Bog želel, da je med seboj organ-
sko povezana«.139 

93. Dekret, s katerim je duhovnik imenovan za modera-
torja, slednjič močno priporoča, naj škof vsaj v grobem na-
šteje vzroke, zaradi katerih je postala nujna uporaba izredne 
oblike podelitve pastoralne skrbi za eno ali več župnijskih 
občestev in posledično oblike izvrševanja pooblaščenega du-
hovnika.

IX. Župnijske naloge in službe

94. Poleg priložnostnega sodelovanja, pri katerem lahko 
vsak človek dobre volje – tudi nekrščeni – pomaga pri vsak-
danji dejavnosti župnije, poznamo še nekatere stalne naloge, 
ki jih sprejmejo verniki v korist celotnega župnijskega ob-
čestva za določen čas. V mislih imamo na primer katehiste, 
strežnike, animatorje, ki delujejo v skupinah in združenjih, 
karitativne delavce in tiste, ki se posvečajo različnim vrstam 
svetovanja ali SOS-telefonom, in tiste, ki obiskujejo bolnike.

138  ZCP, kan. 517, § 2.
139  Kongregacija za duhovščino, Duhovnik voditelj in pastir župnijskega občestva, 
Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale, 23: Enchiridion Vatica-
num 21 (2002), 834.
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95. Vsekakor je pri opisovanju nalog, zaupanih diakonom, 
Bogu posvečenim osebam in laikom, ki so udeleženi pri izvr-
ševanju pastirske skrbi, treba uporabljati primerne izraze za 
naloge, ki jih lahko opravljajo v skladu s svojim statusom, da 
sta tako vsakomur jasni bistvena razlika med splošnim in 
službenim duhovništvom ter istovetnost obveznosti, ki jo je 
posameznik sprejel.

96. V tem smislu je predvsem odgovornost krajevnega ško-
fa in – če mu pripada –, župnikova, da vloge diakonov, Bogu 
posvečenih oseb in laikov, ki imajo v župniji določeno pristoj-
nost, ne naslavljamo z izrazi »župnik«, »sožupnik«, »dušni pa-
stir«, »kaplan,« »moderator«, »sodelavec«, »usklajevalec«, »od-
govoren za župnijo« ali z drugimi podobnimi poimenovanji,140 
ki po pravu pripadajo duhovnikom,141 ker neposredno ustre-
zajo službenemu profilu duhovnikov.

Ko govorimo o teh vernikih in laikih, so prav tako nezako-
niti in njihovi poklicni identiteti neustrezni izrazi »zaupati 
pastirsko skrb župnije«, »predsedovati župnijskemu obče-
stvu« in podobni, ki se nanašajo na posebnost službenega 
duhovništva, ki pritiče župniku.

Primernejše se zdi na primer poimenovanje »diakon-so-
delavec«, za Bogu posvečene osebe in za laike »usklajevalec 
za … (področje pastorale)«, »pastoralni sodelavec«, »pastoralni 
pomočnik« in »odgovoren za … (področje pastorale)«.

97. Laiki so lahko, kakor pravi kan. 230, § 1 ZCP, po pra-
vu in predpisanem obredu za stalne sprejeti v službo bral-
ca (lektorja) in mašnega pomočnika (akolita). Laiku se na-
ziv »izrednega pomočnika« lahko podeli le, če ga je pristojna 
oblast142 dejansko imenovala za službo nadomeščanja v 
skladu s kan. 230, § 3 in kan. 943. Laiki pa lahko občasno 
opravljajo bogoslužna opravila (»službo razlagalca, pevca ali 

140  Prim. Ecclesia de mysterio, art. 1,§ 3, v; AAS 89 (1997), 863
141  Kongregacija za duhovščino, Duhovnik voditelj in pastir župnijskega občestva, 
23: Enchiridion Vaticanum 21 (2002), 835.
142  Prim. Direktorij … Apostolorum successores, 112, v: Enchiridion Vaticanum 22 
(2003–2004), 1843.
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kaj drugega«) po kan. 230, § 2 tudi daljše obdobje, četudi niso 
dobili nobenega posebnega naziva.143 

Ti laiki morajo biti v polnem občestvu s Katoliško 
cerkvijo,144 imeti morajo službi ustrezno izobrazbo, osebno 
in pastoralno pa tako živeti, da bodo pri opravljanju službe 
uživali ugled.

98. Poleg tega, kar pritiče stalnim bralcem in mašnim 
pomočnikom,145 lahko nekatera opravila146 škof po modri pre-
soji uradno zaupa diakonom, Bogu posvečenim osebam in lai-
kom, ki so pod vodstvom in odgovornostjo župnika, na primer: 

1. Obhajanje bogoslužja Božje besede ob nedeljah in za-
povedanih praznikih, ko »je udeležba pri evharističnem opra-
vilu nemogoča, ker ni posvečenega služabnika ali zaradi dru-
gega tehtnega razloga«.147 Gre za izredno možnost, h kateri 
se je mogoče zateči, ko gre za resnično nemožnost, seveda 
pa je treba takšno bogoslužje vedno zaupati diakonom, če so 
navzoči. 

2. Krščevanje ob dejstvu, da je »redni krstitelj … škof, du-
hovnik in diakon«148 in da je to, kar predvideva kan. 861, § 2, 
izjema, o kateri presoja krajevni škof.

3. Vodenje pogrebne slovesnosti ob spoštovanju 19. člena 
uvodnih določb Pogrebnega obrednika.

99. Laiki lahko pridigajo v cerkvi ali v kapeli, če okoliščine, 
potreba ali poseben primer to zahtevajo, »v skladu s predpisi 

143 Primerno je spomniti, da med liturgičnimi službami, ki jih krajevni škof v 
dogovoru s škofovsko konferenco poleg služenja Božji besedi lahko začasno 
zaupa vernikom laikom, možem in ženam, prištevamo tudi službo pri oltarju, 
upoštevajoč tovrstne kanonske predpise. Prim. Papeški svet za razlago zakon-
skih besedil, Odgovor (11. julija 1992), v: AAS 86 (1994), 541; Kongregacija 
za bogoslužje in disciplino zakramentov, Lettera circolare (15. marca 1994), v: 
AAS 86 (1994), 541–542.

144 Prim. ZCP, kan. 205.
145 Prim. prav tam, kan. 230, § 1.
146 V dokumentu, s katerim škof zaupa navedene naloge diakonu ali vernem lai-
ku, naj bodo jasno navedene naloge, ki jih bodo opravljali in čas.
147 ZCP, kan. 1248, § 2.
148 Prav tam, kan. 861, § 1.
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škofovske konference«,149 »v skladu s cerkvenimi ali liturgič-
nimi predpisi in s klavzulami, ki jih vsebujejo«.150 Nikakor pa 
ne smejo imeti homilije med evharističnim bogoslužjem.151

100. Poleg tega lahko, »kjer ni duhovnikov ne diakonov, … 
krajevni škof, na priporočilo škofovske konference in ko dobi 
dovoljenje svetega sedeža, pooblasti za prisostvovanje poroki 
tudi laike«.152

X. Ustanove cerkvene soodgovornosti

a) Župnijski gospodarski svet

101. Pomembno področje evangelizacije in evangeljskega 
pričevanja pred samo Cerkvijo in pred civilno družbo je upra-
vljanje s premoženjem, s katerim v različni meri razpolagajo 
župnije. Papež Frančišek je s tem v zvezi spomnil, da »nam 
dobrine, ki jih imamo, Gospod naklanja za napredek sveta in 
človeštva ter zato, da pomagamo drugim«.153 Ta naloga torej 
ne sme sloneti na samem župniku,154 ampak mu morajo po-
magati sodelavci, da bi cerkveno premoženje upravljali pred-
vsem z evangelizacijsko vnemo in v misijonskem duhu.155

102. Zato mora biti v vsaki župniji ustanovljen Župnijski 
gospodarski svet, posvetovalni organ, ki ga vodi župnik in 

149 Prav tam, kan. 766.
150 Skrivnost Cerkve – Ecclesiae de mysterio, art. 3, § 4, v: AAS 89 (1997), 865.
151 Prim. kan. 767, § 1; Skrivnost Cerkve – Ecclesiae de mysterio, art. 3, § 1, v: AAS 
89 (1997), 864.
152 ZCP, kan. 1112, § 1. Prim. Janez Pavel II., Apostolska konstitucija Dobri Pastir 
– Pastor bonus (28. junija 1998), art. 63, v: AAS 80 (1988), 876, ki govori o pristoj-
nosti Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov.
153 Papež Frančišek, Homilija v Domu sv. Marte (21. oktobra 2013), v: L’Osservatore 
Romano 242 (21.–22. oktobra 2013), 8.
154 Prim. ZCP, kan. 537 e 1280.
155 V skladu s kan. 532 ZCP je župnik odgovoren za župnijsko imovino, čeprav se 
mora pri njenem upravljanju opirati tudi na laike, eksperte.
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šteje vsaj tri člane.156 Število tri je potrebno, da je tak svet 
mogoče šteti za »kolegij«; naj spomnimo, da župnik ni član 
sveta, temveč predsedujoči.

103. Če krajevni škof ne odloči drugače, število članov 
Župnijskega pastoralnega sveta določi župnik; odvisno je od 
velikosti župnije. Župnik člane imenuje ali pa jih izvoli žup-
nijsko občestvo.

Ni nujno, da člani pripadajo tej župniji, dokazano pa mo-
rajo biti na dobrem glasu pa tudi strokovnjaki v ekonomskih 
in pravnih zadevah,157 da so učinkoviti in pristojni (kompe-
tentni) in torej svet ni ustanovljen samo formalno.

104. Še to: če krajevni škof ne določi drugače, je ob nujni 
previdnosti in spoštovanju morebitnih določb civilnega pra-
va, kadar okoliščine to zahtevajo, lahko isti človek član Žup-
nijskega gospodarskega sveta v več župnijah.

105. Krajevni škof mora pri morebitnih zadevnih določ-
bah upoštevati posebnosti župnije, na primer veliko skro-
mnost ali pa, da je župnija del pastoralnega območja.158

106. Župnijski gospodarski svet lahko igra izjemno po-
mebno vlogo pri spodbujanju kulture soodgovornosti v 
samih župnijskih občestvih, poslovne preglednosti in pri-
padnosti v cerkvenih potrebah. Preglednosti tukaj ne razu-
memo samo kot formalno predstavitev podatkov, ampak tudi 
kot obvezno seznanjanje občestva in koristno možnost za 
njegovo usposabljanje. To je nujni modus operandi za kre-
dibilnost Cerkve, predvsem tam, kjer ta upravlja s pomemb-
nim premoženjem.

107. Redno je preglednost mogoče dosegati z objavljanjem 
letnih obračunov, ki jih je treba prej predložiti krajevnemu 

156 Prim. ZCP, kan. 115, § 2 in, po analogiji, tudi kan. 492, § 1.
157 Prim. prav tam, kan. 537 in Direktorij … Apostolorum successores, 210, v: En-
chiridion Vaticanum 22 (2003–2004), 2087.
158 Prim. kan. 517 in 526.
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ordinariju159 in v njih natančno popisati prihodke in odhod-
ke. Ker je torej premoženje župnijsko, ne župnikovo – ta pa 
z njim upravlja – je vsa župnijska skupnost lahko seznanje-
na, kakšno je bilo upravljanje, kakšen je gospodarski položaj 
žup nije in kakšni viri so ji v resnici na voljo.

b) Župnijski pastoralni svet

108. Veljavni kanonski predpisi160 prepuščajo presojo o 
ustanavljanju Župnijskih pastoralnih svetov v župnijah kra-
jevnemu škofu. Redno je to vsekakor zelo priporočljivo, ka-
kor je spomnil papež Frančišek: »Kako potrebni so pastoralni 
sveti! Brez pstoralnih svetov škof ne more voditi škofije. Žup-
nik ne more voditi župnije brez pastoralnih svetov.«161

Prožnost predpisov vsekakor dovoljuje primerne prila-
goditve v konkretnih okoliščinah, na primer, kadar župnik 
opravlja več župnij ali v pastoralnih zvezah. V takih prime-
rih je mogoče ustanoviti en sam pastoralni svet za več žup-
nij.

109. Teološki smisel (pomen) pastoralnega sveta se zapi-
še v konstitutivno resničnost Cerkve, v to, da je »Kristusovo 
telo«, ki ustvarja »občestvenega duha«. V krščanski skupnosti 
namreč različnost karizem in služb, ki izhaja iz utelešenja v 
Kristusa in iz daru Svetega Duha, ne more biti nikoli homo-
logirana do te mere, da bi postala »uniformiranost, obveznost, 
da bi počeli vse skupaj in enako ter mislili vsi vedno na enak 
način«.162 Nasprotno, v moči krstnega duhovništva163 je vsak 
vernik določen za graditelja vsega Telesa, hkrati pa vse Božje 

159 Prim. prav tam, kan. 1287, § 1. 
160 Prim. prav tam, kan. 536, § 1.
161 Papež Frančišek, Govor na srečanju z duhovniki, osebami posvečenega živ-
ljenja in člani župnijskih svetov, Assisi (4. oktobra 2013), v: Insegnamenti I/2 
(2013), 328.
162  Papež Frančišek, Homilija pri maši na binkošti (4. junija 2017), v: AAS 109 
(2017), 711.
163  Prim. Dogmatična konstitucija O Cerkvi – Lumen gentium, 10, v: AAS 57 (1965), 
14.
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ljudstvo v medsebojni soodgovornosti članov deleži pri po-
slanstvu Cerkve, to se pravi, da razločuje v zgodovini zna-
menja Božje navzočnosti in postane priča njegovega kralje-
stva.164

110. Daleč od tega, da bi bil navaden birokratski organ, 
pastoralni svet torej poudarja in uresničuje središčnost Bož-
jega ljudstva kot subjekt in dejaven protagonist evangelizacij-
skega poslanstva, v moči dejstva, da je vsak vernik pri krstu 
in birmi prejel darove Svetega Duha: »Prvi korak je rojstvo 
za božje življenje pri krstu. Živeti moramo kot Božji otroci, to 
je upodabljati Kristusa, ki deluje v Cerkvi, dopustiti, da smo 
vključeni v njegovo poslanstvo v svetu. K temu nam pomaga 
maziljenje s Svetim Duhom: ‹Brez njegove milosti človek poln 
je bednosti, krivdi ne izogne se.‘ Kakor je vse Jezusovo življe-
nje navdihoval Sveti Duh, tako je tudi življenje Cerkve in vsa-
kega njenega člana pod vodstvom istega Duha.«165

V luči te temeljne vizije naj spomnimo na besede sv. Pavla 
VI., da »je naloga pastoralnega sveta preučevati in raziskova-
ti pastoralne dejavnosti, nato pa predlagati praktične sklepe, 
da bi spodbujali skladnost življenja in dela Božjega ljudstva 
z evangelijem;166 v zavesti, kakor je spomnil papež Frančišek, 
da namen takega sveta »ne bo v prvi vrsti cerkvena organiza-
cija, temveč misijonski sen, da bi prišli do vseh«.167

111. Pastoralni svet je posvetovalni organ in se, ko gre za 
sestavo, način izvolitve, namene in način dela, ravna po od-
ločbah, ki jih izda krajevni škof.168

164 Prim. Kongregacija za duhovščino, Pismo – Lettera, Omnes christifideles (25. 
januarja 1973), 4 in 9; v: Enchiridion Vaticanum 4 (1971–1973), 1199–1201 e 
1207–1209; Janez Pavel II., Apostolska spodbuda Krščanski laiki – Christifideles 
laici, 27, v: AAS 81 (1989), 440–441.
165 Papež Frančišek, Generalna avdienca (23. maj 2018).
166 Pavel VI, Apostolsko pismo Motu proprio Sveta Cerkev – Ecclesiae Sanctae (6. 
avgusta 1966), I, 16, § 1, v: AAS 58 (1966), 766; prim ZCP, kan. 511.
167 Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Veselje evangelija – Evangelii gau-
dium, 31, v: AAS 105 (2013), 1033.
168 ZCP, kan. 536, § 2.
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Da ne bi izkrivljali njegove narave, se je vsekakor dobro 
izogibati poimenovanjem »tim« ali »ekipa«, se pravi besedam, 
ki ne morejo pravilno izraziti cerkvenega in kanonskega raz-
merja med duhovnikom in drugimi verniki.

 112. Spoštovanje škofijskih predpisov zahteva, da je žup-
nijski svet v resnici predstavnik občestva ter izraz vseh nje-
govih skupin (duhovnikov, diakonov, posvečenih oseb in 
laikov). V njegovem okviru lahko verniki uresničujejo svojo 
pravico in dolžnost duhovnikom povedati, kaj mislijo, in se-
znaniti tudi druge vernike, ko gre za dobro župnijskega ob-
čestva.169

Glavna naloga Župnijskega pastoralnega sveta je torej, da 
raziskuje in preučuje praktične predloge v vrsti pastoralnih 
in karitativnih pobud, ki zadevajo župnijo, v soglasju s ško-
fijo.

 113. Župnijski pastoralni svet »ima samo posvetovalni 
glas«.170 To pomeni, da mora njegove predloge odobriti žup-
nik, da bodo uvedeni v pastoralno prakso. Župnik pa mora 
previdno upoštevati smernice pastoralnega sveta, posebno 
če so izražene enotno, v procesu skupnega razločevanja.

Da bi bilo služenje pastoralnega sveta učinkovito in ko-
ristno, se je potrebno izogniti dvema skrajnostima. Prva je 
ta, da župnik predstavlja župnijskemu svetu že sprejete od-
ločitve, ne da bi ga prej ustrezno seznanil z njimi, ali da svet 
sklicuje poredko, le pro forma. Druga skrajnost pa je, če je 
župnik le eden izmed članov, prikrajšan za vlogo pastirja in 
voditelja občestva.171

114. Končno je dobro upoštevati, da pastoralni svet, koli-
kor je mogoče, sestavljajo ljudje, ki imajo v življenju župnije 
resnične odgovornosti ali so v njej zaposleni. Tako se izog-

169 Prim. prav tam, kan. 212, § 3.
170 Prav tam, kan. 536, § 2.
171 Prim. Navodilo Duhovnik, pastir in voditelj župnijskega občestva, 26, v: Enchiri-
dion Vaticanum 21 (2002), 843.
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nemo nevarnosti, da bi se srečanja spremenila v izmenjavo 
abstraktnih idej, ki ne upoštevajo resničenga življenja obče-
stva, z njegovimi viri in težavami.

c) Druge oblike soodgovornosti v pastorali

115. Kadar skupnost vernikov ne more biti povzdignje-
na v župnijo ali kakor-župnijo,172 krajevni škof po posveto-
vanju duhovniškim svetom173 poskrbi za drug način pasto-
ralne oskrbe.174 Oceni na primer možnost, da bi ustanovil 
pastoralna središča, ki bi spadala pod krajevnega župnika 
kot »misijonske postaje« za širjenje evangelizacije in dobro-
delnosti. V teh primerih je treba za tako pastoralno središče 
priskrbeti primerno cerkev ali kapelo175 in na škofijski ravni 
urediti njegove dejavnosti, tako bodo usklajene in v dopolni-
tev župnijskih.

116. Tako definirana središča, ki jih v nekaterih škofijah 
imenujejo »diakonije«, bodo lahko – kjer je to mogoče – za-
upa na župnijskemu kaplanu ali enemu ali več usposoblje-
nim stalnim diakonom, ki jih bodo vodili skupaj s svojimi 
družinami pod vodstvom župnika.

117. Taka središča bodo lahko postala misijonske posto-
janke in ustanove, ki ustvarjajo bližino predvsem na zelo 
velikih področjih. Zagotavljala bodo molitev in evharistično 
pobožnost, verouk in druge dejavnosti v blagor vernikom, 
predvsem dobrodelne, namenjene revnim in potrebnim pa 
tudi negi bolnikov. Spodbujala bodo sodelovanje posvečenih 
in laikov ter vseh ljudi dobre volje.

Odgovorni za pastoralno središče bodo s pomočjo žup-
nika in drugih duhovnikov skupnosti zagotavljali kolikor 
mogoče pogosto obhajanje zakramentov, predvsem mašo in 
spoved.

172 Prim. ZCP, kan. 516, § 1.
173 Prim. prav tam, kan. 515, § 2.
174 Prim. prav tam, kan. 516, § 2.
175 Prim. prav tam, kan. 1214; 1223 in 1225.
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XI. Darovi za obhajanje zakramentov

118. Z življenjem župnij in njihovim oznanjevalnim po-
slanstvom je povezan dar za obhajanje maše, namenjen ce-
lebrantu, in za druge zakramente, ki pa pripadajo župniji.176 
Gre za dar, ki mora biti po svoji naravi svoboden s strani da-
rovalca. Prepuščen je njegovi vesti in čutu odgovornosti za 
cerkev, ne pa »cena, ki jo plačaš« ali »pristojbina, ki jo zahte-
vaš«, kot da bi šlo za neke vrste »davek na zakramente«. Z ma-
šnim darom namreč »verniki /…/ prispevajo za blagor Cerkve 
in /…/ se udeležujejo njene skrbi za vzdrževanje duhovnikov 
in dejavnosti«.177

119. Zato je pomembno opravilo ozaveščanje vernikov, da 
radi prostovoljno prispevajo za potrebe župnije, ki so »njiho-
va stvar«, in da se naučijo spontano skrbeti zanjo, posebej 
v deželah, kjer je mašni dar še vedno edini vir vzdrževanja 
duhovnikov in tudi sredstev za oznanjevanje.

120. Takšno ozaveščanje je lahko toliko bolj učinkovito, ko-
likor bolj duhovniki dajejo zgled »mojstrske« uporabe denarja 
bodisi s treznim življenjskim slogom brez prevelikih osebnih 
potreb bodisi s transparentnim in zmernim upravljanjem 
župnijskega premoženja, ne s »projekti« župnika ali skupine 
njegovih bližnjih sodelavcev, čeprav bi bili dobri, vendar ab-
straktni, temveč z resničnimi potrebami vernikov, predvsem 
najrevnejših in potrebnih.

121. Vsekakor se je »pri darovih za maše treba povsem 
varovati celo vsakršnega videza trgovanja ali kupčevanja«,178 
upoštevajoč, da »se duhovnikom zelo priporoča, da mašujejo 

176 Prim. prav tam, kan. 848 in 1264, 2°, tudi kan. 945–958 in Kongregacija za 
duhovščino, Dekret Mos iugiter (22. februarja 1991), ki ga je v posebni obliki potr-
dil Janez Pavel II., v: Enchiridion Vaticanum 13 (1991–1993), 6–28.
177 ZCP, kan. 946.
178 Prav tam, kan. 947.
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po namenu vernikov, zlasti revnih, tudi če niso prejeli nobe-
nega daru«.179

Med sredstvi, ki lahko omogočijo dosego takšnega cilja, je 
anonimno zbiranje prostovoljnih prispevkov v ta namen, pri 
čemer se vsakdo počuti svobodnega, da daruje toliko, kolikor 
more ali se mu zdi prav, ne da bi se čutil dolžnega izpolniti 
pričakovanja ali dati določen znesek.

Sklep

122. Sklicujoč se na nauk II. vatikanskega cerkvenega 
zbora, v luči učiteljstva iz zadnjega obdobja in upoštevajoč 
zelo spremenjene družbene in kulturne okoliščine, se po-
skuša to navodilo osrediniti na prenovo župnije v misijonar-
skem smislu.

Medtem ko župnija ostaja bistvena ustanova, ki omogoča 
srečanje ter živ stik s Kristusom in z brati v veri, je po dru-
gi strani res, da se mora nenehno soočati s sedanjimi spre-
membami v današnji kulturi in življenju ljudi. Tako bo lah-
ko ustvarjalno raziskovala nove poti in sredstva, ki ji bodo 
omogočala, da bo kos svoji prvi nalogi, biti dejavno središče 
evangelizacije.

123. Zato mora pastoralna dejavnost iti onkraj ozemelj-
skih meja župnije, da se bo s sodelovanjem med službami 
in karizmami jasneje pokazalo cerkveno občestvo in se bo 
kljub temu strukturirala kot »pastorala skupnosti« v službi 
škofije in njenega poslanstva.

 Gre za pastoralno dejavnost, ki bo s pomočjo uspešne-
ga in vitalnega sodelovanja med duhovniki, diakoni, posve-
čenimi osebami in laiki, pa tudi med različnimi župnijskimi 
skupinami v območju ali regiji odkrivala vprašanja, težave iz 
izzive evangelizacije ter poskušala strniti poti, pripomočke, 
predloge in primerna sredstva za njihovo reševanje. Tak sku-
pni misijonski načrt bi bilo mogoče izdelati in uresničiti v 

179 Prav tam, kan. 945, § 2.
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bližnjih teritorialnih in družbenih kontekstih, se pravi v bli-
žnjih skupnostih ali takih, ki jih združujejo enake družbeno-
-kulturne razmere ali podobna pastoralna okolja, na primer 
v okviru potrebne koordinacije med mladinsko, univerzite-
tno in pastoralo poklicev, kot se dogaja v številnih škofijah.

Poleg odgovornega usklajevanja dejavnosti in pastoralnih 
struktur, sposobnih povezovanja in medsebojnega sodelova-
nja, zato pastorala skupnosti zaheva prispevek vseh kršče-
nih. Z besedami papeža Frančiška: »Ko govorimo o ‚ljudstvu‘, 
ne smemo misliti na družbene ali cerkvene strukture, temveč 
na skupnost ljudi, ki ne hodijo kot posamezniki, temveč kot 
splet občestva vseh za vse.«180

Zato naj zgodovinska ustanova župnije ne ostane ujetni-
ca togosti ali skrb vzbujajočega pastoralnega ponavljanja, 
temveč naj sproži »dinamizem rešitve«. Ta jo bo s pomočjo 
sodelovanja med različnimi župnijskimi občestvi in tesno 
povezanostjo med duhovniki in laiki učinkovito usmeril k 
evangelizacijskemu poslanstvu, ki je naloga vsega Božjega 
ljudstva, ki hodi skozi zgodovino kot »Božja družina« in ob 
sodelovanju različnih članov dela za rast vsega cerkvenega 
telesa.

Poleg opozarjanja na nujno prenovo zato ta dokument 
predstavlja način izvedbe kanonskih prepisov, ki določajo 
možnosti, meje, pravice in dolžnosti dušnih pastirjev in lai-
kov, da bo župnija spet odkrila samo sebe kot kraj temeljnega 
oznanjevanja evangelija, obhajanja evharistije, kraj bratstva 
in ljubezni, iz katerega se širi krščansko pričevanje po sve-
tu. Ostati »mora kraj ustvarjalnosti, trdnosti, materinskosti. 
V njej se uresničuje sposobnost iznajdljivosti; ko kakšna žu-
pnija napreduje po tej poti, se uresničuje tisto, čemur pravim 
‚župnija na izhodu‘«.181

180 Papež Frančišek, Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi – Christus 
vivit (25. marca 2019), 231, Città  del Vaticano 2019.
181 Papež Frančišek, Srečanje s poljskimi škofi, Krakov (27. julija 2016), v: AAS 108 
(2016), 893.
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124. Papež Frančišek nas vabi, naj prosimo »Devico Mari-
jo, Mater evangelizacije«, naj nam »pomaga reči ‚da‘ nujnemu 
širjenju Jezusove vesele novice v našem času; naj nas navdih-
ne z novo vnemo odrešenih, da bomo vsem prinašali evangelij 
življenja, ki premaga smrt; naj posreduje za nas, da si bomo 
pridobili sveto drznost pri iskanju novih poti, da bi vsi prejeli 
dar odrešenja«.182

Sveti oče je odobril ta dokument Kongregacije za duhovšči-
no dne 27. junija 2020.

V Rimu, 29. junija 2020, slovesnost svetih apostolov Petra 
in Pavla.

Kardinal Beniamino STELLA
 prefekt

Joël MERCIER
 tajnik

Jorge Carlos Patrón Wong
tajnik za semenišča

 Andrea Ripa
 podtajnik

182  Papež Frančišek, Poslanica za misijonski svetovni dan (4. junija 2017), 10, v: 
AAS 109 (2017), 764.
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CERKVENI DOKUMENTI

Drugi vatikanski koncil (1962–1965)

CD – Š Odlok Christus Dominus – O pastoralni službi 
škofov (1965)

GS – CS  Pastoralna konstitucija Gaudium et spes – Vesel-
je in upanje/Cerkev v sedanjem svetu (1965)

LG – C  Dogmatična konstitucija Lumen gentium – Luč 
narodov/O Cerkvi (1964)

PO – D Odlok Presbyterorum ordinis – O službi in živl-
jenju duhovnikov (1965)

Drugi dokumenti

CCC – KKC  Catechismo della Chiesa Cattolica – Katekizem 
katoliške Cerkve, Ljubljana 1993.

ChL – KL  Janez Pavel II., Christifideles laici – Posinodalna 
apostolska spodbuda o krščanskih laikih (1988), 
Cerkveni dokumenti 41, Ljubljana 1989.

CIC – ZCP  Codex Iuris Canonici – Zakonik cerkvenega pra-
va, Ljubljana 1984.

DAS - NA  Kongregacija za škofe, Direttorio per il ministe-
ro dei vescovi Apostolorum successores (2003-
2004)

EG – VE  Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Evangelii 
gaudium – Veselje evangelija (2013), Cerkveni do-
kumenti 140, Ljubljana 2014.

EN – OE Pavel VI., Posinodalna apostolska spodbuda 
Evangelii nuntiandi – O evangelizaciji, Ljubljana 
1976.

ExG – VR Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Exultate 
et Gaudete – Veselite in radujte se, Cerkveni do-
kumenti 156, Ljubljana 2018.

ES – SC Pavel VI., Okrožnica Ecclesiam suam – Svojo Cer-
kev, Roma 1964.

IE – CP Kongregacija za verski nauk, Apostolska spodbu-
da Iuvenescit Ecclesia – Cerkev se pomlaja, Cer-
kveni dokumenti 154, Ljubljana 2017
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LS – HMG  Papež Frančišek, Okrožnica Laudato si – Hval-
jen, moj Gospod (2015), Cerkveni dokumenti 149, 
Ljubljana 2015.

MR – ŠR Kongregacija za ustanove posvečenega življenja 
in apostolskega življenja Mutuae relationes – Od-
nosi Škofje - redovniki

MV – OU Papež Frančišek, Bulla Misericordiae vultus – 
Obličje usmiljenja, Cerkveni dokumenti – Nova 
serija 23, Ljubljana 2015

NMI – ZNT Janez Pavel II., Apostolsko pismo Novo millenio 
ineunte – Ob začetku novega tisočletja, Cerkveni 
dokumenti 91, Ljubljana 2001

PB – DP Janez Pavel II., Apostolska konstitucija Pastor Bo-
nus – Dobri Pastir

PG – PČ Janez Pavel II., Okrožnica Pastores gregis (2003) 
– Pastirji črede (ni prevedena v slovenščino).

PPG – DPV Kongregacija za duhovščino, Presbiter, pastor et 
guida – Duhovnik pastir in voditelj župnijske-
ga občestva, Cerkveni dokumenti 99, Ljubljana 
2002
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NOVE RAZSEŽNOSTI SPREOBRNJENJA 

Spreobrnjenje (gr. metánoia) ima v svetopisemskem konte-
kstu osebno, religiozno in etično razsežnost. Pomeni novo, za-
vestno sprejeto miselnost, ki odslej uravnava človekovo življe-
nje. Takšno vsebino ji dajeta tako Kristus ob svojem nastopu 
(Mt 3,2; Mr 1,15) kot Janez Krstnik (Mr 1,4) v oznanjevanju 
Odrešenikovega prihoda. Sintagma »pastoralno spreobrnje-
nje« je novejšega izvora. Uvedel jo je papež Frančišek in ji dal 
specifičen in širok pomen, ki ga bomo skušali predstaviti v na-
daljevanju razprave. Izraz se dotika tudi svetnih dejavnosti, 
npr. ekonomije.

Navodilo vsebuje dve zelo različni vsebinski enoti, ki ju pre-
poznamo ob branju besedila, številnih navedbah koncilskih in 
pokoncilskih dokumentov ter Frančiškovih misli, zapisanih v 
njegovih listinah in govorih: prva enota je ekleziološkega zna-
čaja (I.–VI. poglavje), druga pa ima juridičen značaj (VII.–XI. 
poglavje). Deloma je mogoče to zaznati iz naslova Navodila, 
ki omenja njen pastoralni značaj (»pastoralno spreobrnjenje«), 
nato pa naslovnika (»župnijo«) in njeno dejavnost (»poslanstvo 
evangelizacije«). Ker nam sintagma »pastoralno spreobrnjenje« 
ni domača in doslej ni bila v rabi, se je treba tudi v tej zade-
vi »spreobrniti«, kar pomeni opustiti dosedanje razumevanje 
in se odločiti za novo, da bi zaslutili, kaj nam hoče Navodi-
lo povedati. Soočamo se torej s svojevrstno »tavtologijo«, ko z 
besedo razlagamo isto besedo, z mislijo isto misel. Da bomo 
Navodilo laže razumeli, navajamo nekaj izhodišč, ne pa pov-
zetka besedila, ki zahteva njegovo branje in osebno refleksijo.
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1. Univerzalnost poklicanosti in poslanstva

Božji načrt odrešenja pove, da »Bog hoče, da bi se vsi 
ljudje zveličali« (1 Tim 2,4). Načrt je jasen, pot do njegove 
uresničitve je v rokah Boga in ljudi. Tudi ljudi? Da, ker smo 
vsi krščeni obdarovani z različnimi darovi (prim. Rim 12,6-
7), s katerimi zidamo Kristusovo skrivnostno telo, občestvo 
Cerkve. V to občestvo smo poklicani vsi ljudje: drugače mi-
sleči ali (ne)verujoči, tudi krščeni, ki so vero in občestvo za-
pustili, obrobni in oddaljeni … Cerkev želi tudi njim prinesti 
Kristusovo veselo oznanilo, vključuje jih v svojo molitev, če-
prav se sami tega ne zavedajo ali temu celo nasprotujejo. 
Božja ljubezen zaobjema vse ljudi, njegova skrb nikogar ne 
izključuje. Ne gre zgolj za človeški humanizem, kakor ga lju-
dje razumemo, marveč za osebni odnos, ki je odsev Božjega 
odnosa do človeka. Tako se univerzalnost Božjega odnosa 
nadaljuje v poslanstvu, ki se na poseben način uresničuje 
v univerzalnem poslanstvu Cerkve in kristjana v duhu nove 
evangelizacije, kakor jo predstavljajo vsi novejši cerkveni do-
kumenti.

Papež Frančišek se pogosto in na različne načine loteva 
tega vprašanja. Pred Bogom ni nihče pozabljen, odpisan, za-
vržen kot porabljeno in nekoristno blago. Kultura »zavrženo-
sti« se je, iz odnosa do stvarstva in stvari, razširila tudi na 
naše odnose. Če kje, potem v življenju kristjana tej kulturi ne 
smemo odpirati vrat. Gre tako rekoč za prvo stopnjo (pred)
evangelizacije, ki v človeku in stvarstvu vidi in spoštuje ontolo-
ško dobrost: »Vse je bilo dobro …; bilo je prav dobro« (1 Mz 1,1-
31). Taka univerzalnost ni vedno zaznavna, še manj sprejeta. 
Kaže se tudi v odnosu človeka do Boga, katerega priznava ali 
zavrača.

Božji odnos do stvarstva in človeka je drugačen. Božja lju-
bezen je večna, tudi človeška naj sledi njenemu vzoru, ki ne 
pozna sebičnosti in preračunljivosti, omahovanja in utrujeno-
sti, pač pa neskončno in trajno ljubezen. 

CD 162 - Pastoralno spreobrnjenje - prelom.indd   56CD 162 - Pastoralno spreobrnjenje - prelom.indd   56 16. 09. 2020   07:42:0516. 09. 2020   07:42:05



57

2. Različna imena z isto vsebino

Ko govorimo o »pastoralnem spreobrnjenju« kot doslej ne-
znani sintagmi, naj omenimo, da imajo izrazi, kot so npr. 
nenehno spreobrnjenje (conversio continua), prenova (refor-
matio), prilagajanje (aggiornamento), Cerkev se mora stalno 
prenavljati (Ecclesia semper reformanda) ipd., isto vsebinsko 
zasnovo. Nekdaj in danes so številni razumeli te izraze kot zu-
nanjo spremembo, ki se ni dotaknila človekovega središča – 
misli in srca; prav tako se ni dotaknila nekdanjih in sedanjih 
»reformatorjev«, ki pričakujejo spremembe ustanov in struktur. 
Ne gre zgolj za človeški napor, ki prezre, da je Duh tisti, ki spre-
obrača človeško srce in »prenavlja obličje zemlje«. Koncilska 
prenova (liturgična, organizacijska in strukturalna, admini-
strativna, prenova ustanov …), kakor so jo nekateri razumeli, 
je tipičen primer razhajanja med duhom in stvarnostjo. Nobe-
na prenova, ki ne izhaja iz notranjosti, torej premišljena in svo-
bodna, ni rodovitna. 

Nekateri za ta proces spreobrnjenja predlagajo nova izra-
za: »prehod« in »itinerarij«. Prvi izraz – prehod ( tudi izhod) 
– nakazuje pot od izhodišča do cilja. Ti besedi naj bi bolje 
izražali dinamiko, ki je sposobna neko stanje opustiti in se 
odločiti za novo stvarnost. Tudi drugi izraz – itinerarij – na-
kazuje dinamiko potovanja, za katerega se mora človek prav 
tako odločiti. Teološka razsežnost obeh izrazov presega zgolj 
antropološki vidik, ki pozna potek nekega dogajanja, uspešne 
in manj uspešne dejavnosti, vendar brez večje osebne odgo-
vornosti in napora. Odločitev za prehod ali pot ima drugačno 
logiko. Ta se odpira osebi, Kristusu. On, ki je postal človek, 
eden izmed nas, »v polnosti razodeva človeka«(CS 22). Kristus 
je sprejel prehod iz božanskega v človeško, da bi človek prešel 
iz človeškega v božje; njegovo življenje ima značaj itinerarija, 
ki ga je prehodil s človekom, da bi ga človek prehodil z njim.

V ta okvir je treba umestiti tudi stvarnost »pastoralnega 
spreobrnjenja«, ki ga Kristus, Bog in človek, sprejema s svojim 
učlovečenjem, sprejemom krsta kot znamenjem istovetenja s 
človeškim bivanjem in spolnitvijo Očetovega odrešenjskega 
načrta. Postal nam je enak v vsem, razen v grehu (prim. 1 Jn 
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3,5). Rimska in grška religiozna misel je tudi bogovom pripiso-
vala človeške lastnosti in slabosti. Filozof Terencij (2. stol. pr. 
Kr.) navaja posebno obliko kot opravičilo za človekovo ravna-
nje. Zapisal je: »Nihil humanum a me alienum puto« (»Nič, kar 
je človeško, mi ni tuje.«). Ne tako krščansko oznanilo, ki vidi v 
Kristusovem sprejetju človeškega bivanja z vsem, s čimer je 
zaznamovano (z nerazumevanjem, neuspehom, trpljenjem in 
smrtjo), odrešujoče dejanje.

3. Staro in novo sporočilo

 Iz besedila Navodila je čutiti rdečo nit, da je »pastoralno 
spreobrnjenje« v tesni povezavi z novo evangelizacijo, po kateri 
kliče današnji človek. Ta nagovarja vsakega človeka, družino 
in občestva, pa tudi cerkvene ustanove in strukture. Navodilo 
že v naslovu posebej nagovarja župnijo kot cerkveno ustanovo 
in župnijsko občestvo kot živ organizem. Obe stvarnosti odse-
vata v današnjo družbo s svojo dejavno prisotnostjo bodisi z 
dinamiko dogajanj (zbiranje, oznanilo, bogoslužje, služenje) 
bodisi s podobo preživele ustanove, ki nima nobenega vpliva 
na življenje posameznika in družbe. Še v sanjah si ne pred-
stavlja, kako bi kot starodavna ustanova odgovorila na izzive 
časa. Srečuje se z doslej neznanimi družbenimi in kulturnimi 
spremembami. V času vsesplošne mobilnosti so geografske 
meje, ki razmejujejo njen obstoj in delovanje, zgubile svoj po-
men: globalizacija na mikro- in makro-ravni prinaša kulturne 
premike, ki lahko – če jih znamo prav vključiti v današnjo 
evangelizacijo – koristijo občestvenosti, ne pa škodijo; tudi 
mobilnost spada med dejstva, ki sporočajo bogastvo duha in 
vesoljno bratstvo; kjer pa je župnija le spomin na preteklost in 
zgodovino ali le administrativna ustanova, je upravičeno pod 
vprašanjem njen nadaljnji obstoj; pomanjkanje duhovnikov je 
lahko priložnost, da se v krščanskih laikih prebudi zavest po-
klicanosti in poslanstva, ki jo mora nova evangelizacija ustre-
zno vključiti; župnijo kot varuhinjo kulturnih dobrin lahko na-
domeščajo svetne ustanove itd. Če ni v osredju duhovno in 
religiozno poslanstvo, predvsem živo pričevanje krščanskega 
občestva, je župnija izgubila razlog obstoja, raison d’é̀ tre.
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Ta in druga vprašanja zahtevajo premislek, kako prenoviti 
ekleziologijo (pojmovanje navzočnosti) krajevne Cerkve vključ-
no z župnijo, ki je zašla v krizo zaradi pomanjkanja globlje te-
ološke in antropološke utemeljitve njene narave in poslanstva 
ter njeno ukoreninjenje (inkarnacijo) v družbeno stvarnost, z 
drugo besedo »pastoralnega spreobrnjenja«. 

Navodilo bolj ali manj ponavlja družbeno in juridično podo-
bo župnije in, kakor se zdi, dosedanjo podobo župnije nado-
mešča z novo, ne daje zadovoljive rešitve. Nova imena, ki jih 
predlaga za ustanovo (kakor-župnija, zveza župnij, pastoralna 
enota, pastoralno območje, župnije in solidum) in osebe (žup-
nik, moderator, župnijski upravitelj, kaplan, diakon, posveče-
ne osebe, laiki), ali opozarja na neprimernost njihove rabe v 
ljudskem jeziku (ne duhovnik, ne laik, nekako pol/pol), še niso 
znamenje pastoralnega spreobrnjenja. Tudi na videz funkcio-
nalistične ustanove, kot so župnijski in gospodarski svet, so 
vključene v spreobrnjenje za evangelizacijo. Povsem zgrešen 
je klerikalizem laikov kot tudi laicizacija klerikov. Evangeljski 
vzorec, ki ga je pokazal Kristus, je danes in bo tudi v prihodnje 
veljaven: klic in odziv, skupnost (zbor-eklezia) učencev, ki sle-
di Kristusu in s tem pričuje, poslanstvo k »ubogim«, obrobnim, 
ki se razširja na vse ravni življenja, zavest poslanstva k vsem 
… Bistvo evangelizacije je še vedno poslanstvo.

Navodilo je odgovor na posamezne radikalne rešitve, po 
katerih so segle nekatere krajevne cerkve, ki so hitele z uki-
njanjem ali preoblikovanjem župnij, še preden so imele jasno 
podobo, kaj je Cerkev na vesoljni in krajevni ravni – od ob-
čestev, družin, župnij, laiških pobud, tudi tega, kaj nas uči 
zgodovina. Cerkev je skrivnost Kristusa, navzočega in delujo-
čega med ljudmi po besedi, darovanju, služenju, znamenjih … 
Kristus tudi danes hodi s človekom, spremlja občestvo. Zato je 
naš odgovor: »Človek je pot Cerkve« (Janez Pavel II., Odrešenik 
človeka). 

Rafko Valenčič
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