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Rafko Valenčič (1937) je po študiju na Teološki fakulteti 

v Ljubljani in krajši kaplanski službi nadaljeval študij moralke 

na Akademiji Alfonziani v Rimu (1965–1968). Od leta 1968 

je na Teološki fakulteti v Ljubljani predaval pastoralno 

teologijo. V času ponovne vključitve Teološke fakultete 

v ljubljansko univerzo je bil tudi njen dekan. Pred tem je bil 

študijski prefekt v bogoslovnem semenišču, od leta 1975 

do 1993 je urejal pastoralno revijo Cerkev v sedanjem svetu, 

od leta 1980 bedi nad uredništvom Cerkvenih dokumentov 

in ureja revijo Oznanjevalec.

Področja njegovega pedagoškega, znanstvenega 

in raziskovalnega dela so osnove pastoralne in moralne 

teologije, župnija in občestva, zakon in družina, kategorialna 

pastorala, domača verska zgodovina – večino od teh tem 

osvetljujejo tudi znanstveni prispevki v tem zborniku. 

Ob  znanstvenem delu je aktivno deloval tudi na pastoralnem 

področju kot voditelj formacije duhovnikov, asistent 

študentskih in zakonskih občestev, dirigent pevskih zborov ... 
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NAJ ČUJE ZEMLJA IN NEBO …

Presenetilo me je povabilo, da bi za monografi jo ob osemdesetletnici življenja 
prof. dr. Rafka Valenčiča napisal nekaj misli. Presenetilo zaradi tega, ker gospoda 
profesorja Valenčiča, kakor smo se ga navadili poimenovati njegovi študenti v času, 
ko smo pri njem spoznavali pastoralno teologijo, nikoli nisem srečeval kot nekoga, 
ki se bliža osemdesetim.

Ali je njegova čilost zgolj potrditev napovedi, da ljudje živimo vedno dlje in da 
bodo tisti, ki se rojevajo danes, živeli še dosti dlje od nas? Prepričan sem, da ne. Kaj 
mu ohranja prožen korak in kaj mu zarisuje nasmeh na obraz?

Njegovo dolgoletno pedagoško in znanstveno delovanje in z njim poveza-
ni stiki s študenti in intelektualci? O tem področju njegove ustvarjalnosti in 
služenja Cerkvi v Sloveniji in širše bodo spregovorili drugi. Mu mladostnost 
ohranjajo njegove uredniške dolžnosti, zaradi katerih je moral iz meseca v mesec 
iskati avtorje prispevkov, jim pisati, jih spodbujati in priganjati, ker so se roki 
iztekali? Tudi o tem bodo spregovorili drugi. Morda mu mladost obnavlja lju-
bezen do glasbe, saj je ob pastoralni teologiji in sociologiji religije študiral tudi 
cerkveno glasbo? Ali pa služenje na Metropolitanskem cerkvenem sodišču, kjer 
se je srečeval s stiskami ljudmi, ki so jim sanje umrle in se jim je življenje razbilo 
na koščke?

Nedvomno moramo pritrdilno odgovoriti na vse, obenem pa ugotoviti točko 
stika vseh omenjenih dejavnosti. Profesor Valenčič je bil človek, ki je bil povsod 
sredi življenja, vedno v stiku s človekom. Njegovo delovanje ga ni nikoli odmaknilo 
od vsakdanjega življenja ljudi, s katerimi se je srečeval, s katerimi je ustvarjal, ki jim 
je predaval, za katere je še posebno živel svoje duhovništvo.

Ne sebi in ne drugim ni dovolil, da bi ga delo, ki so mu ga nalagale njegove 
različne naloge in službe, oddaljilo od dušnega pastirstva. Predaval je, urednikoval, 
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Ob osemdesetletnici prof. Rafka Valenčiča8

opravljal službo dekana Teološke fakultete, obenem pa je bil voditelj študentskih 
skupin, spremljal je zakonske skupine, vodil pevske zbore … 

S posebno skrbnostjo je spremljal študente teologije, ki smo se pripravljali na 
duhovništvo. Zanj študent ni bil nikoli samo nekdo, ki ga mora opremiti z dolo-
čeno količino znanja in na izpitu preveriti, ali je snov zadovoljivo osvojil ali ne. Na 
bogoslovca ni gledal samo kot na študenta, s katerim se bosta po opravljenih izpitih 
razšla, ampak ga je vedno gledal skozi ljubezen do Cerkve in do Božjega ljudstva. 
Študenta je spremljal kot tistega, ki bo postal oznanjevalec evangelija in delivec 
zakramentov.

V takšnem odnosu prof. Valenčiča do bogoslovcev smo doživljali dvoje: na eni 
strani ljubezen do Cerkve, ki potrebuje dobre, izobražene in duhovno poglobljene 
duhovnike, na drugi strani pa tudi ljubezen do bogoslovcev, ki imajo pravico dobiti 
kar največ znanja in širine, da bodo svoje poslanstvo mogli opravljati suvereno, 
ljudem v blagor, sebi v veselje in Bogu v čast.

Njegovega uredniškega dela smo še vedno deležni. Vsako četrtletje na svoje 
naslove naročniki dobimo Oznanjevalca, pridigarske osnutke. Duhovniki ob ure-
dništvu prof. Valenčiča pripravijo razmišljanja za nedelje in praznike, ki so v pomoč 
dušnim pastirjem pri njihovem oznanjevanju. Urednik se ne zadovolji samo s tem, 
da zbere vse potrebne prispevke – koliko časa, potrpežljivosti in dobre volje je za 
to potrebno, ve pravzaprav samo on sam –, ampak nam v vsaki številki Oznanje-
valca pripravi tudi konkretne spodbude, povezane z Božjim razodetjem in našim 
oznanjevanjem. Vse zaradi tega, da bi Božjo besedo na čim bolj razumljiv, hkrati pa 
vsebinsko neokrnjen način znali približati ljudem, ki jim oznanjamo.

Ob njegovi osemdesetletnici se mu v imenu Cerkve v Sloveniji in posebno še 
ljubljanske nadškofi je, saj je večino svojega duhovniškega služenja opravljal v Ljub-
ljani, iskreno zahvaljujem. Nekaj bosta o njem povedali biografi ja in bibliografi ja. 
Še več pa govorijo sledi, ki jih je z učenjem in oznanjevanjem, predvsem pa s svojo 
pristno veselostjo in človeško bližino pustil v srcih ljudi. 

Kjer je v družbi prof. Valenčič, se kaj hitro oglasi pesem. Skoraj vedno tudi 
glasbeno in vsebinsko pomenljivo lepa: »Naj čuje zemlja in nebo,« ki se konča z 
obljubo: »da srce zvesto kakor zdaj, ostalo bode vekomaj«. Naj bo ob jubileju prof. 
Valenčiča to obljuba zvestobe našemu bratstvu, našemu narodu, naši Cerkvi in 
našemu Bogu.

Ljubljanski nadškof in metropolit 
msgr. Stanislav Zore 
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»DUH PA OŽIVLJA«

Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani se v hvaležnosti pridružuje čestitkam 
svojemu zaslužnemu profesorju dr. Rafku Valenčiču za njegov osemdesetletni ži-
vljenjski jubilej. Na fakulteti je svoje delo začel pred skoraj petdesetimi leti, leta 
1968, v času, ko je fakulteta delovala kot zasebna cerkvena ustanova. Takoj po 
končanem II. vatikanskem cerkvenem zboru je v Slovenijo že prinesel novega duha 
s študija v Rimu – in tega duha do danes ni nehal sejati po zemlji in Cerkvi na 
Slovenskem. Svojega časa v tujini ni porabil le za študij teologije, ampak tudi za 
študij sakralne glasbe in sociologije. Ta trojna izkušnja – študij teologije, sociologije 
in glasbe – je usmerjala njegovo nadaljnje delo. Ne da bi se oddaljil od glasbe, se 
je vseskozi spraševal o tem, kako koncilski duh narediti za kvas sodobne družbe.

Profesor Valenčič je fakulteto globoko zaznamoval s svojim pedagoškim, raz-
iskovalnim in vzgojnim delom. Kot profesor pastoralne teologije in sociologije, ki 
ki je raziskoval tudi področje moralne teologije, je bodočim pastoralnim delavcem 
pomagal ustvarjati most med abstraktnim teološkim naukom in konkretno pasto-
ralno prakso. Vlogo, ki jo je imel na tem mestu, lahko primerjamo s prometnikom 
na križišču, brez katerega si ne moremo predstavljati urejenega in tekočega prometa 
v vseh smereh.

To mesto od učitelja najprej zahteva dobro poznavanje cerkvenega nauka, ob-
enem pa najfi nejšo občutljivost za potrebe krajevne in vesoljne Cerkve. Enako po-
trebno je učiteljevo poznavanje antropoloških razsežnosti človeka. Tako je v svoje 
delo vključeval znanja in strokovnjake z različnih področij in ustanov, od obiska 
župnij in arhivov do gostovanja strokovnjakov s področja medicine, psihologije, 
sociologije ali komunikologije v razredu. Vede, kakor so psihologija, sociologija 
ali komunikologija tu niso same sebi namen, ampak kot pomožne pastoralne vede 
služijo oznanjevalni teologiji, ki se steka v individualno in komunitarno pastoralno 
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Ob osemdesetletnici prof. Rafka Valenčiča10

teologijo. Težišče tega učiteljskega in vzgojnega dela je bilo v 6. letniku teološkega 
študija, imenovanem pastoralni letnik. Po upokojitvi leta 2012 mu je Univerza v 
Ljubljani za njegovo pedagoško delo podelila naziv »zaslužni profesor«.

Svoje pedagoško delo je profesor Valenčič opravljal v širšem okviru drugih de-
javnosti. Med temi je morda najpomembnejše njegovo urejanje zbirke Cerkveni 
dokumenti. Od leta 1981, ko je bil imenovan za urednika – torej že šestintrideset 
let! –, skrbi, da v slovenskem prevodu dobimo redno in takoj vsak pomemben cer-
kveni dokument. Tako smo katoličani na Slovenskem stalno seznanjeni z odgovori 
Cerkve na vprašanja sodobnega človeka, naša širša družba pa ob pomoči teh doku-
mentov lahko sledi usmeritvi Cerkve na vesoljni ravni.

Posebno pomembna za fakulteto so bila leta, ko jo je profesor Valenčič vodil 
kot dekan. Verjetno smemo za najimenitnejši dogodek njegovega dekanovanja ime-
ti njegov podpis Magnae Chartae Universitatum v Bologni leta 1988, kjer je pred-
stavljal tedaj še samostojno Teološko fakulteto. Na tem zgodovinskem srečanju, ki 
se ga je med sedemsto rektorji z vseh celin udeležil tudi rektor ljubljanske univerze 
akad. dr. Janez Peklenik, so Teološko fakulteto kot začetnico visokošolskega študija 
na Slovenskem uvrstili na 22. mesto. Dogodek veliko pove o vlogi in o mestu, ki 
Teološki fakulteti po njenem izročilu in naravi pripada znotraj Universitas scientia-
rum in s tem tudi znotraj univerze na Slovenskem. Tedaj je tudi Univerza v Ljublja-
ni pokazala pripravljenost, da Teološko fakulteto kot svojo soustanoviteljico iz leta 
1919 sprejme nazaj v svoje vrste, iz katerih jo je s svojim posegom v avtonomijo 
univerze leta 1949 izločila povojna komunistična oblast. Že v času, ko je bil profe-
sor Valenčič dekan v dveh mandatnih obdobjih (1986–1990), je Teološka fakulteta 
leta 1989 na podlagi že obstoječega znanstvenega sodelovanja podpisala protokol 
o sodelovanju s Filozofsko fakulteto. Podpis protokola v času, ko je bila Teološka 
fakulteta še zasebna cerkvena ustanova, priča o tem, da na znanstveno-raziskoval-
ni ravni njenih profesorjev ni bilo mogoče izključiti iz znanstvenega in vzgojnega 
sveta. Podpis pa je odseval tudi prijateljske odnose med visokošolskimi profesorji, 
ki jih zunanje ideološke delitve niso mogle uničiti. Tu je profesor Valenčič odigral 
ključno vlogo.

Jubilantovega življenjskega lika pa prav tako ni mogoče razumeti brez njegove 
neločljive povezanosti s Cerkvijo na Slovenskem, zlasti z njegovo domačo koprsko 
škofi jo, v kateri ni nič manj doma kakor v Ljubljani, kamor se je preselil v začetku 
svojega učiteljskega dela. Kot njen sin in pastoralni teolog se ne zanima samo za 
njeno prihodnost, ampak tudi za njeno preteklost, zlasti za najsvetlejše like, ki jih je 
rodila preteklost na našem ozemlju. Mednje sodi eden od stebrov vesoljne Cerkve, 
sv. Hieronim. Njemu je jubilant posvetil vrhunsko študijo, v kateri dokazuje, da 
je bil to »mož s Krasa«. In če vprašanje sv. Hieronima deli Slovence in Hrvate, ki 
se oboji potegujemo za njegov rodni kraj, je treba zlasti danes poudariti povezo-
valno vlogo, ki jo ima profesor Valenčič do naše južne sosede ne samo kot »mož«, 
ki prihaja z mejnih področij, ampak tudi kot nekdanji dijak gimnazije v Pazinu 
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Božje oznanilo sodobnemu človeku 11

in kot človek, ki je vseskozi gojil prijateljstvo s kolegi iz hrvaškega znanstvenega, 
cerkvenega in družbenega življenja. Končno je tu jubilantova ljubezen do glasbe, ki 
ga povezuje z Bogom in človekom. Ne poznamo ga le kot organista ali zborovodjo, 
ampak tudi kot ustvarjalca, katerega pesem je mogoče slišati po slovenskih cerkvah.

Takšen bi bil v obrisih lik zaslužnega profesorja dr. Rafka Valenčiča – seznam 
njegovih dejavnosti pa s tem ni izčrpan. Ne bi se motili, če bi njegov lik povzeli 
v besede apostola Pavla: »Duh pa oživlja.« V jubilantovem življenju se te besede 
potrjujejo: prijatelji ga poznajo kot »mladeniča«, ki ga visok življenjski jubilej ni 
spremenil. Ostaja poln dobre volje in delovnih načrtov, pozoren do prijateljev in 
neutruden v delu, neomajen v ljubezni do Cerkve in v pozornosti do ljudi, v vsak-
danu redoljuben, dober gostitelj, z vedrim pogledom za naprej, po mizi pa mu prsti 
znajo zaigrati kakor po orgelskih tipkah.

Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani mu k temu kliče: Vivat, crescat, fl oreat!

Prof. dr. Robert Petkovšek,
dekan
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Pogovor s prof. dr. Rafkom Valenčičem 

S HVALEŽNOSTJO – BOGU IN LJUDEM!

Prof. dr. Rafko Valenčič je napolnil 80 let življenja (2017). Ob tej priložnosti 
smo ga povabili k pogovoru. Beseda bo tekla o njegovem življenju, o njegovem delu 
in poslanstvu. 

Primorska je kraj vašega rojstva in otroštva. Kako se spominjate svojega otroštva?
Spomini iz zgodnjega otroštva so kakor drobci, fragmenti, ki pogosto niso po-

vezani med seboj. Ali pač! Otroško veselje v majhni primorski vasi Mereče pri 
Ilirski Bistrici, na srednje veliki kmetiji. Spominjam se otroških iger, premetavanja 
žoge, ki smo jo naredili iz zavrženih krp, črne kuhinje in ognja, ob katerem smo se 
lačni otroci greli in čakali na dišečo polento. Vas so 4. junija 1942 fašisti požgali 
kot povračilo za ustreljene italijanske vojake, ki jih je »slavna brkinska četa« tega 
dne, na praznik svetega Rešnjega telesa, zgodaj zjutraj z vednostjo ali po naročilu 
partizanskega vodstva ustrelila. Vojaki so varovali bližnji železniški most in progo 
pred diverzanti. Sledilo je maščevanje: 7 požganih vasi, 24 talcev, okrog 500 ljudi 
izgnanih v južno Italijo; nekateri se niso nikoli vrnili. Vsi pa smo za vedno izgubili 
družinske spomine na dom, zlasti na ljudska izročila, dragocenosti in darila prija-
teljev, fotografi je, domače orodje … Našo družino je sprejel pod streho družinski 
prijatelj v Trnovem (Ilirski Bistrici), dokler nismo našli drugega začasnega bivališča, 
v katerem smo ostali do leta 1950, ko smo se vrnili na obnovljeni dom. Požig se 
ironično še nadaljuje: datum 4. junij občina Ilirska Bistrica »praznuje« kot občinski 
praznik, glavni mestni trg pa je še vedno Titov trg! 
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V tem času je bil ata, dan pred božičem leta 1947, na Sušaku (na Reki) obso-
jen na 3 leta zapora zaradi nedovoljene trgovine z domačimi pridelki, predvsem z 
jabolki, ki so tistega leta obilno obrodila. Nekajkrat na teden je s konjsko vprego 
na lojtrskem vozu vozil jabolka na Reko in jih oddajal trgovcem v Dalmacijo, da je 
lahko preživljal družino in sorodnike. Enoletni zapor je prestajal najprej v Lepogla-
vi, kjer je bil v tem času zaprt tudi kard. Alojzije Stepinac, nato v Sremski Mitrovici 
kot graditelj avtoceste. Rad se je pošalil, da je bil nekaj časa v »samostanu«. Razlog 
obsodbe: nedovoljena trgovina – čeprav je imel dovolilnico, v resnici pa plačilo, ker 
je vedel za zločine nove oblasti, nasprotoval kmečkim zadrugam in obvezni oddaji, 
ki so jo nekateri še leta 2010 imenovali »oddaja viška kmetijskih pridelkov«. 

Kako se spominjate verskega življenja v tistem času?
Po kapitulaciji Italije, septembra 1943, sem prestopil šolski prag pri sestrah 

notredamkah v Trnovem, le kakih 200 korakov od tedanjega doma. Dekan Karel 
Jamnik, pozneje apostolski administrator reške škofi je (1947–1949) in sestra dr. 
Terezija Janežič sta imela že pripravljene programe za začetek pouka v slovenščini. 
Verouk smo imeli v šoli. Katehet Adolf Simonič nas je pripravljal na prvo sv. ob-
hajilo in birmo. Spominjam se njegovih pridig, v katerih je, najbrž v duhu škofa 
Antona B. Jegliča, ki je bil do leta 1920 tudi škof treh primorskih dekanij (Trnovo, 
Postojna in Vipava), vedno ponavljal dolžnosti staršev glede vzgoje otrok. Tedaj 
njegovih besed in groženj staršem nisem razumel. Sam nisem pogrešal ne družinske 
ne verske vzgoje, ki so jo dopolnjevali nedelje in prazniki, katerih smo se otroci in 
zlasti ministranti veselili, saj je tedaj kmečko delo počivalo in mi z njim. Vprašujem 
se, kako smo tedaj našli čas za odložitev vsakdanjega dela že v soboto popoldne, da 
smo se lahko pripravili na nedeljsko praznovanje: pospravljanje in ribanje hišnih 
prostorov, ureditev dvorišča, priprava obleke in obuval …

Kljub pregnanstvu, vojnim in povojnim razmeram je vladalo v družini veselo 
vzdušje. Največ je k temu prispevala mama s svojim značajem, modrostjo, vero v 
Boga in v človeka, nenehnim pripravljanjem vsega potrebnega za delo na uro hoda 
oddaljeni kmetiji, pa tudi prenašanjem preizkušenj, ki jih v življenju ni bilo malo: 
prva svetovna vojna, požig vasi, atov zapor, bolezni, smrt otrok … Znala je pomiriti 
nasprotja med ljudmi, otroke, ki smo se zdaj smejali zdaj jokali, pa nas je spomnila 
na evangeljske besede: »Kot jaz vas ljubim, se ljubite in zvesti bratje si bodite.« Tem 
besedam nismo upali ugovarjati.

Tedanja trnovska fara je bila znana po bogatem verskem življenju in po šte-
vilnih duhovnih poklicih: duhovniških in redovnih. Redovnice, notredamke, so 
ljudje sprejemali za svoje, saj so bile številne med njimi domačinke. Leta 1947 so 
jih nove oblasti izgnale iz šolskih prostorov in samostana z vzkliki: »Z naših šol 
fašiste ven!« Tudi molitev in verouk sta bila pregnana iz šolskih prostorov, križi pa 
odstranjeni. Če smo doma potožili, kaj je ta ali oni tovariš ali tovarišica rekel čez 
vero in Cerkev, je mama pomirljivo odgovorila: »Peklenska vrata je ne bodo prema-
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gala!« Sicer pa šola ni bila moja glavna zadolžitev in skrb, saj je bilo domačega dela 
in potreb toliko, da je bilo vse drugo v ozadju. 

Kam vas je vodila življenjska pot?
Po osnovni šoli v Trnovem – Ilirski Bistrici in prvih gimnazijskih letih sem 

nadaljeval srednjo šolo v Pazinu v Istri, kjer sem maturiral leta 1956. Na sošolce, 
zbrane iz vseh vetrov nekdanje Jugoslavije, na profesorje in vzgojitelje imam lepe 
spomine, ki jih obujamo na občasnih srečanjih. Zanimivo je, kako smo stvari razu-
mevali tedaj in kako jih razumemo sedaj, v odmiku desetletij. Bogastvo spoznanj, 
oplemeniteno z osebnim življenjskim izkustvom, narašča. Nasprotja, ki so se kdaj 
kresala med nami, zbranimi iz različnih krajev in kultur, so izgubila svojo ostrino. 

Semeniška vzgoja je sledila italijanskim vzorcem, ki zaradi zaprtosti nekdanjih 
meja ni bila deležna ne prevetritve ne novih pobud. Profesorji so bili, razen kakšne 
izjeme, usposobljeni za svoje delo. To potrjuje dejstvo, da so se nekateri izmed njih 
in izmed dijakov pozneje uveljavili v znanstvenih, družbenih in cerkvenih službah, 
kot na primer Franc Bole, Otmar Črnilogar, Franc Prelc, Bojan Ravbar, Janez Ma-
rolt, France M. Dolinar, pa Božo Milanović, Ante Sekulić, Josip Turčinović, Josip 
Bratulić, Zef Mirdita in drugi, škofj e Antun Bogetić, Antun Tamarut, Metod Pirih, 
Valter Župan, Ivan Milovan … Slovenci smo pogrešali bolj poglobljeno in objek-
tivnejšo predstavitev slovenske zgodovine in literature. Težko je bilo na primer pri-
znati, da sta bila skladatelj Jakob Petelin Gallus in škof Anton Mahnič Slovenca. 
Ta manko sta delno nadomestila Leopold Jurca, tedanji župnik v Pazinu, ki nas je 
občasno zbiral k pogovorom v slovenščini, in prof. Anton Klasinc, ki so ga zaradi 
verskega prepričanja odpustili iz gimnazije na Ptuju. Sicer pa se je ponavljal vzorec 
brezskrbne mladosti, ki si ne zna predstavljati prihodnosti brez veselja in radoživo-
sti kljub številnim moralnim poukom in opozorilom odraslih. Vzorci se ponavljajo 
tudi danes. Na takšno miselnost in dogajanja lahko najdemo odgovor v spoznanju, 
da gre vsaka generacija skozi preizkušnje, ki ji pomagajo pri dozorevanju, s čimer 
obogatijo ne samo sebe, marveč tudi prihodnje rodove. Nobena doba ni kamenina, 
marveč je glina, ki jo Bog kot lončar gnete, oblikuje in ji daje možnost dozorevanja 
in bogatenja njenega časa in prihodnosti. In prav je tako!

Kako je v vas zorela odločitev za duhovniški poklic?
Vstop v semenišče je bila že neka odločitev, ki je bila pozneje neštetokrat na 

preizkušnji. Veliko mi je pomenila beseda nekega profesorja, redovnika, ki je po-
gosto ponavljal besede sv. Avguština: »Si non est vocatus, fac ut voceris!« – »Če nisi 
poklican, stori, da boš poklican!« Nič ni bilo samo po sebi umevno. Pomembna 
stopnica je bil vojaški rok. Rektor semenišča v Ljubljani dr. Janez Oražem je po-
gosto ponavljal bogoslovcem: najboljši letnik teologije je služenje vojaškega roka. 
Osebno sem to izkusil na mnogo načinov. K vojakom sem šel sredi petega letnika 
teološkega študija. V opazovanju realnega življenja sem najprej preverjal veljav-
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nost pogledov, ki smo jih dobili pri študiju psihologije, družboslovja ter drugih 
teoloških ved, zlasti moralke. Marsikdo izmed kolegov vojakov se je, po zunanjem 
ravnanju sodeč, prilagodil splošni klimi okolja: plehkosti pogovorov, zatajitvi pre-
pričanja, kletvinam, lahkotnosti, lažem ipd. V moji navzočnosti so kolegi podob-
na dejanja opustili, češ … Z nekaterimi še vedno vzdržujem prijateljske stike. Na 
njihova vprašanja tedaj nisem odgovarjal, ker so bila kdaj izzivalna; obstajala je 
nevarnost, da bi prisluškovalci to razumeli kot versko propagando. Pred očmi sem 
imel primere, ko so bogoslovce zaradi podobnih primerov obsodili na vojaškem 
sodišču na zaporne kazni.

Časa za premislek in molitev je bilo pri vojakih dovolj: na straži, ob prostem 
času, ob drugih priložnostih. Močna opora je bila zavest, da kolegi bogoslovci, pa 
tudi domači, duhovniki in drugi, molijo zame. Molitveni stik so dopolnjevale pi-
semske povezave s prijatelji iz semenišča kot zagotovilo, da si vedno v mislih Boga 
in prijateljev. Ko je bilo treba storiti zadnjo odločitev za duhovništvo, sem se skli-
ceval na Bogu in sebi dano obljubo: če bom vojaški rok dobro prestal, tedaj bom 
nadaljeval pot do duhovništva. 

Kako je potekal vaš teološki študij? 
Teološki študij sem pričel leta 1956. V semenišču in na fakulteti sem se počutil 

kot riba v vodi. K temu je veliko prispevalo delovno vzdušje, razne službe v korist 
skupnosti, zlasti glasbeno udejstvovanje. »Špricanja« predavanj tedaj še nismo po-
znali. Za izpite smo se tudi skupno pripravljali s predstavitvijo in ponavljanjem 
težjih vprašanj, ki smo si jih razdelili, npr. iz fi lozofi je, dogmatike, moralke … 
Nismo sicer tekmovali, učili pa smo se predstavitve vprašanj in pogovora. V po-
manjkanju tuje strokovne literature smo si pomagali s ciklostiranimi skripti, ki 
so danes komaj še čitljivi. Šele okrog leta 1965 so razmere dovoljevale vnovično 
izhajanje slovenskih revij in knjig (Bogoslovni vestnik (1965), Sveto pismo, Cerkev v 
sedanjem svetu (1967), hrvaške izdaje Kršćanske sadašnjosti). Na voljo pa smo imeli 
bogato dediščino slovenske in druge predvojne periodike: Bogoslovni vestnik, Vodi-
telja v bogoslovnih vedah, Čas, Bogoslovska smotra, prevode cerkvenih očetov, zbrana 
fi lozofska dela Aleša Ušeničnika itd.

Avtoriteta uglednih profesorjev je imela pri študiju pomemben delež. Med nji-
mi so bili patrolog Franc Ksaver Lukman (1880–1956), ekleziolog in ekumenist 
Franc Grivec (1878–1963), dogmatik Janez Fabijan (1889–1964), biblicisti Matija 
Slavič (1877–1958), Andrej Snoj (1886–1962) in Jakob Aleksič (1897–1980), mo-
ralist Josip Jeraj (1892–1964), jurist Vinko Močnik (1889–1969), pedagog Josip 
Demšar (1877–1980), sopotnik slovenske moderne, ter mlajši kolegi, kot so bili 
zgodovinar Maks Miklavčič (1900–1971), apologet Vilko Fajdiga (1903–1984), 
fi lozofa Janez Janžekovič (1900–1988) in Anton Trstenjak (1906–1996) ter pasto-
ralist Janez Oražem (1910–1994). Vsi, razen Miklavčiča in Oražma, so študij ali 
specializacijo opravili v tujini, s katero so, po tedaj danih možnostih, ohranjali stike.
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Kje in kako ste opravljali kaplansko službo?
Za duhovnika sem bil posvečen leta 1962 v Ljubljani, enoletno službo du-

hovnega pomočnika sem pričel istega leta v Postojni pri župniku Francu Boletu. 
Spremljal sem njegove iniciative, za katere je dobil navdihe na obiskih v Franciji: 
odprt župnijski dom, delo z mladino, mladinski klub, knjižnica, barvni plakati, 
taborjenje za ministrante, obiski družin, župnijski, pozneje mladinski list Ognjišče 
(1965). Pastoralnega dela je bilo na pretek: verouk, spovedovanje, pevski zbori, 
urejanje knjižnice … Družbena oblast je močno nasprotovala njegovim pobudam, 
vretja pa se ni dalo več zaustaviti … Prešlo je tudi na druge mlade duhovnike, ki so 
se posvečali zlasti mladinski pastorali.

Jeseni 1963 sem odšel za kaplana v Bertoke pri Kopru s posebno nalogo: pri-
praviti ustanovitev nove župnije pri sv. Bridi (Brigiti) nad Ankaranom. Ko je bila 
ta januarja 1965 ustanovljena, sem odšel za kaplana v Izolo. Po dvakratni zavrnitvi 
potnega lista sem jeseni 1965 odšel na študij v Rim. 

Je bilo težko izbrati področje podiplomskega študija?
Dotedanje pastoralno izkustvo je že narekovalo smer nadaljnjega študija. Med 

vojaščino sem od blizu opazoval, kako različno se mladi ljudje odzivajo na po-
membna življenjska in verska vprašanja. Nič drugače niso ravnali odrasli. V sreče-
vanju z ljudmi na župnijah, zlasti z mladimi, so se ta vprašanja stopnjevala. Tako 
v Ankaranu kot v Izoli se je po odhodu tedanjih prebivalcev (1955) populacija 
skoraj popolnoma spremenila; nadomestili so jih prišleki iz vse tedanje Jugoslavije. 
Ti so ob prihodu – v iskanju službe v novem okolju in razmerah, nenaklonjenih 
verskemu življenju – pozabili na vrednote vere, doma in vzgoje. Dragocena je bila 
izkušnja v srečevanju z njimi: kdor je bil v mladosti ali drugače deležen družinske in 
verske vzgoje, je vedel, kam se vrniti – in se je vrnil h krščanskim koreninam. Takšna 
prizna nja so bila številna še iz drugih razlogov. Pokazalo se je, da se prizadevanja 
staršev in vzgojiteljev prej ali slej pokažejo kot uspešna, kajti vrednote, kot so lju-
bezen, nesebičnost, prijateljstvo, razumevanje, odpuščanje, vera, druge pozitivne iz-
kušnje … ostanejo vedno žive in rodovitne. Ali ni takšna Božja pedagogija do vseh?

Kako je potekal študij na Akademiji Alfonziani v Rimu?
Na priporočila Janeza Vodopivca, profesorja in pozneje dekana teološke fa-

kultete na Papeški univerzi Propaganda fi de, sem se odločil za študij moralke in 
pastoralke na Akademiji Alfonziani na Papeški Lateranski univerzi. Vodili so jo 
redovniki redemptoristi, ki se po vzoru sv. Alfonza Liguorija (1696–1787) posebej 
posvečajo oznanilu duhovnega in moralnega življenja v duhu evangelija. Akademi-
ja je imela za seboj komaj desetletno izkušnjo akademske ustanove, vendar že pri-
znano ime, ki je pritegnilo študente z vseh celin. Na njej so tedaj predavali ugledni 
znanstveniki, kot so npr. Bernhard Häring, Viktor Schurr, Antonio Hortelano in 
drugi: 16 po številu, med njimi celo en Italijan, Domenico Capone. 
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B. Häring (1912–1998) velja za prenovitelja današnje moralne teologije. S svo-
jim delom Kristusov zakon (Das Gesetz Christi), pozneje Svobodni v Kristusu (Frei im 
Christus) je postavil Kristusa v središče človekove poklicanosti, osebnega in družbe-
nega življenja. Moralizem in juridizem Noldinove moralke je šel v zaton. Bogastvo 
Häringovega raziskovanja in izkušenj je odsevalo razmere vseh celin sveta, kamor 
je bil vabljen kot predavatelj, prav tako srečevanja z raznimi verstvi, kulturami in 
prepričanji, z ljudmi, ki so iskali odgovore na številna etična vprašanja današnjega 
človeka v duhu krščanske morale. Bil je koncilski svetovalec in tajnik najobsežnej-
šega koncilskega dokumenta Cerkev v sedanjem svetu (Gaudium et spes) (1965). Pri 
predavanjih je razgrinjal paleto žgočih vprašanj o človeku, njegovemu dostojanstvu 
in poklicanosti, vrednoti družine, o bioetičnih vprašanjih, miru in sodelovanju. 

Pastoralist V. Schurr (1898–1971) je postavil koncilska in pastoralna gledanja 
na eklezialne temelje. Cerkev, zbor, občestvo, ki zbira vse krščene v eno družino, 
je temeljnega pomena za oblikovanje in delovanje Cerkve. »En kristjan ni noben 
kristjan!« je rad ponavljal. Nihče ne pričuje sam, ampak vedno v odnosu z drugim 
in za druge. V tem je videl razlog za neuspeh duhovnikov delavcev v Franciji, ki je 
bil sicer pogumen in tvegan poskus, kako nevsiljivo predstaviti vrednote evangelija. 
Toda anonimnost sredi razkristjanjene družbe, zlasti med delavstvom, kakor so jo 
živeli duhovniki delavci, brez občestva, kateremu pripada, brez duhovnih oaz maše 
in molitve, ni mogla obroditi sadu. 

A. Hortelano (1921–2009), duhovit in pristen Španec, pedagog in vizionar, je 
bil med tistimi, ki so videli v ljudski Cerkvi v Srednji in Južni Ameriki veliko du-
hovno in prenovitveno moč. Oblikoval je in usmerjal številna »temeljna občestva« 
(comunità di base) na ameriški celini, ki so rasla na drugih temeljih kot teologija 
osvoboditve, ki jo je navdihovala revolucionarna marksistična misel. Ponavljal je: 
»Tu, v Južni Ameriki, se rojeva Cerkev prihodnjega sveta!« Ali ni bil to že čas in 
napoved papeža Frančiška?

Kaj pa slovenski profesorji, s katerimi ste se srečevali?
Hvala za to vprašanje. Pomagali so nam premostiti razdaljo med domovino in 

tujino, vesoljno in slovensko Cerkvijo. Naj jih posamič navedem hkrati z zahvalo za 
njihov prispevek. Janez Vodopivec (1917–1993), ekleziolog, ekumenist, svetovalec 
slovenskih škofov in realistični optimist. Vsak teden je prihajal med nas v Slovenik 
kot prijatelj in iskriv sogovornik, ki je sprožil nešteto teoloških in ekumenskih 
pogovorov, nas obveščal o koncilskih dogajanjih, opozoril na vprašanja misijonskih 
dežel, pa tudi slovenske razmere mu niso bile neznane. Karel Vladimir Truhlar 
(1912–1977), profesor na Papeški univerzi Gregoriani, ustanovitelj Instituta za du-
hovnost (danes fakultete), je odpiral poglede na sodobno teološko misel, tudi na 
žgoča vprašanja, npr. o mestu laikov v Cerkvi, o celibatu, ženskem duhovništvu, 
prenovi Cerkve v duhu koncila itd. Njegova knjiga Ura laikov (L‘ora dei laici) je še 
danes vredna branja, njegovi knjigi o Duhovnosti dela (Spiritualità del lavoro) in Beg 
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pred svetom (Fuite du monde) sta nakazovali nov pogled na teologijo dela, ki sem 
jo izbral za temo doktorske disertacije. Njegovi knjigi Katolicizem v prenovitvenem 
procesu in Pokoncilski katoliški etos, ki ju je izdala Mohorjeva družba kot vsakoletni 
knjižni program, sta bili zelo odmevni v slovenski Cerkvi. 

Z drugimi slovenskimi profesorji, kot npr. z Rafkom Vodebom, Frančkom Še-
gulo, F. Žitnikom, smo imeli le občasne stike, rektorja zavoda Maksimilijana Jezerni-
ka (1922–2015), vélikega Slovenca in zvestega Rimljana, pa smo imeli vsak dan med 
seboj in z njim »reševali« rimske in slovenske zadeve. Idej ni nikoli zmanjkalo: koncil 
je dal dovolj gradiva za pogovore, razmere v Sloveniji pa so se tedaj že premaknile z 
mrtve točke. Podobe, značaji in delo omenjenih in drugih profesorjev, ki so odpirali 
pogled v razvoj sveta in nalog Cerkve, so nepozabni. Tudi študentje na specializaciji 
na raznih rimskih univerzah smo v izmenjavi misli z raznih rimskih akademskih 
krogov ter s prijateljstvom prispevali k temu, da smo širili teološka in svetovljanska 
obzorja, laže izpolnjevali študijske obveznosti ter čutili utrip dogajanj v domovini.

Koncilski pogled na znanstveni in tehnološki razvoj tedanjega sveta je prišel 
kot nalašč, da sem za témo disertacije izbral vprašanje, ki me je zanimalo že v času 
študija v Ljubljani: teologija dela. Pobude sem našel pri H. Rondet-u (Elements 
pour une théologie du travail, 1955) in v monografi ji S. Wyszynskega (L‘esprit du 
travail, 1960), zlasti pa v koncilski pastoralni konstituciji Cerkev v sedanjem svetu 
(Gaudium et spes) (1965). Izbral sem temo Človek in njegovo delo v dokumentih 2. 
vatikanskega koncila (L‘uomo e il suo lavoro nei documenti del Concilio Vaticano II, 
1969). Tedaj nisem slutil, da bom z uredniškim delom pri cerkvenih dokumentih 
nadaljeval tematiko družbenega nauka Cerkve.

Kako danes gledate na koncil in koncilsko prenovo, zlasti v Sloveniji?
V zadnjem letu zasedanja koncila (1965) sem lahko od blizu spremljal njegovo 

delo in sklepno slovesnost na Trgu sv. Petra (8. 12. 1965). Veličastna podoba cerkve 
sv. Petra, v kateri so se zbrali koncilski škofj e, okrog 2400 po številu, je nepozabna. 
Prav tako so ali bi morale biti nepozabne koncilske smernice glede prenove kri-
stjana in krščanskega občestva, Cerkve. Upravičeno je II. vatikanski koncil najpo-
membnejši verski dogodek 20. stoletja.

Papež Janez XXIII. (1958–1963) je rekel, da je treba odpreti vrata in okna, da 
bo v Cerkvi zavel svež zrak. Tudi družba je po dveh svetovnih vojnah spoznala svojo 
nemoč, kako zagotoviti spoštovanje človeka, množic, delavstva, zapostavljenih in 
izkoriščanih. V okrožnicah Mati in učiteljica (Mater et magistra) (1961) in Mir na 
zemlji (Pacem in terris) (1963) je Cerkvi in svetu dal iztočnice za prizadevanja v bla-
gor vseh ljudi, za sodelovanje in solidarnost. Papež Pavel VI. (1963–1978), dober 
poznavalec znanih francoskih teologov (Y. Congarja, H. de Lubaca, J. Danielouja) 
in fi lozofov (J. Maritaina), je delo koncila nadaljeval in poglabljal, zlasti koncilsko 
ekleziologijo (okrožnica Ecclesiam suam, 1964). Pozornost je od zunanje prenove 
obrnil na osebno prenovo, spreobrnjenje (Konstitucija Paenitemini, 1966), ki velja 
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za vsakega človeka, ki išče dobro, sledi glasu vesti in notranjim nagibom, ki jih 
navdihuje Božja modrost. 

Koncilski in pokoncilski čas je prinašal nova spoznanja, ki so zahtevala več kot 
zgolj navdušenje in akademski pogovor. Od spoznanj in besed do njihove uresni-
čitve je zahtevna pot na osebni in institucionalni ravni. Obema ravnema je manj-
kalo več študijske in prenovitvene vneme kot sad molitve in spreobrnitve v Svetem 
Duhu. Če se vprašamo, ali je koncil dosegel svoj cilj, so odgovori zelo različni. 
Vprašanje je ne samo, čemu smo dali prednost, marveč kako smo razumeli kon-
cilsko misel. Koncil je dogodek stoletja, ne samo za prenovo bogoslužja, uvedbo 
domačega jezika, prenovo cerkvenega prostora, novo vlogo laikov, ustanovitev žu-
pnijskih pastoralnih svetov, drugih pastoralnih in administrativnih ustanov na rav-
ni vesoljne, krajevne ali župnijske Cerkve. Osnovno spoznanje koncila je, da smo 
kristjani občestvo, Cerkev, ki ga Kristus kliče in zbira, v njem in po njem deluje v 
svetu in za svet. Cerkev so vsi krščeni, ki jo oblikujejo ter zanjo pričujejo s svojim 
življenjem. Kristus živi v nas in po nas v svetu, v katerega je prišel, da bi mu izkazal 
Očetovo ljubezen. Inkarnatorični princip je temeljni princip poslanstva Cerkve. 
»Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor 
vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje« (Jn 3,16). Temeljno vpra-
šanje je, kako Kristusa živimo v osebnem življenju ter v občestvu: v družini, med 
prijatelji, v poklicu, kulturi in svetnih dejavnostih, v času in prostoru. Vsak dan 
smo vključeni v stvarnosti, ki se imenujejo življenje, poklic, delo, okolje in zlasti 
– človek. Kristjan sprejema življenje kot poslanstvo za osebno duhovno rast in rast 
Božjega kraljestva v ljudeh. Pot: zvestoba Kristusu, človeku, vrednotam, dobroti, 
velikodušnosti, doslednosti, vztrajnosti … To je vsebina Kristusovega evangelija.

Kako ste sprejeli delo na Teološki fakulteti? Bili ste njen dekan (1986–1990), tedaj 
so bili dani tudi predlogi za njeno vnovično vključitev v Univerzo v Ljubljani?

Po vrnitvi iz Rima sem bil le 5 mesecev kaplan v Piranu. Jeseni leta 1968 sem 
prišel v Ljubljano: v Bogoslovno semenišče kot študijski prefekt, na Teološko fakul-
teto kot honorarni predavatelj. Začel sem s predavanji tako imenovane »individual-
ne pastoralne teologije«, ki je obravnavala predvsem zakrament spovedi, pozneje še 
predavanja občestvene pastoralne teologije in pastoralne sociologije, občasno tudi 
moralke. Koncilska teološka misel, obogatena z novimi antropološkimi in družbo-
slovnimi spoznanji, je narekovala nov pristop v pastoralni uresničitvi evangeljskega 
poslanstva: priznanje človekovega dostojanstva in poklicanosti, prepoznavanje na-
vzočnosti in delovanja Svetega Duha v človeku in v svetu, inkarnatorični princip, 
princip dialoga ..., ki omogočajo Cerkvi, da postane »vesoljni zakrament odrešenja« 
(Lumen gentium, tč. 1).

V letih 1986–1990 sem opravljal službo dekana, za katero se nisem potegoval 
s programi in vizijami prihodnosti, kakor je treba to predstaviti danes, marveč mi 
je bila »naložena«. Škof Jožef Smej in kolega Franc Perko sta me vztrajno nagovar-
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