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Foto Foto servis

Ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres.
Arhiv STA

Ljubljana, 22. junija (STA) - Založba Družina je ob 550. obletnici ustanovitve ljubljanske nadškofije
predstavila knjigo Mati mnogih Cerkva, ki predstavlja zgodovinsko ter sedanjo podobo nadškofije. Knjiga
prispeva k medsebojni povezanosti in spoznanju, kako raznoliki smo, a vendar enotni in ponosni, da
pripadamo Cerkvi, meni ljubljansko nadškof metropolit Anton Stres.

Stres je na današnji predstavitvi zajetne monografije, ki zaobjema več kot 700 strani in ima nekaj manj
kot 1000 fotografij, spomnil, da sta se papež in cesar pred 550 leti odločila ustanoviti novo krajevno
Cerkev s sedežem v Ljubljani. Očitno sta bila prepričana, tako Stres, da bo nova škofija še bolj uspešno
ohranjala in krepila krščansko vero.

Papež Pij II. je takrat zapisal, da potrjuje novo škofijo za pomnožitev vere ljudstva, je danes pojasnil Stres
in dodal, da je bilo na začetku samo 15 škofij, a danes ljubljanska nadškofija šteje 233 teritorialnih in
eno personalno župnijo.

Razvoj škofije in njenih ustanov po Stresovem mnenju lepo prikazuje najnovejša knjiga o škofiji. Omenil
je, da so strokovno zgodovinsko monografijo o škofiji v tem jubilejnem letu že izdali. V pričujoči knjigi
pa je poleg krajšega zgodovinskega prikaza podan prerez sedanjosti in se lahko na svoj način najde vsak
vernik nadškofije preko svoje župnije, ki je v njej na kratko opisana, je prepričan Stres.

"To je svojevrstna osebna izkaznica škofije kot velikega občestva manjših občestev, ki so tukaj prikazana
preko slik svojih najpomembnejših cerkva in osnovnih podatkov," še dodal. Letošnje jubilejno leto so si v
Cerkvi zamislili tako, da bi okrepili zavest pripadnosti svoji škofiji in preko nje Cerkvi, je povedal Stres.

Avtor člankov Metod Benedikt je dejal, da je 550 let že kar lepa doba in častitljiv jubilej. A se ob tem ni
mogoče ustaviti zgolj pri teh petih stoletjih in pol, ampak je treba po njegovih besedah zajeti krščanstvo
na območju škofije v vsej njegovi časovni razsežnosti. Tako pred 550 leti sploh ne bi bilo treba govoriti
o ustanovitvi nove škofije, ampak o ponovni vzpostavitvi starega škofijskega sedeža v Emoni, koder je
krščanstvo živelo približno od konca 2. stoletja naprej, je poudaril Benedikt.

Krščanstvo ima z vsemi svojimi vrednotami v naši deželi po prepričanju Benedikta tisočletne korenine in
je integralni del življenja slovenskega naroda.

Urednik knjige Franci Petrič pa je med drugim povedal, da ima knjiga dva vsebinska sklopa; prvi
pripoveduje o predzgodovini, nastanku in življenju ljubljanske nadškofije, od antike do današnjega dne
avtorja Metoda Benedikta, drugi del pa na 698 straneh predstavlja 234 župnij nadškofije in je delo Franca
Trunklja.

"Monografija nosi tak naslov, ker govori o škofijskem občestvu, ki ga sestavljajo številna župnijska
občestva, zato naslov Mati mnogih občestev verujočih naše krajevne cerkve," je zaključil Petrič.



STA (WEB), Družba 22. 06. 2012
Doseg / Reach: 24885
Država / Country: Slovenija

2

vi/ago
22.06.2012 14:55


	Ob jubilejnem letu ljubljanske nadškofije monografija Mati mnogih Cerkva, STA (WEB)

