
114 sporočila slovenskih škofij

Iz ljubezni do vseh tistih, ki morajo statistiko po-
sredovati naprej in jo obdelati, to storite v predpisa-
nem roku, da ne bo nepotrebnega dopisovanja ali 
telefoniranja. Že vnaprej iskren Bog lonaj! 

Pastoralna služba

CERKVENI POKLICI 
IN SLUŽBE

Slovenska škofovska konferenca je izdala knjiži-
co z naslovom »Cerkveni poklici in službe«. Nastala 
je na pobudo nekaterih ustanov in posameznikov, 
ki so opazili vrzel na področju obveščenosti glede 
cerkvenih poklicev in raznovrstnih oblik služenja, 
ki jih poznamo v Cerkvi na Slovenskem.

Z junijsko številko Sporočil vam tako pošiljamo 
brezplačni izvod imenovane knjižice, ki jo boste 
lahko uporabljali pri vaši pastoralni dejavnosti. Po 
potrebi lahko nekaj dodatnih izvodov dobite na or-
dinariatu.

dr. Andrej Saje
generalni tajnik SŠK

PROGRAMI 
V OAZI MIRU NA LJUBELJU

V Oazi miru na Ljubelju vabimo, da se skupine 
udeležijo programov, pripravljenih posebej zanje.

Vse lepo vabimo na praznovanje 1. obletnice za-
četka delovanja doma 3. julija ob 19. uri; naslednji 
dan je »gratis« bivanje za vse udeležence. 

Srednješolci in študenti od 9. do 12. julija: Kako 
Bog nagovarja mojo mladost. 

Zakonci z otroki ali brez njih: od 27. do 29. juli-
ja, vodi g. Marko Čižman.

Seminar za zborovodje in organiste od 1. do 4. 
avgusta, vodi baritonist Matjaž Robavs.

Ministranti vseh starosti od 6. do 8. avgusta, več 
skupin z voditelji.

Slikarska kolonija od 17. do 19. avgusta, vodi 
akad. slikar Lojze Čemažar 

Pohod na Stol ob koncu poletnih dogajanj, 1. sep-
tembra.

Starejši zakonci, upokojenci, samski, ovdoveli 
od 10. do 13. septembra

Duhovne vaje za duhovnike od 7. do 10. okto-
bra. Vodi prelat g. Vinko Vegelj. Vabimo duhovnike, 
da jih preživijo v Oazi miru in se duhovno okrepijo 
ob bogatih mislih voditelja. 

KAPLANSKI IZPITI

Kaplanske izpite sta uspešno opravila:
Urban Kokalj, kaplan v župniji Šenčur,
Jože Poje, kaplan v župniji Železniki.

ŽUPNIŠKI IZPITI

Župniške izpite so uspešno opravili:
Janez Burja, kaplan v župniji Stari trg pri Ložu,
Boštjan Guček, kaplan v župniji Domžale,
Marko Košnik SDB, svetovalec,
Klemen Loboda, upravitelj župnije Trebelno,
Andrej Rovšek, upravitelj župnije Velika Dolina, 
br. Matej Štravs OFMCap, kaplan v župniji Ptuj 

- Sv. Ožbalt,
Matjaž Zupan, upravitelj župnije Škofj a Loka - 

Suha.

IMENOVANJA 
IN OSEBNE SPREMEMBE

Prelat Anton MARKELJ, župnik župnije Pirni-
če, je bil imenovan za sodnika Metropolitanskega 
cerkvenega sodišča.

P. Janez NOVAK OCist, župnik župnije Stična in 
dekan dekanije Grosuplje, je bil izvoljen za 57. opata 
Cistercijanske opatije v Stični.

Anton ROJC, častni kanonik in duhovni pomoč-
nik v župniji Ljubljana - Sv. Trojica, je bil imenovan 
za sodnika Metropolitanskega cerkvenega sodišča.

Dr. Andrej SAJE je bil imenovan za pooblaščen-
ca v kazenskem postopku zoper duhovnika Francija 
Frantarja zaradi suma spolne zlorabe mladoletne 
osebe.

Prelat dr. Rafk o VALENČIČ, upokojeni profesor,  
je bil imenovan za sodnika Metropolitanskega cer-
kvenega sodišča.

Mag. Matjaž ZUPAN, upravitelj župnije Škofj a 
Loka - Suha, je bil razrešen te službe in imenovan za 
župnika iste župnije.

BLAGOSLOVITVE

Nadškof msgr. Alojz Uran je blagoslovil:
– v torek, 24. aprila, novo športno in kulturno 

dvorano v župniji Stara Loka;
– v nedeljo, 20. maja, obnovljeno notranjščino 

župnijske cerkve v župniji Sv. Helena – Dolsko.


