
72 sporočila slovenskih škofij

CERKEV V SLOVENIJI
POROČILO Z OBISKA 

AD LIMINA APOSTOLORUM

Slovenski škofj e so se med 21. in 26. januarjem 

2008 mudili v Rimu na obisku ad limina apostolorum 

ter s tem izpolnili svojo dolžnost, da v določenem  

času (navadno vsake pet let) poromajo h grobovoma 

sv. apostolov Petra in Pavla ter se osebno zglasijo pri 

svetem očetu. Papežu so poročali o stanju v krajevni 

Cerkvi ter obiskali izbrane kongregacije in papeške 

svete. Škofj e so bili zadnjič na obisku ad limina med 

23. in 28. aprilom 2001. 

Škofj e so med enotedenskim bivanjem v Rimu 

stanovali v Papeškem slovenskem zavodu Slovenik. 

Za njihove prevoze je skrbela skupnost L’Opera della 

Chiesa. Škofj e so v tem času obiskali večino kongre-

gacij in nekaj papeških svetov, srečavali pa so se tudi 

s Slovenci, ki živijo, študirajo in delajo v Rimu.

V času obiska ad limina so člani Slovenske škofov-

ske konference (SŠK) maševali v papeških bazilikah, 

in sicer v ponedeljek v baziliki sv. Petra, v sredo v ba-

ziliki sv. Pavla, v četrtek v baziliki Marije Snežne ter 

v petek v baziliki sv. Janeza v Lateranu. V soboto je 

bila ob zaključku obiska ad limina v baziliki sv. Petra 

zahvalna sv. maša, ki jo je daroval kardinal dr. Franc 

Rode, udeležili pa so se je tudi romarji iz Slovenije. 

Ponedeljek, 21. januar 2008 

Prvi dan obiska so škofj e po sv. maši na grobu sv. 

Pe tra obiskali Kongregacijo za kler in Kongregacijo 

za zadeve svetnikov. Škof Pirih je na Kongregaci-

ji za kler predstavil stanje duhovniških poklicev v 

Cerkvi na Slovenskem, tajnik Kongregacije nadškof 

Piacenza  pa je škofe spodbudil, naj ohranjajo oseb-

ne stike z du hovniki, posebej, kadar njihovo pomoč 

še posebej potre bujejo. 

Na Kongregaciji za zadeve svetnikov je škof Biz-

jak je predstavil svetnike iz prvih stoletij, ki jih v 

Cerkvi na Slovenskem posebej častimo, in sprego-

voril o slovenskih svetniških kandidatih. Pogovor je 

v nadaljevanju potekal o postopkih za beatifi kacijo 

slovenskih svetniških kandidatov. 

Torek, 22. januar 2008

Po sv. maši v Sloveniku so škofj e obiskali Kongre-

gacijo za škofe. Nadškof Uran je predstavil življenje 

v Cerkvi na Slovenskem in opozoril na izzive, s ka-

terimi se soočamo v Sloveniji. Prefekt Kongregacije 

je poudaril, da je obisk ad limina namenjen molitvi, 

ki je potrebna zato, da bosta razmislek o pomenu in 
nalogah škofovske službe ter načrtovanje pastoral-
nih prioritet rodovitna. Obisk ad limina je izmenja-
va darov, saj škofj e v Rim prinašajo svoje izkušnje, 
predloge in težave, na katere papež in dikasteriji od-
govarjajo s spodbudami in podporo. 

Na Kongregaciji za nauk vere je škof Turnšek je 
predstavil versko stanje v Cerkvi na Slovenskem. Po-
udaril je, da se soočamo z radikalnim liberalizmom 
in relativizacijo vrednot, pojavom novodobnih sekt 
ter registracijo novih verskih skupnosti. Pogovor je 
v nadaljevanju potekal tudi o reševanju vprašanj, 
povezanih s spolnimi zlorabami. Ob sklepu dopol-
danskega dela so škofj e obiskali grob papeža Janeza 
Pavla II., kjer so molili za Cerkev na Slovenskem. 

Škofe je na Papeškem svetu za družino sprejel 
predsednik kardinal Trujillo, ki bo 10. maja 2008 
prišel v Celje, kjer bo vodil slovesno somaševanje 
na Slovenskem pastoralnem dnevu. Škof Glavan je 
predstavil stanje na področju družinske pastorale, 
politike družine in razmere, v kakršnih se nahajajo 
mladi, ki se danes odločajo za družinsko življenje. 

Sreda, 23. januar 2008
Škofj e so dopoldne ločeno obiskali tri papeške 

svete. Škof Turnšek je na Papeškem svetu za pastora-
lo zdravja predstavil področje bolnišnične pastorale 
v Cerkvi na Slovenskem, kardinal Barragán pa se je 
zahvalil za obstoječe pobude v Sloveniji in poudaril 
pomen pastoralnega dela na tem področju. 

Škofa Piriha in generalnega tajnika SŠK dr. An-
dreja Sajeta sta na Papeškem svetu za edinost kri-
stjanov sprejela predsednik kardinal Kasper in nje-
gov sodelavec p. dr. Milan Žust, slovenski jezuit. 
Kardinal je poudaril, da imamo v Sloveniji na po-
dročju ekumenskega zbliževanja dobre možnosti s 
Srbsko pravoslavno Cerkvijo in da so slovenski ško-
fj e kot dolgoletni pastirji Beograjske nadškofi je na 
ekumenskem področju odigrali pomembno vlogo. 

Papeški svet »Cor Unum« sta obiskala škofa Bizjak 
in Turnšek. Predsednik Sveta kardinal Cordes je po-
udaril, da karitativna dejavnost v službi Cerkve pred-
stavlja pomemben sestavni del njenega poslanstva. 

Četrtek, 24. januar 2008
Škofj e so v četrtek dopoldne obiskali Kongregaci-

jo za bogoslužje in disciplino zakramentov. Nadškof 
Kramberger je predstavil zakramentalno življenje v 
Cerkvi na Slovenskem, kardinal Arinze pa je ško-


