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Slovenski pastoralni dan (SPD)
Prispevek SŠK za SPD v višini 72.117,89 evrov si bo-

do škofi je porazdelile po sprejetem proporcionalnem  
razdelitvenem ključu (prim. sklep 40. redne seje SŠK). 
Za izvedbo sklepa je odgovoren koordinator ravnate-
ljev (nad)škofi jskih gospodarskih uprav msgr. Peter 
Zakrajšek. 

Ekspertna skupina za reševanje primerov spol-
nih zlorab 

Generalni tajnik SŠK, ki je se je pogovarjal z raz-
ličnimi strokovnjaki, bo do novembrske seje SŠK iz-
bral tri sodelavce za delo na tem področju. 

Sporazum o varovanju kulturne dediščine 
SŠK bo za delo pri projektu varstva kulturne dedi-

ščine honorarno zaposlila g. Francija Pečnika. Delov-
ne prostore bo zagotovila Škofi ja Celje.

Podelitev Ciril-Metodovega odličja 
SŠK bo misijonarju Pedru Opeki podelila Ciril-

Metodovo odličje in mu izročila dar za misijone. Ute-
meljitev bo pripravilo Misijonsko središče Slovenije 
(MSS).

Odbor Slovenskega bibličnega gibanja (SBG)
Predstavnike posameznih škofi j, ki bodo člani no-

vega odbora SBG in jih bodo predlagali ordinariji, bo 
v skladu z 8. členom statuta imenovala SŠK.

Študentska pastorala
Referent za študentsko pastoralo v ljubljanski 

nadškofi ji mag. Klemen Svetelj je predstavil stanje 
univerzitetne pastorale v Sloveniji. Škofj e Sloven-
skemu pastoralnemu svetu (SPS) naročajo, naj pre-
uči možnost vnovične ustanovitve medškofi jskega 
odbora za študente oz. za univerzitetno pastoralo. 
Mag. Klemen Svetelj bo do nadaljnjega kot vršilec 
dolžnosti narodnega delegata za študentsko pastora-
lo zastopal Cerkev na Slovenskem na mednarodnih 
srečanjih. Pastoralne službe naj pripravijo konkre-
tne predloge glede prihodnje organizacije študent-
ske pastorale. 

Radio Marija
Škofj e ustanovitve Radia Marija v Sloveniji ne 

podpirajo. 
Finančno poslovanje Ekumenskega sklada
V okviru Slovenskega ekumenskega sveta (SES) 

deluje Ekumenski sklad, ki se v skladu s sklepom 17. 
redne seje SŠK (10. in 11. novembra 2003) napaja iz 
prispevkov župnij. Le-te tretjino nabirke na Slomško-
vo nedeljo namenijo Ekumenskemu skladu. Sklep seje 
je bil, naj se nabirka za Ekumenski sklad vnese v kon-
signacijski list. Zbrana sredstva bodo zbirali na Nad-
škofi ji Ljubljana, in sicer na posebnem kontu.

Finančna podpora Socialni akademiji
Socialna akademija, zavod za izobraževanje, raz-

iskovanje in kulturo, ki izvaja program usposabljanja 
odraslih laikov za aktivno in odgovorno delovanje v 
Cerkvi, je SŠK zaprosila za sofi nanciranje programov. 
Zavod predstavlja eno od redkih možnosti za izobraže-
vanje laikov na področju družbenega življenja, zato bo 
SŠK za izvajanje programov namenila 6.000,00 evrov. 

Narodni duhovni asistent Krščanskega bratstva 
bolnikov in invalidov Slovenije

Škofj e so s privolitvijo vizitatorja g. Alojza Gajška 
CM imenovali g. Romana Travarja CM za narodnega 
duhovnega asistenta Krščanskega bratstva bolnikov in 
invalidov Slovenije za pet let. 

Proračun SŠK za leto 2009, prijave fi nančnih 
potreb (med)škofi jskih organizmov

Na 4. seji Stalnega sveta SŠK, ki bo 20. oktobra 
2008 v Ljubljani, se bodo škofj e seznanili s prispelimi 
prošnjami (med)škofi jskih organizmov, ki so do izte-
ka roka (20. septembra 2008) zaprosili za sofi nancira-
nje svojega delovanja. Koliko sredstev bo SŠK posa-
meznim organizmom lahko zagotovila, bodo škofj e 
odločili na novembrski seji. 

Izseljenska pastorala
Stanje na področju izseljenske pastorale sta po-

drobneje predstavila škof Štumpf in predsednik Zve-
ze slovenskih izseljenskih duhovnikov, diakonov in pa-
storalnih delavcev v Evropi msgr. Janez Pucelj. Zaradi 
zmanjševanja števila vernikov se krčijo sredstva za 
fi nanciranje pastoralne oskrbe za izseljence. Nemška 
škofovska konferenca (DBK) bo 1. januarja 2009 uki-
nila slovensko delegaturo. To pomeni manjšo pod-
poro slovenskim duhovnikom v pastoralnem in eko-
nomskem smislu. 

Datumi prihodnjih sej
– 4. seja Stalnega sveta SŠK: Ljubljana, 20. oktobra 

2008
– 45. redna seja SŠK: Ljubljana, 10. in 11. novem-

bra 2008
– 46. redna seja SŠK: Celje, Sv. Jožef, 12. januarja 

2009 
– 5. seja Stalnega sveta SŠK: Celje, Sv. Jožef, 16. fe-

bruarja 2009 
– 47. redna seja SŠK: Novo mesto, 23. marca 2009
– 48. redna seja SŠK s KORUS-om: Celje, Sv. Jožef, 

11. maja 2009
– 49. redna seja SŠK s Senatom TEOF: Ljubljana, 

1. junija 2009
dr. Andrej Saje

generalni tajnik SŠK
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