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ČETRTI RADIJSKI MISIJON NA RADIU 
OGNJIŠČE

bo od 29. marca do 4. aprila 2009 pod naslovom: 
Hoditi po Jezusovih stopinjah.

Misijon bodo vodili Frančiškovi bratje in sestre 
(redovniki, redovnice in laiki s Frančiškovo duhov-
nostjo), ki bodo tudi na ta način praznovali svoj ju-
bilej – 800-letnico Vodila svetega Frančiška Asiške-
ga. Slovesni začetek bo 29. marca ob 10. uri pri Sv. 
Petru in Pavlu na Ptuju (mariborski pomožni škof 
dr. Peter Štumpf), sklep pa 4. aprila ob 16. uri na Sve-
ti Gori (koprski pomožni škof dr. Jurij Bizjak).

Dnevni program z misijonsko vsebino:
06.50 jutranja duhovna misel
10.15 misijonski pogovor
13.00 misijonski pogovor
17.00 misijonski pogovor (osrednji)
19.00 prenos duhovno-glasbenega večera za 
mlade (vsak večer iz druge škofi je)
19.30 prenos molitve iz radijske kapele
20.30 pogovorni večer (kontaktna oddaja)
22.00 ponovitev vseh misijonskih pogovorov

Duhovno-glasbeni večeri bodo: 29. marca na 
Ptuju, Sv. Peter in Pavel; 30. marca v Novem mestu, 
Sv. Lenart; 31. marca v Murski Soboti; 1. aprila v Na-
zarjah; 2. aprila v Štepanji vasi v Ljubljani; 3. aprila 
v Vipavskem Križu. Vabimo in prosimo, da mlade 
obvestite o tem dogodku in se, če je mogoče, skupaj 
z njimi udeležite molitvenega večera. 

Za cvetni petek, 3. aprila, želimo, da bo spovedni 
dan, ko bodo verniki imeli priložnost za sv. spoved 
od jutra do večera po vsej Sloveniji. Dekane in žu-
pnike iskreno prosimo, da se v dekaniji dogovorite 
vsaj za eno svetišče, kjer bo celodnevno spovedova-
nje. Ta podatek nam sporočite do 20. marca, da ga 
bomo lahko objavili v našem programu in tudi tako 
spodbudili poslušalce k prejemu zakramenta Božje-
ga usmiljenja. 

Franci Trstenjak
gl. in odg. urednik

SKLEPI 46. REDNE SEJE SŠK

V ponedeljek, 12. januarja 2009, je bila pri Sve-
tem Jožefu v Celju 46. redna seja Slovenske škofovske 
konference(SŠK). Škofj e so obravnavali 26 točk dnev-
nega reda in med drugim sprejeli naslednje sklepe:

Ekspertna skupina za reševanje primerov spol-
nih zlorab 

V Ekspertno skupino za reševanje primerov spol-
nih zlorabso bili za dveletni mandat oz. do februar-
ja 2011 imenovani: dr. Andrej Saje kot voditelj, dr. 
Tanja Repič (Frančiškanski družinski inštitut) in g. 
Valentin Rozman (Odvetniška pisarna Rozman in 
Vesel). Mag. Jože Koren je bil imenovan za preisko-
valnega sodnika za posamezne primere. 

Teološki simpozij 2009 

Škofj e so potrdili predloge v zvezi z letošnjim te-
ološkim simpozijem, ki bo pod naslovom Sv. Pavel 
in mladi danesv tednu po veliki noči (od 14. do 16. 
aprila 2009) v Stični, Mariboru in na Mirenskem 
gradu. 

Predlog za ustanovitev štipendijskega sklada v 
okviru SŠK 

SŠK štipendijskega sklada za laiške teologe ne bo 
ustanovila. V konkretnih primerih bo vsaka škofi ja 
samostojno štipendirala posameznega obetavnega 
študenta.

Finančno poslovanje Ekumenskega sklada 

Posebna nabirka za Ekumenski skladbo konec 
leta 2009 ukinjena. V prihodnje se bo Slovenski eku-
menski svet(SES) fi nanciral enako kot drugi med-
škofi jski organizmi. 

Dar SŠK za farno cerkev v Ukvah 

SŠK bo župniji Ukve v videmski nadškofi ji po-
darila štiri mašne plašče. Gesta predstavlja vez so-
lidarnosti s Kanalsko dolino, ki so jo avgusta 2003 
prizadela huda neurja. 

Predlogi Skupnosti stalnih diakonov v Sloveniji 
glede liturgije

Skupnost stalnih diakonov v Sloveniji je škofe za-
prosila za mnenje o treh predlogih glede liturgije. 
Škofj e diakonom dovoljujejo, da pri molitvi očenaša 
uporabljajo kretnjo razprostrtih rok. Vzklik Skriv-
nost veresodi v evharistično molitev, ki je molitev 
mašnika, zato si diakon vzklika ne more prilastiti. 
Med spremenjenjem je za diakona poleg klečanja iz 
upravičenih razlogov edina sprejemljiva drža stoja 
in po povzdigovanju globok priklon.

Pobude Slovenske liturgične komisije (SLK)

SŠK daje dovoljenje za natis Malega obrednika. 
Jezikovni vrstni red odvez naj si sledi tako: sloven-
ski, italijanski in madžarski (ki ga je potrebno še do-
dati) ter drugi jeziki.

Obrednik »Bogoslužje Božje besede in ljudske po-
božnosti. Priročnik za voditelja laika« naj ne gre v 


