
156 sporoila slovenskih škofij

Ekonom Zavoda sv. Stanislava g. Anton Homar 
bo za požrtvovalnost in dolgoletno predanost pri 
skrbi za zagotavljanje gmotnih pogojev za delovanje 
vzgojno-izobraževalne in kulturne ustanove v Cer-
kvi na Slovenskem v okviru junijske seje SŠK prejel 
Ciril-Metodovo odličje.

Voditelj Ekspertne skupine za reševanje primerov 
spolnih zlorab je predstavil njeno delovanje v prete-
klem letu. Spregovoril je o odkritjih primerov spol-
nega nasilja v Cerkvi na Slovenskem, o pogovorih z 
žrtvami in o cerkvenih postopkih, o izobraževanjih 
in nastopih v javnosti.

Urad Vlade RS za verske skupnosti je verske sku-
pnosti vprašal za mnenje, ali je delovanje Komisije za 
dialog z verskimi skupnostmi še potrebno ali ne. Po 
mnenju katoliške Cerkve je Komisija potrebna, saj 
veliko vprašanj še ni rešenih.

55. redna seja SŠK bo 21. junija 2010 v Šentvidu 
nad Ljubljano.

dr. Andrej Saje
generalni tajnik SŠK

POROČILO O 38. SREČANJU 
GENERALNIH TAJNIKOV 

EVROPSKIH ŠKOFOVSKIH KONFERENC

Letno srečanje generalnih tajnikov evropskih 
škofovskih konferenc od četrtka, 10., do nedelje, 13. 
junija 2010 je bilo v Rimu vzporedno s prireditvami 
ob sklepu leta duhovništva.1 Generalni tajnik SŠK dr. 
Andrej Saje se ga je udeležil v soboto, 12. junija.

Na začetku srečanja sta spregovorila predsednik 
Italijanske škofovske konference kardinal Angelo Ba-
gnasco ter podpredsednik Sveta evropskih škofovskih 
konferenc2 in zagrebški nadškof kardinal Josip Bo-
zanić. Oba kardinala sta spomnila, da je poglavitna 
naloga katoliške Cerkve v Evropi »zavzemati se za 
človeško življenje zaradi njegove bogopodobnosti«.

Generalni tajniki so v nadaljevanju predstavili 
poročila o dejavnostih škofovskih konferenc in ak-
tualnih temah v različnih evropskih državah. Podtaj-

1 Prim. http://www.annussacerdotalis.org/. 
2 Svet evropskih škofovskih konferenc (CCEE) povezuje vseh 

triintrideset evropskih škofovskih konferenc, ki jih zastopajo njihovi 

predsedniki. Predsednik Sveta je kardinal Péter Erdö, nadškof iz 

Estergoma-Budimpešte, podpredsednika pa sta kardinal Josip 

Bozanić, zagrebški nadškof, in kardinal Jean-Pierre Ricard, nadškof 

iz Bordeauxa. Sedež ima v St. Gallnu v Švici. Generalni tajnik Sveta 

je dr. Duarte Nuno Queiroz de Barros da Cunha. Več informacij o 

Svetu evropskih škofovskih konferenc najdete na spletni strani: http://

www.ccee.ch/.

nik za odnose z državami na vatikanskem Državnem 
tajništvu msgr. Ettore Balestrero je udeležence sezna-
nil z delom Državnega tajništva in poudaril pomen 
sodelovanja med škofovskimi konferencami ter raz-
ličnimi ustanovami Svetega sedeža za učinkovitejše 
pastoralno delovanje Cerkve.

Generalni tajniki so govorili tudi o spolnih zlora-
bah mladoletnih oseb s strani duhovščine. Pri tem sta 
jima pomagala nadškof Luis F. Ladaria DJ in Robert 
Deeley, tajnik in sodelavec Kongregacije za nauk vere. 
Še posebej so bili izpostavljeni ukrepi, ki so jih škofj e 
dolžni izvesti, ko so obveščeni o sumu zlorab. S tem 
vprašanjem se je potrebno resno soočiti. Poudarje-
na sta bili tudi transparentnost in jasnost odločnega 
ukrepanja. Tudi na tem področju je nujno potrebna 
izmenjava izkušenj med škofovskimi konferencami.

Odnos med Cerkvijo in mediji oz. javnim mne-
njem sta predstavila direktor vatikanskega tiskov-
nega urada p. Federico Lombardi DJ in tiskovni 
predstavnik Italijanske škofovske konference msgr. 
Domenico Pompili. P. Lombardi je izpostavil pojav 
informacijske globalizacije. Kar se zgodi na lokalni 
ravni, ima takoj odziv na mednarodni ravni in obr-
njeno. Msgr. Pompili je opozoril na nevarnost po-
sredovanja in dopuščanja posredovanja stereotipske 
podobe Cerkve. Gre za pravo redukcijo krščanstva v 
družbenem okolju, kjer prevladuje politeizem vre-
dnot, ki krščanstvo sprejema in dojema kot enega 
izmed mnogih tekmecev v vsakdanjem boju za uve-
ljavljanje določenih vrednot.

Ob sklepu srečanja so se generalni tajniki sezna-
nili z dejavnostmi Sveta evropskih škofovskih konfe-
renc v bližnji prihodnosti.

Tiskovni urad SŠK

ENOLETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE NA 

TEOLOŠKI FAKULTETI

Na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani bomo 
v študijskem letu 2010/11 začeli z uvajanjem novega 
enoletnega študijskega programa z naslovom Du-
hovno izpopolnjevanje, ki bo namenjen tistim, ki že-
lijo na omenjenem področju narediti nekaj več zase 
in za druge.

Slušatelji bodo pridobili znanje s področja krščan-
ske duhovnosti in duhovnosti drugih verstev. Omo-
gočil jim bo graditev osebnega odnosa z Bogom in 
celostno osebnostno rast. Po končanem študiju bodo 
lahko nudili duhovno pomoč posameznikom in 


