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P. Branko Cestnik je dekane seznanil z nadaljnjim 
izvajanjem pastoralnega načrta. V pripravi je gradivo 
za drugi ciklus dela z ŽPS, ki bo vsebovalo dogaja-
nje po SEK-u in dopolnila k dosedanjim načrtom. 
Potreben je prikaz prehojene poti in konkretizacija 
vizije pastoralnega načrta. 20. novembra bo seminar 
za ŽPS; na seminar bodo povabljeni župniki in tajniki 
ŽPS. Ker na ravni škofi je nimamo posebnega referen-
ta za ŽPS, smo sklenili, da Pastoralna služba do priho-
dnje seje pripravi predloge.

Obravnavali smo vprašanje regionalizacije in 
združenih župnij v škofi ji. Starost duhovnikov se 
viša, duhovnikov je vedno manj, zato moramo nujno 
razmišljati o povezovanju župnij. Že leta 1988 je ma-
riborski škof dr. Kramberger izdal poseben odlok o 
pastoralni povezanosti župnij. Dekani naj se v okviru 
dekanij pogovorijo, katere župnije gredo skupaj, ka-
tere župnije bodo v soupravi (začasno) in katere žu-
pnije bodo združene (trajno). Sestaviti bo potrebno 
navodila za te rešitve. G. škof je opozoril, da se bo po-
trebno nasloniti na določila sinode in sklepe objaviti 
v Pastoralnih pogovorih. Potrebno bo tudi spodbudi-
ti večje sodelovanje laikov v pastorali ter poskrbeti za 
uvajanje stalnih diakonov. Škofj e naj znova razmislijo 
o pogojih, ki jih morajo izpolniti kandidati za stalne 
diakone.

G. škof je predstavil problem birmanske pastorale, 
ki je v krizi. Kaj storiti? Bolj se bomo morali potrudi ti 
za pastoralo v času med krstom in prvim obhajilom.  
G. škof je opozoril, naj ne ukinjamo botrov, ker so po-
sebna kategorija laikov. Potrebno bo več delati s starši 
in botri. Starše in botre je potrebno formirati in pri-
pravljati na njihove naloge. G. škof je izpostavil  tudi 
problem »drobljenja birm« in predlagal, naj birma 
kroži v dekaniji. Priprava birmancev naj bo v domači 
župniji, birma pa nato v različnih župnijah v dekaniji.

Po predlogu statuta mariborske nadškofi je smo 
pripravili predlog statuta naddekanata za celjsko ško-
fi jo. Vsak dekan je dobil v roke svoj izvod s prošnjo, 
naj ga pregleda in do prihodnje seje dekanov pripravi 
svoje pripombe in dopolnila.

Po tem se je sprožilo vprašanje vizitacij. Dekano-
va vizitacija naj se poenostavi, pri kanonični vizitaciji 
pa bo potrebno temeljiteje pregledati stanje župnije. 
Strinjali smo se, naj bodo vsi statuti zbrani v posebni 
knjižici.

G. Herman je predlagal, naj bi na eno sredo v no-
vembru ali decembru pripravili poseben tečaj s temo: 
arhiv, pisarna, knjižnica. Pobuda je bila sprejeta z 
odobravanjem.

Ob vedno večjem pomanjkanju duhovnikov bo 
potrebno bolj poskrbeti za izobraževanje in zaposlo-
vanje katehistov in katehistinj. V Celju deluje Kate-
hetsko pastoralna šola (KPŠ), vendar je njen obstoj 
ogrožen, ker je vedno manj slušateljev. V letu 2007/08 
je bilo vanjo vpisanih 31 slušateljev, v letu 2008/09 
32, v letu 2009/10 pa le še 15! Dekani naj spodbudijo 
župnike, da nagovorijo primerne kandidate za vpis v 
KPŠ.

Problem je, da ne vemo, kakšno je stanje glede ka-
tehistinj po dekanijah: kakšno izobrazbo imajo, ko-
liko jih ima missio ipd. Na dekanijski rekolekciji naj 
dekani skušajo ugotoviti, kakšno je dejansko stanje 
po župnijah.

Velik problem pa je tudi, da župniki, ki imajo za-
poslene katehistinje, zanje ne plačujejo prispevkov. 
Dekani naj opozorijo te župnike na njihovo dolžnost 
pravičnosti do katehistinj in do škofi je.

G. škof je predstavil dvoje navodil pri reševanju 
spolnih zlorab mladoletnih oseb; prvo, ki ga je potr-
dila Slovenska škofovska konferenca 7. marca 2006 in 
Dopolnilna navodila Kongregacije za nauk vere z dne 
12. aprila 2010. Pravila so jasna. V celjski škofi ji je v ta 
namen ustanovljena posebna komisija, ki jo sestavlja-
jo: psiholog, odvetnik in sodnik cerkvenega sodišča. 
G. škof se je že pogovoril z vsemi. Za sedaj pri nas 
še ni kakšnih akutnih primerov, vendar moramo biti 
previdni. Bodimo čuječi!

G. Pribožič je znova predstavil problem neplače-
vanja obveznosti nekaterih duhovnikov tako za nji-
hovo osebno socialno zavarovanje kakor tudi nepla-
čane obveznosti župnij. Dekanom je izročil seznam 
vseh dolžnikov in njihovih dolgov, da bodo lahko na 
dekanijskih konferencah duhovnike opozorili na dol-
žnost poravnavanja dolgov. 

DUHOVNA OBNOVA ZA SODELAVCE 
KARITAS, VINCENCIJEVIH KONFERENC 

IN DRUGIH DOBRODELNIH 
ORGANIZACIJ

V soboto, 13. novembra 2010, bo v Domu sv. Jo-
žefa v Celju, Plečnikova 29, duhovna obnova za so-
delavce Karitas, Vincencijevih konferenc in drugih 
dobrodelnih organizacij. Začetek bo od 9. uri, sklep 
ob 14. uri.

Ob 350. obletnici smrti sv. Vincencija Pavelskega 
in 100. obletnici rojstva matere Terezije bo g. Rok 
Met ličar razmišljal o življenju in delu teh dveh du-
hovnih velikanov usmiljenja, kar naj bo spodbuda za 


