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Zato tudi najde najglobljo srečo v osrečevanju, pomo-
či in radosti drugega.

2) dr. Avguštin Lah: Bog je solidaren s človekom
Predavanje bo obravnavalo vprašanje dobrodel-

nosti in solidarnosti s teološko-antropološkega vidi-
ka. Teološki vidik bo zajel stvarjenjsko, odrešenjsko in 
eshatološko, se pravi trinitarično razsežnost dobrote. 
Antropološki vidik pa bo upošteval aplikacijo dobre-
ga v prizmi celovitosti človeških odnosov (do sebe, 
drugega, družbe, narave, Boga).

3) dr. Katarina in dr. Tomaž Erzar: Nasprotujoči in 
vzajemni medosebni odnosi

Skrivnost in lepota medsebojnih odnosov leži 
prav v vzajemnosti. Prav tako pa vzajemnost, torej 
medosebna odzivnost in občutljivost, prinaša naj-
večje rane in boleče zaplete našega notranjega sveta. 
Temeljno sporočilo tega sveta pa ni, da bolj ljubi tisti, 
ki je sposoben manj čustvovati, ampak tisti, ki more 
svoje čustvovanje sprejeti in razumeti kot pot do ra-
zumevanja sebe in drugih.

Ker bo letos velika noč zelo pozno, so Pastoralne 
službe posameznih škofi j predlagale tri datume in 
kraje:

Maribor, Zavod A. M. Slomška: sreda, 27. aprila 
2011 (od 9. do 13. ure)

Stična: sreda, 11. maja 2011 (od 9. do 13. ure)
Mirenski grad: sreda, 18. maja 2011 (od 9. do 13. 

ure)
Duhovnike in druge pastoralne delavce vljudno 

vabimo, da se omenjenega simpozija udeležite v čim 
večjem številu.

p. Slavko Krajnc OFMConv

SKLEPI 58. REDNE SEJE SŠK

V ponedeljek, 14. februarja 2011, je bila na ljub-
ljanskem Nadškofi jskem ordinariatu 58. redna seja 
Slovenske škofovske konference (SŠK). V okviru seje 
je bila sklicana novinarska konferenca, na kateri sta 
predsednik SŠK msgr. dr. Anton Stres in mariborski  
nadškof metropolit msgr. dr. Marjan Turnšek pred-
stavila izjavo slovenskih škofov o dolžniški krizi go-
spodarskih družb, povezanih z mariborsko nadško-
fi jo. Sledila je podelitev odličja sv. Cirila in Metoda 
nekdanjemu veleposlaniku RS pri Svetem sedežu 
dr. Ivanu Reberniku. Seja SŠK se je v Šentvidu nad 
Ljub ljano nadaljevala tudi v sredo, 16. februarja 
2011, dopoldne. Predsednik Republike Slovenije dr. 
Danilo Türk je 16. februarja 2011 člane SŠK gostil 
na delovnem kosilu na gradu Brdo pri Kranju.

Z upokojitvijo nadškofa Franca Krambergerja 
se je izpraznilo mesto podpredsednika SŠK, zato 
so škofj e izvolili novega. Na tajnih volitvah je bil za 
podpredsednika SŠK do izteka mandata, to je do 
16. marca 2012, izvoljen nadškof metropolit Mar-
jan Turnšek.

Škofj e so dosedanjim članom Ekspertne skupine 
za reševanje primerov spolnih zlorab v Cerkvi – dr. 
Tanji Repič Slavič, g. Valentinu Rozmanu ter dr. An-
dreju Sajetu – podaljšali mandat do februarja 2013. 
Na spletni strani naj objavijo osnovne informacije o 
reševanju spolnih zlorab v Cerkvi.

Škofj e so razpravljali o fi nančnem stanju SŠK, ki 
je v poslovnem letu 2010 začela poslovati skladno z 
veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Seznanili 
so se z bilanco stanja in s poročilom k poslovnim 
izkazom SŠK za leto 2010. Nadzorni odbor SŠK v 
sestavi ge. Ljudmile Bajec, g. Alojza Benkoviča ter g. 
Nikolaja Lična je 15. februarja 2011 potrdil bilanco 
stanja SŠK za leto 2010.

Škofi je naj SŠK do 15. marca 2011 po proporcio-
nalnem deležu nakažejo razliko odhodkov nad pri-
hodki za leto 2010. Za tekoče leto 2011 bodo mora-
le škofi je zagotoviti za SŠK sredstva vsaj v enakem 
znesku kot za leto 2010, pri čemer niso všteti stroški 
delovanja Katoliškega inštituta, zunanjih sodelavcev 
Društva Vrnet in projekta PasIS. Financiranje KI 
bodo obravnavali posebej.

Ustanovili bodo gospodarski svet SŠK v sestavi 
predsednika in generalnega tajnika SŠK ter dveh 
drugih strokovnjakov z nalogo, da pripravijo fi -
nančni načrt SŠK za leto 2011, ki prejemnikom 
sredstev SŠK naloži racionalizacijo stroškov. Ško-
fi je, ki so v preteklosti fi nancirale delovanje Med-
škofi jskega odbora za mladino (MOM), naj za leto 
2010 povrnejo manjkajoči del sredstev neposredno 
MOM-u. SŠK bo v prihodnje fi nancirala plačo za 
enega uslužbenca na MOM-u.

Prihodnje, 13. splošno redno zasedanje Škofov-
ske sinode s temo Nova evangelizacija in oznanjeva-
nje krščanske vere bo od 7. do 28. oktobra 2012 v 
Rimu. Na tajnih volitvah je bil za delegata SŠK izvo-
ljen škof Stanislav Lipovšek, za njegovega namest-
nika pa škof Peter Štumpf. 

Statutarna komisija – v sestavi škofa Andreja 
Glavana, dr. Andreja Sajeta, ge. Urške Baloh in dr. 
Rafk a Valenčiča – je popravila obstoječe statute in 
jih uskladila. Škofj e so pripravljene statute ad expe-
rimentum potrdili za 3 leta, to je do 14. februarja 
2014. Statuti bodo objavljeni tudi na spletni strani.


