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pričevati vsakršnim mladim. Sprva je šlo za odgo-
vore na njihova vprašanja, zdaj za vrednotenje vseh 
področij življenja iz odnosa z Bogom, tudi dejavno-
sti šole in prostega časa. Cilj so oblikovani mladi in 
ne le njihove naloge.

Mladi potrebujejo ob sebi človeka, ne najprej ver-
ski nauk, zato je načelo dela z njimi najprej dialo-
ško; mora pa zanj biti izdelan načrt. Sami morajo 
spoznati življenjske možnosti, ki jih daje evangelij, 
lastno identiteto in poslanstvo v Božjem ljudstvu; za 
to imajo sposobnosti. Do 15. leta potrebujejo zlasti 
druženje, prijateljevanje, občutek sprejetosti; do 18. 
leta možnost vpraševanja in dokazovanja, pogovora, 
svobodnosti in odgovornosti; do 25. leta (navadno 
študij) samostojnost in zasebnost, pogovor o priho-
dnosti; od tod naprej se odpirajo v svet zaposlitve, 
lastnega doma, družine, socialne gotovosti, življenj-
skih vprašanj. 

V bližnji prihodnosti bo treba napraviti nekatere 
pomembne premike:

– od individualnega dela z mladimi k skupno-
stnemu; od mnoštva dejavnosti k tistim, za katere 
imamo voditelje in sredstva; od iskanja sodelavcev 
za dejavnosti k njihovi vzgoji; od naključnega dela 
k načrtovanemu, 

– mladim duhovnikom omogočiti, da se speciali-
zirajo za delo, za katero imajo posebne darove,

– s stalnim oblikovanjem pomagati duhovnikom 
do prave identitete v današnjem času,

– postaviti stalno izobraževanje za nosilce mla-
dinske pastorale,

– dekanija naj dobi kot pastoralnega sodelavca za 
področje mladih laika,

– misliti tudi na pastoralne centre za vsakršno 
srečevanje in občestvo pastoralnih sodelavcev,

– povečati delež sredstev za izobraževanje laiških 
sodelavcev.

Pogovor je pripeljal do nekaj osnovnih sklepov. 
Mladina je gotovo ena prioritet v pastoralni zavzeto-
sti; morda je le preveč odvisna od kaplanov, ki pa se 
menjajo. Te veje pastorale ne bo brez mladih laikov, 
ki bodo nosilci oblikovanja mladih; za te je potrebno 
vzpostaviti ustanovo stalnega izobraževanja. Misliti 
moramo na nadškofi jski center za pastoralo mladih. 
Duhovnik mora verjeti, da je mogoče in lepo delati 
z mladimi. Ni splošnega modela, ki bi sodil v vsako 
župnijo; v vsaki pa je za delo zanje z njimi potrebno 
narediti načrt. 

Predlogi. Dodelati je treba sistem oblikovanja 
mladinskih voditeljev, ki ob delu z njimi že nastaja, 

in oblikovati ekipo, ki bo vodila celotno delo z mla-
dimi. Od krajevne pastorale težimo h kategorialni 
pastorali; vsak naj dela to, za kar ima posebne daro-
ve. Na pastoralne konference bi bilo dobro sprejeti 
laike, ki so usposobljeni za pastoralno delo. To ne 
pomeni, da bi to področje dela naenkrat prepustili 
laikom, temveč jih je treba prej za to usposobiti. 

Sklepi: 
– Vsaj za eno leto naj vodstvo mladinske pastora-

le pripravi okvirni osnutek katehez in pri tem upo-
števa aktualne vsebine pastoralnega leta.

– Ob upoštevanju slovenskega pastoralnega na-
črta izdelati načrt oblikovanja voditeljev mladih.

– Podpiramo zamisel za pridobitev ustreznih 
prostorov za center za oblikovanje mladih.

– Duhovnike je treba opogumljati, da primerne 
mlade usmerijo v šolo za oblikovanje voditeljev. 

– Graditi sodelovanje med različnimi dejavniki 
mladinske pastorale.

Nadškofova beseda. 
Trajno oblikovanje duhovnika je za današnjo 

identiteto in veščino dela nujno. Ob pravilniku spre-
mljanja mladih duhovnikov ostajajo odprta vpraša-
nja dolžine in vsebine oblikovanja, načina izvedbe 
in nosilca. 

Nadškof je predlagal, da bi za trajno formacijo 
duhovnikov imenovali posebno komisijo Duhov-
niškega sveta, ki bi jo vodil rektor semenišča, člani 
pa bi bili: škof dr. A. Jamnik, dr. R. Globokar in A. 
Ojstrež. DS je predlog z odobravanjem sprejel. Ko-
misija se bo glede vsebine pastoralnega tečaja mora-
la povezati tudi s Teološko fakulteto. Dobro bi bilo, 
da bi bil v komisiji še predstavnik kaplanov v DS. 
Pogovor o pravilniku trajnega oblikovanja mladih 
duhovnikov bo prihodnjič.

Nadškof je poročal o tečaju, ki je bil v februarju 
na univerzi Gregoriana v Rimu o pedofi liji. Na te-
čaju je bil močno poudarjen pomen oblikovanja v 
semenišču. Že ob sprejemu je treba poiskati pomoč 
psihologov. V zvezi s spolnimi zlorabami je treba na 
prvo mesto postaviti pozornost do žrtev, da ohrani-
jo dostojanstvo in vero. To je pomembnejše kakor 
skrb za ugled Cerkve. Do konca meseca maja bo tre-
ba izdelati smernice za ukrepanje v takih primerih. 

Nadškof je poročal tudi o srečanju škofov iz 
Evrope in Afrike o novi evangelizaciji. Tudi številne 
afriške dežele poznajo urbanizacijo in z njo pove-
zano sekularizacijo. V misijonskih deželah poznajo 
pomanjkanje duhovnikov, vendar verna občestva 
rastejo zaradi dobrih laiških katehistov in drugih 


