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bližnjo Mirno, kjer je v gozdu pod mirnskim gra-
dom kraj mučeništva.

Beatifi kacija je pot, ki naj vodi tudi h kanonizaci-
ji. Temu cilju pa so namenjene naše molitve in pri-
poročanje blaženemu. »Naj Kristus po veri prebiva v 
vaših srcih, da bi tako, ukoreninjeni in utemeljeni v 
ljubezni, mogli z vsemi svetimi doumeti, kolikšna je 
širokost in dolgost in visočina in globočina, ter spo-
znati Kristusovo ljubezen« (Ef 3,17–19).

Prisrčno vabljeni k praznovanju godu našega bla-
ženega mučenca!

msgr. Igor Luzar
postulator

Obvestilo ordinarija glede liturgičnega obhaja-
nja godu bl. A. Grozdeta: Kot obvezni god se pra-
znuje le na Zaplazu. Tam bomo imeli škofi jsko pra-
znovanje v soboto, 26. maja, dopoldne. Kjer imate 
mašo v soboto zjutraj, lahko opravite mašo v čast 
mučencu Alojziju. Večerna maša pa je že od binko-
štne vigilije. Na sam god, 27. maja, na binkošti pa 
zmolite molitev za njegovo kanonizacijo.

msgr. Andrej Glavan
škof

ZAPISNIK 10. SEJE DUHOVNIŠKEGA 
SVETA

G. škof je za sredo, 14. marca 2012, sklical sejo 
Duhovniškega sveta z naslednjim dnevnim redom:

1. Duhovna misel (g. Stanislav Škufca)
2. Pregled zapisnika zadnje seje (g. Andrej Golčnik)
3. Tema: 
a) refl eksija sej Duhovniškega sveta zadnjih pet let (g. 

Florijan Božnar)
b) izobraževanje laiških katehistinj in katehistov – 

oblikovanje katehistinj in katehistov brez kanonič-
ne misije (s. mag. Brigita Zelič HMP)

4. Poročilo komisije za duhovne poklice (g. Uroš Švarc)
5. Škofova beseda
6. Razno

ad 1) G. Stanislav Škufca nas je v duhovni misli 
opozoril na pomen »križa« kot znamenja, ki ga du-
hovniki in tudi verniki velikokrat delamo. Izpostavil 
je tudi post oči in post ušes, ki je za nas duhovnike 
zelo pomemben in priporočljiv. 

ad 2) Na zapisnik pretekle seje ni bilo pripomb, 
razen nekaj zelo pozitivnih odmevov na prvo sku-

pno pastoralno konferenco, ki smo jo imeli v Bara-
govem zavodu. Duhovnikov je bilo 73, nekateri celo 
prvič v Baragovem zavodu. To je bila zelo dobra iz-
kušnja, s katero je treba nadaljevati. Redni zapisni-
karji na dekanijskih konferencah naj naredijo zapi-
snik, dekani pa naj ga posredujejo na škofi jo. 

ad 3) Tema:
a) refl eksija dela Duhovniškega sveta v tem 

mandatu: 
V teh petih letih smo imeli deset sej, na katerih 

smo obravnavali naslednje teme: 
– duhovno oblikovanje duhovnikov
– katoliško šolstvo: sklep, da se ustanovi škofi jska 

gimnazija, ni bil uresničen zaradi številnih nenaklo-
njenih dejavnikov, zlasti že napovedujoče se fi nanč-
ne krize

– karitativno delovanje Cerkve
– pereča vprašanja o mašnih intencijah
– duhovniško poslanstvo – pričevanje: uspešno 

smo izvedli škofi jski evharistični dan, ki ga je vodil 
apostolski nuncij in je bil najbolj množičen od vseh 
škofi jskih evharističnih dnevov ter nekak vzorec za 
SED.

– pomen in vloga župnijskih gospodinj
– o spovedi; moralna vprašanja pri spovedi v luči 

morebitnih spolnih zlorab
– o solidarnosti med duhovniki
– preureditev pastoralnih konferenc
V pogovoru smo ugotovili, da je plačevanje so-

cialnega zavarovanja duhovnikov kar velik zalogaj 
za škofi jo in se moramo vsi truditi, da bo ta sklad 
zdržal takšno obremenitev. 

Sprejeli smo sklep, da dekanije na majski deka-
nijski konferenci izvolijo zastopnika dekanije za nov 
sklic Duhovniškega sveta, ki bo začel delovati jeseni. 
Podrobna navodila bodo dekani prejeli po pošti.

b) izobraževanje laiških katehistinj in katehi-
stov

Imamo približno 120 katehistinj in katehistov, 
vendar jih ima samo 20 kanonično misijo. To je raz-
veseljiv podatek, ki pa nas obenem postavlja pred 
vprašanje, kaj storiti s 100 drugimi. Pastoralni načrt, 
ki ga pripravljamo, daje večji poudarek župnijski ali 
dekanijski pripravi, kar tujina že nekaj časa pozna in 
prakticira. Katehistinje in katehiste je treba izobra-
ževati in oblikovati. Kateheza je namreč dejavnost, 
ki naj bi v poslušalcih prebujala rast vere. Zato je 
izobraževanje katehistinj in katehistov sestavljeno 
iz dveh delov: strokovno usposabljanje in duhovno 
oblikovanje. Potreben je korak v smeri družinske 


