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prve sadove in trte dehtijo v cvetju. Vstani, moja 

draga, lepotica moja, odpravi se!« (Vp 2,13).

Apostol Pavel primerja svoje oznanjevanje šir-

jenju prijetnega vonja: »Hvala Bogu, ki nam vedno 

daje zmago v Kristusu in po nas razširja po vseh 

krajih prijeten vonj njegovega spoznanja. Kajti pri-

jeten vonj Kristusov za Boga smo med tistimi, ki se 

zveličujejo, in med tistimi, ki se pogubljajo« (2 Kor 

2,14). Filipljanom se apostol zahvaljuje za pomoč in 

jo primerja vonju: »Dobil sem vsega dovolj in sem 

v obilju. V obilici imam vsega, odkar sem od Epaf-

rodita prejel, kar ste mi poslali kot lepo dišeč vonj, 

prijetno daritev, ki Bogu ugaja« (Flp 4,18).

V Knjigi razodetja vonjave pomenijo molitve 

in ljubezen svetih, ki so v vseh preizkušnjah ostali 

Bogu zvesti: »In prišel je drug angel ter se ob oltarju 

ustopil z zlato kadilnico; in dano mu je bilo mnogo 

dišav, da bi jih dal k molitvam vseh svetih na zlat ol-

tar, ki je pred prestolom. In dvignil se je z molitvami 

svetih dim dišav iz angelove roke pred Boga« (Raz 

8,3–4). – Naj se tudi naše šmarnične pobožnosti, 

dragi bratje, dvigajo pred Gospoda in njegovo Mater 

Marijo kakor vonj prijetnih dišav! 

msgr. dr. Jurij Bizjak

koprski pomožni škof

SKLEPI 65. REDNE SEJE SŠK

V ponedeljek, 26. marca 2012, je bila na škofi j-

skem ordinariatu v Novem mestu 65. redna seja Slo-

venske škofovske konference (SŠK). Kot gosta sta se je 

udeležila tudi vojaški vikar msgr. dr. Jože Plut in po-

licijski vikar g. Janez Novak. Škofj e smo obravnavali 

22 točk dnevnega reda in sprejeli naslednje sklepe:

Dne 16. marca 2012 je dosedanjemu vodstvu SŠK 

potekel mandat. V prvem krogu sta bila izvoljena 

predsednik in podpredsednik. SŠK bo do 26. mar-

ca 2017 predsedoval nadškof Anton Stres, podpred-

sednik pa bo nadškof Marjan Turnšek.

Škofj e so potrdili predlagani fi nančni načrt SŠK 

za leto 2012. Škofi je naj sredstva v proračun SŠK 

nakažejo v dveh delih. Rok za prvi obrok je 31. maj 

2012, za drugega pa 31. oktober 2012.

Nadškof Stres se je februarja 2012 udeležil sim-

pozija o spolnih zlorabah v Rimu. Sveti sedež naro-

ča, naj škofovske konference do maja 2012 pripravi-

jo smernice za reševanje primerov spolnih zlorab, ki 

jih je potrebno v potrditev posredovati Kongregaciji 

za nauk vere. Osnutek bodo škofj e pregledali, nato 

pa bodo smernice poslane Svetemu sedežu v potr-
ditev. 

Škofj e se bodo s člani Strateškega sveta za slo-
venski pastoralni načrt sestali v ponedeljek, 7. maja 
2012, ob 9. uri pri Sv. Jožefu v Celju. 

Na pobudo Sveta katoliških laikov Slovenije bomo 
v Cerkvi na Slovenskem dan molitve za nerojeno 
človeško življenje obhajali na praznik nedolžnih 
otrok, 28. decembra. 

Vojaški vikar msgr. dr. Jože Plut in policijski vi-
kar g. Janez Novak sta na kratko predstavila svoje 
delo v preteklem letu. Škofj e dovoljujemo, da Voja-
ški vikariat ustanovi Karitas, ki bo sestavni del Slo-
venske karitas. 

Škofj e smo razpravljali o potrebi in pomenu mo-
litve za novo evangelizacijo, s katero bi animirali 
in k sodelovanju za duhovno prenovo slovenskega 
naroda povabili čim večji krog vernikov. Slovenska 
liturgična komisija (SLK) naj poskrbi za pripravo 
prošenj s temo nove evangelizacije, ki jih bodo du-
hovniki lahko dodali prošnjam za vse potrebe. SLK 
naj oblikuje tudi molitev za novo evangelizacijo. 
Škofj e župnijam priporočamo, naj enkrat na mesec 
pripravijo molitveno uro za novo evangelizacijo. 
Župniki naj ob prostih dnevih (ko npr. ni posebnega 
godovnega dneva) pogosteje vzamejo mašni obra-
zec za novo evangelizacijo. 

Škofj e smo obravnavali pobudo šenčurske žup-
nije, da bi poskusno uvedli birmo v 6. razredu 
osnovne šole. O pobudi bo mnenje podal Slovenski 
katehetski urad (SKU) in pripravljavci slovenskega 
pastoralnega načrta. Nadškofi ja Ljubljana lahko v 
župniji Šenčur poskusno dovoli birmo v 7. razredu 
osnovne šole. 

Medškofi jski odbor za družino (MOD) v sodelo-
vanju z Zavodom iskreni.net usklajuje priprave na 
svetovno srečanje družin, ki bo od 30. maja do 3. 
junija 2012 v Milanu. Uradno delegacijo poleg škofa 
Andreja Glavana sestavljajo še voditelj MOD g. Jože 
Miklavčič ter zakonca Maja in Igor Vovk.

Zadnji obisk ad limina apostolorum slovenskih 
škofov je bil od 21. do 26. januarja 2008, zato bo 
predsednik SŠK nuncija prosil, naj pri Svetem sede-
žu poizve, kdaj je za SŠK predviden prihodnji obisk.

V Velehradu na Češkem bo 5. julija 2013 pra-
znovanje 1150. obletnice prihoda bratov Cirila in 
Metoda na Moravsko. Romanja se bodo v imenu 
Cerkve na Slovenskem udeležili škofj e Peter Štumpf, 
Stanislav Lipovšek in Andrej Glavan skupaj z verni-
ki svojih škofi j. 


