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SKLEPI 66. REDNE SEJE SŠK

V ponedeljek, 14. maja 2012, je bila v uršulin-
skem samostanu pri Sv. Duhu/Škofj i Loki 66. redna 
seja Slovenske škofovske konference (SŠK). Dopoldne 
so se škofj e srečali z redovnimi predstojnicami in 
predstojniki, s katerimi so razpravljali o duhovnih 
poklicih, popoldne pa so zasedali ločeno.

Prerazporeditev odgovornosti škofov za posa-
mezne medškofi jske in druge organizme

Člani SŠK so se v četrtek, 26. aprila 2012, ob 12. 
uri na ljubljanski nadškofi ji srečali s predsednikom 
Republike Slovenije dr. Danilom Türkom in njegovi-
mi sodelavci. Pred srečanjem s predsednikom je bil 
sestanek, na katerem je bila izpeljana prerazporedi-
tev odgovornosti škofov za posamezne medškofi jske 
in druge organizme. Vodenje Slovenske liturgične 
komisije in Komisije za pripravo bogoslužnih knjig, ki 
jima je doslej predsedoval nadškof Franc Kramber-
ger, je prevzel škof Stanislav Lipovšek. Odgovornost 
za Medškofi jski odbor za mladino in za študentsko 
pastoralo od škofa Jurija Bizjaka prevzema škof An-
ton Jamnik. Vodenje Slovenskega ekumenskega sveta 
je od škofa Jožefa Smeja prevzel škof Peter Štumpf. 
Slovenskemu katehetskemu uradu, ki ga je do nedav-
nega vodil nadškof Alojz Uran, bo predsedoval škof 
Jurij Bizjak. Za Svet krščanskih Cerkva je odgovoren 
škof Stanislav Lipovšek. Zaradi tega v skladu s statu-
tom SŠK nadškofa Franc Kramberger in Alojz Uran 
ter škof Jožef Smej niso več člani SŠK.

Duhovna oskrba v Bruslju in sodelovanje s 
COMECE

Dr. Zvone Štrubelj bo letos poleti prevzel duhov-
no oskrbo v Bruslju.

Nove smernice o spolnih zlorabah
Nadškof Stres je predstavil nove Smernice za rav-

nanje v primeru spolne zlorabe mladoletnih oseb s 
strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih 
cerkvenih sodelavcev v Cerkvi na Slovenskem. SŠK je 
prve Smernice sprejela leta 2006. Dokument je na-
stal po nemški predlogi, pričujoče Smernice pa so 
prirejene na podlagi prenovljenih nemških smernic. 
Ko bo besedilo še strokovno pregledano in dopol-
njeno, ga bodo škofj e dokončno sprejeli in Smernice 
v potrditev poslali v Rim.

Prošnja za imenovanje izbranih članov Strate-
škega sveta v Tajništvo SPS

Škofj e so na prošnjo Slovenskega pastoralnega sve-
ta (SPS) v Tajništvo SPS imenovali člane Strateškega 
sveta za slovenski pastoralni načrt, to so: mag. Branko 

Cestnik, mag. Matej Cepin, mag. Slavko Rebec ter s. 

mag. Magda Burger. Imenovani bodo sodelovali pri 

nalogah moderiranja, animiranja in evalviranja izva-

janja slovenskega pastoralnega načrta.

Letno srečanje slovenskih misijonarjev v Kan-

čevcih

Ravnatelj MSS g. Stane Kerin je škofe obvestil, da 

bo letošnje srečanje slovenskih misijonarjev 29. in 

30. junija v Domu duhovnosti v Kančevcih. Letne-

ga srečanja slovenskih misijonarjev se bo 30. junija 

2012 udeležil škof Peter Štumpf.

Priporočilo obiska Muzeja krščanstva na Slo-

venskem

Škofj e duhovnikom, redovnikom, pastoralnim 

sodelavcem, mladini, veroučnim skupinam in ro-

marjem nasploh priporočamo obisk Muzeja krščan-

stva na Slovenskem. Muzej je bil ustanovljen leta 

1991 in hrani ter predstavlja sakralno premično de-

diščino nacionalnega pomena. S stalnima razstava-

ma Zgodovina krščanstva na Slovenskem in Življenje 

za samostanskimi zidovi, z občasnimi razstavami, s 

pedagoškim programom in strokovnimi publikaci-

jami želi nagovoriti domače in tuje obiskovalce. Za 

romarje so prilagodili tudi ceno vstopnine. Uro in 

pol trajajoči ogledi so vodeni. Vodniki goste pope-

ljejo tudi v gotski križni hodnik stiške opatije in v 

baziliko. Po ogledu se obiskovalci lahko zadržijo 

tudi v samostanski trgovini Sitik.

Imenovanje delegata za Slovensko dušno pa-

stirstvo v Argentini

SŠK bo Argentinski škofovski konferenci predlaga-

la, naj g. Juretu Rodetu za drugi petletni mandat po-

veri odgovornost za pastoralno oskrbo Slovencev v 

Argentini, za njegovega namestnika pa naj imenuje 

g. Franca Cukjatija.

Baragovi dnevi 2012

Letošnjih Baragovih dnevov, ki bodo 22. in 23. 

septembra 2012 v škofi ji Marquette, se bo udeležil 

škof Andrej Glavan.

Vabilo na zasedanje Škofovske konference BiH

Mednarodnega zasedanja Škofovske konference 

Bosne in Hercegovine od 12. do 14. julija 2012 v Ba-

njaluki se bo udeležil nadškof Anton Stres.

Vabilo na zasedanje Italijanske škofovske kon-

ference

Mednarodnega zasedanja Italijanske škofovske 

konference od 21. do 25. maja 2012 v Rimu se udele-

ži škof Metod Pirih.


