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Silvina Krajnca OFM, p. dr. Slavka Krajnca OFM-

Conv, g. Iztoka Mozetiča, mag. Tomaža Nagodeta, 

dr. Julko Nežič ter mag. Romana Starca.

Katoliški socialni dnevi za Evropo in imenova-

nje odgovornega škofa za socialna vprašanja

Drugi katoliški socialni dnevi za Evropo bodo 

od 5. do 8. septembra 2013 v Granadi v Španiji. 

Petčlansko delegacijo, ki se bo srečanja udeležila v 

imenu SŠK, bo vodil odgovorni škof za to področje, 

nadškof Anton Stres. 

Vodenje evidence premične kulturne dediščine 

v lasti Katoliške Cerkve

Direktorat za kulturno dediščino in Urad Vlade 

RS za verske skupnosti sta predlagala, naj v Katoliški 

Cerkvi uvedemo evidence premične kulturne dedi-

ščine, ki je v naši lasti. Škofj e želimo popis kulturne 

dediščine sistemsko urediti, zato bo postala pred-

met kanonične vizitacije. Škofi je bodo pripravile vse 

potrebno za pripravo tovrstne evidence.

Dopolnjene Smernice za ravnanje v primeru 

spolnih zlorab

Škofj e so sprejeli dopolnjene Smernice za rav-

nanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s 

strani klerikov, članov redovnih skupnosti in dru-

gih pastoralnih delavcev v Cerkvi na Slovenskem. 

Prevod besedila in izvirnik bomo poslali v potrditev 

Kongregaciji za nauk vere. Smernice bodo začele ve-

ljati, ko jih bo potrdil pristojni dikasterij.

Apel grkokatoliškega patriarha Gregoriosa III. 

za spravo v Siriji

Na pobudo grkokatoliškega patriarha Gregoriosa 

III., patriarha Antiohije, Bližnjega vzhoda, Aleksan-

drije in Jeruzalema, škofj e duhovnike, redovnike in 

verno ljudstvo prosimo za molitev za mir v Siriji in 

na Bližnjem vzhodu. 

Temeljita priprava na obnovitev izročitve Ma-

riji 15. avgusta 2013

Škofj e podpiramo pobudo Združenja posvečenih 

Jezusovemu in Marijinemu Srcu, da bi se pet prvih 

sobot pred praznikom Marijinega vnebovzetja, 15. av-

gusta 2013 (od 2. marca do 3. avgusta) po župnijah in 

romarskih središčih pripravljali na obnovitev izroči-

tve slovenskega naroda Mariji. Združenje je pripravilo 

zgibanko za poglobljeno pripravo na obnovitev izro-

čitve.

Duhovne vaje za škofe

Duhovne vaje za škofe, ki bodo od 9. do 14. de-

cembra 2012 v Ignacijevem domu v Ljubljani, bo 

vodil kardinal Vinko Puljić. 

Poročilo o pripravi nove slovenske izdaje Rim-
skega misala

Škofj e so se seznanili s potekom revizije prevoda 
Rimskega misala in vnovič premislili nekatere pre-
vajalske predloge. 
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TEDEN ZAPOROV 2012

Na poti življenja (prim. Ps 16,11) je naslov le-
tošnjega tedna zaporov, ko se bomo od 18. do 24. 
novembra v molitvi spomnili vseh, ki se jih beseda 
zapor kakorkoli dotika: zapornikov, delavcev v za-
poru, žrtev kaznivih dejanj, prostovoljcev in družin 
zaprtih oseb. Teden zaporov vsako leto podprejo 
različne krščanske cerkve in skupnosti. Naslov, ki 
zaznamuje letošnji teden, je vzet iz 16. psalma. Nje-
gov namen je iskati načine, kako lahko osebna vera 
prinaša svobodo tudi sredi velikih težav v življenju. 

Župnijska občestva, skupnosti in razne ustanove 
bo k molitvi in medsebojni povezanosti vabil pose-
ben plakat. Naj nas letošnji teden med seboj poveže 
v molitvi za vse brate in sestre, ki v sebi doživljajo 
zapor in težo življenja različnih razsežnosti.

Robert Friškovec
zaporniški vikar

ADVENTNI KOLEDAR 2012

S prvo adventni nedeljo, 2. decembra 2012, vsto-
pamo v adventni čas, ko se pripravljamo na praznik 
Jezusovega rojstva. Otrokom, staršem, družinam, 
pastoralnim sodelavcem bi ga radi pomagali čim 
globlje doživeti. Zato Misijonsko središče tudi letos 
pripravlja adventni koledar z gradivom za večerna 
razmišljanja, molitev in dejavnosti, ki lahko poma-
gajo oblikovati adventne večere. Lahko pa so tudi v 
pomoč pri verouku, sv. maši in srečanjih. Adventni 
koledar bomo poslali na župnije, da ga boste razdelili 
otrokom. Ob tem vas vabimo, da spodbudite otroke 
in družine, da odprejo srce tudi za otroke v najrev-
nejših predelih sveta. Z zbiranjem darov »otroci za 
otroke« jim bodo dali doživeti Božjo dobroto. Zbra-
ne darove naj otroci v priloženi škatlici za božič od-
dajo pri jaslicah. Hvala vam za sodelovanje!

Misijonsko središče Slovenije


