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PASTIRSKO PISMO SLOVENSKIH ŠKOFOV 
OB ZAČETKU PREDSEDOVANJA 

REPUBLIKE SLOVENIJE EVROPSKI UNIJI

ljeni k čutenju in mišljenju po evropsko, kar po-
meni krepitev ne samo slovenske temveč tudi 
evropske zavesti. Tedaj bomo videli, koliko smo 
ujeti v preteklost, ki hromi naš razvoj in omejuje  
našo svobodo. Katoličani v nam primerljivih 
evrop skih državah uživajo večje spoštovanje svo-
je vere in Cerkve ter imajo več možnosti za izpol-
njevanje svojega poslanstva. Laiški verniki so v 
drugih Cerkvah bolj zavedni in pogumni. Katoli-
ški starši so si v državah Evropske unije izbojevali 
večje spoštovanje pravice, da v svoji veri vzgajajo 
svoje otroke in da jim tudi šola – javna ali zaseb-
na – pri tem prihaja naproti. 

Dragi bratje in sestre, naloga v prihodnjih še-
stih mesecih, pred katero se nahaja slovenska vla-
da in mi vsi, zasluži, da se je zavedamo ter da z 
molitvijo in solidarnostjo podpremo vse, ki bodo 
v prvi vrsti nosili tovrstno odgovornost. Evropa je 
kot zibelka sodobnega humanizma, spoštovanja  
člove kovega dostojanstva in človekovih pravic no-
silka upanja za prenekaterega prebivalca našega 
planeta. Več upanja in zaupanja pa potrebujemo 
tudi sami Evropejci. Samo če bosta gospodar-
ska uspešnost in politična tekmovalnost podre-
jeni višjim človeškim vrednotam medsebojnega 
spoštovanja, solidarnosti, resnice, pravičnosti, 
dialoga, ljubezni in miru, bomo Evropejci imeli 
veselje do življenja in bomo z zaupanjem gledali 
v prihod nost. Naj sveti zavetniki Evrope – sv. Be-
nedikt, sv. brata Ciril in Metod, sv. Brigita Šved-
ska in sv. Edith Stein –, ki so s svojim življenjem, 
delom in trpljenjem pričevali za vero, upanje in 
ljubezen, prosijo za nas!

vaši škofj e
 

S predsedovanjem Svetu Evropske unije prevze-
ma naša država tako pomembno nalogo, kakor je 
naš narod še ni imel v vsej svoji zgodovini. Slove-
nija bo vodila zvezo 27 evropskih držav, zdru že-
nih v Evropski uniji. S tem pismom bi vas radi na 
to opozorili in vas povabili, da skupaj podpremo  
vlado, da bo to nalogo, ki jo opravlja v imenu nas 
vseh, tudi primerno, dostojno in uspešno opra-
vila. 

Ko smo se pred leti odločali za vstop v Evropsko  
unijo, je vodstvo Katoliške Cerkve na Sloven skem 
pridružitev podprlo. Prav tako tudi danes podpi-
ramo prevzem najvišje odgovornosti v Uniji. 

Evropski narodi se niso začeli združevati samo  
iz gospodarskih, temveč tudi iz moralnih raz lo-
gov.  Iz Evrope, kjer sta se v 20. stoletju zane tili 
dve svetovni vojni in povzročili neizmerno veliko 
gorja, so po letu 1945 hoteli narediti prostor miru, 
sodelovanja, svobode, blaginje, družbene solidar-
nosti in spoštovanja človekovih pravic. Zavzema-
nje  za temeljne vrednote ni nikoli poje njalo, am-
pak se je krepilo, o čemer priča tudi ravnokar 
spre jeta Lizbonska pogodba. Slovenija bo med 
pred sedovanjem Uniji morala biti pozorna na te-
meljne vrednote in jih pospeševati predvsem na 
tistih področjih v naši soseščini in na svetu, kjer 
sta mir in spoštovanje človekovih pravic posebno 
ogrožena. Opozarjati bo morala tudi na skrb za 
zdravo okolje, saj klimatske spremembe to od nas 
nemudoma terjajo. 

Predsedovanje Evropski uniji je ugodna prilož-
nost, da dvignemo svoj pogled nad notranje te-
žave, ki jih imamo z našim sožitjem, in razširimo 
svoja obzorja. V času predsedovanja smo povab-

Duhovniki naj pastirsko pismo preberejo pri sv. mašah v nedeljo, 30. decembra 2007 
ali v torek, 1. januarja 2008.
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