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PISMO BOLNIKOM OB SVETOVNEM DNEVU BOLNIKOV 11. februarja 2018 
 

Pozdravljeni! 
Pravkar se je izteklo leto 2017, ki smo ga radi poimenovali tudi »svetogorsko«. 
Obhajali smo ga srečni in veseli, posebej pa Bogu močno hvaležni za svetogorske 
dogodke prikazanja Device Marije pastirici Urški iz Grgarja in za 300. obletnico 
kronanja (6. junija 1717) milostne svetogorske podobe, ki jo je Sveti Gori ob 
posvetitvi prve cerkve na Skalnici že davnega leta 1544 podaril znameniti oglejski 
patriarh Marino Grimani. 
Kratek zapis, pismo in sporočilo vam, dragi preizkušeni bratje in sestre, dragi 
bolniki bi rad naslonil na ta, za nas vse dragoceni milostni kraj, ker sem prav tam, 
na Sveti Gori, že kot otrok odkril in po svoje podoživljal močno in skrivnostno vez, 
ki se zgodi med bolnikom ali človekom, ki se zaradi stiske in nevarnosti zateka k 
Materi, varuhinji in priprošnjici. Moj navdih se je hranil pri votivnih podobah, 
slikah in zapisih, ki so krasili stene za oltarjem. Nisem vsega razumel, vendar sem 
tam, visoko na Skalnici (682 m), na njenem domu, kot sama pravi pastirici Urški: 
»zgradite mi hišo«, odkrival resničnost in varnost njene materinske navzočnosti … 
Dragocena izkušnja in posebno doživetje je bilo zame leto 1973, ko je pater 
Marjan Šef z odlično ekipo sodelavcev organiziral veliko, vseslovensko romanje 
bolnikov v Lurd. Romali smo s posebnim vlakom, ki ga je kot duhovni oče spremljal 
tedanji mariborski škof Maksimiljan Držečnik. Romal sem kot bogoslovec – 
bolničar in tako od bliže in neposredno spoznal mnogo zdravstvenega osebja in še 
več skrite stiske bolnih in trpečih. 
Ena od postaj mojega duhovniškega popotovanja je v devetdesetih letih postala 
župnija Šempeter pri Gorici. Poleg rednega pastoralnega dela v župniji je bila prav 
splošna bolnišnica kraj posebnega dušnopastirskega poslanstva. Redni tedenski 



obiski bolnikov in mnogi izredni, skoraj vsakodnevni, so me zaznamovali in na 
poseben način oblikovali. Počasi sem spoznaval, da je duhovnikova navzočnost v 
bolnišnici v času zdravljenja pomembna in dragocena, da tudi duša potrebuje 
zdravila in luči, da se bolno telo lahko ponovno okrepi in zaživi. Kako pomembna je 
zakramentalna vez z Gospodom, ki posluša in zdravi, in kako velikega pomena je 
»zakrament besede«, iskrene in prijateljske besede, ki tolaži, razveseljuje, vliva 
upanje in krepi, in kako pomirjajoče deluje tiha prisotnost, molitev in spoštljiv 
molk …  
In še mnogo dragocenih doživetij in izkušenj, ki so se nadaljevale kasneje tam na 
Obali in v izolski bolnišnici in zdaj tu v Idriji, kjer po svojih skromnih močeh redno 
obiskujem bolne v psihiatrični bolnišnici, pa še vmes, ko sem tudi sam potreboval 
bolnišnično pomoč. 
Dragi prijatelji, v nadaljevanju našega kramljanja se sedaj posvetimo papeževi 
poslanici za 16. svetovni dan bolnikov, ki nosi pomenljiv naslov: Mati Cerkve. Prav 
tam, na Kalvariji, pravi sv. oče, se je po Jezusovih besedah Mariji: »Glej tvoj Sin« in 
nato apostolu Janezu: »Glej tvoja mati«, zgodila nova resničnost. Iz Jezusove 
daritve se je rodila Cerkev. Tako Kalvarija ni kraj brezupne tragedije, ampak izvir 
novega upanja. 
Sveti oče v poslanici opiše vlogo Marije in ljubljenega učenca Janeza. Pravi: 
»Neizrekljiva bolečina križa je presunila Marijino dušo, toda ni je ohromila. 
Nasprotno, zanjo kot Gospodovo Mater se začenja nova pot podaritve. Križani 
Gospod skrbi za Cerkev kot tudi za vse človeštvo in Marija je poklicana deliti z Njim 
isto skrb. In ljubljeni učenec, ki predstavlja novo – mesijansko ljudstvo, mora 
Marijo prepoznati za svojo mater. Zato Marijina materinska poklicanost preide na 
Janeza in na vso Cerkev, na ves zbor Kristusovih učencev. 
Papež v nadaljevanju poslanice poudarja, kako se je skozi dvatisočletno zgodovino 
Cerkve udejanjila velika rodovitnost različnih služb do bolnikov in trpečih ter 
dodaja: »Jezus je zapustil Cerkvi svojo ozdravljajočo moč: ‹Na bolnike bodo 
polagali roke in ti bodo ozdraveli›« (Mr 16,17–18). Jezusov dar ostaja za Cerkev 
naloga in poslanstvo, saj ve, tako rimski škof: »da mora prinašati bolnikom isti 
Gospodov pogled, bogat z nežnostjo in sočutjem.« 
Papež Frančišek zaključi poslanico s povabilom: »Mariji, Materi nežnosti izročamo 
vse bolne tako na telesu kot na duhu, naj jih v njihovem upanju podpira in varuje.« 
Tako, bratje in sestre, dragi bolniki in sodelavci v bolniški pastorali, naj nas vse in 
povsod spremlja in povezuje molitveni spomin in varstvo lurške Matere Božje! 
Lep in prisrčen pozdrav iz Idrije!                                                          župnik Jože Pegan 
 

BESEDA ŽIVLJENJA ZA FEBRUAR  - STUDENEC ŽIVLJENJA 
 

V februarju za razmišljanje in uresničevanje predlagamo besedo življenja, ki jo je 
izbrala skupina bratov in sester iz različnih cerkva, da bi jo živeli vse leto. 

 



»Žejnemu bom dal zastonj iz studenca žive vode« (Raz 21,6) 
 

Apostol Janez je napisal knjigo Razodetja, da bi kristjane svojega časa potolažil in 
opogumil zaradi preganjanj, ki so se tedaj razširila. Knjiga, polna simboličnih podob, 
namreč odkriva Božji pogled na zgodovino in končno dovršitev, torej Božjo dokončno 
zmago nad vsemi silami zla. Knjiga opeva globoki in slavni cilj, ki ga Bog namenja 
človeštvu. 

Bog obljublja osvoboditev vsakega trpljenja: on sam »bo obrisal vse solze /.../ in 
smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več«. 

 

»Žejnemu bom dal zastonj iz studenca žive vode« 
 

Ta obljuba ima korenine v sedanjosti, in to za vsakogar, ki je začel iskreno iskati Boga 
in njegovo besedo, ki nam razodeva njegove načrte; za vsakogar, ki v sebi čuti močno 
žejo po resnici, pravičnosti in bratstvu. Če izkusimo žejo in iščemo, Bog to razume kot 
nekaj dobrega, dober začetek in za to nam obljublja celo studenec življenja.  

Voda, ki jo obljublja Bog, je zastonj. Dana ni samo tistemu, ki upa, da ugaja Božjim 
očem zaradi svojega prizadevanja, ampak vsakemu, ki čuti težo svoje krhkosti in se 
prepušča njegovi ljubezni, prepričan, da bo ozdravljen in da bo tako našel polno 
življenje, srečo. 

Vprašajmo se torej: Po čem nas žeja? Pri katerih studencih tešimo svojo žejo? 
 

»Žejnemu bom dal zastonj iz studenca žive vode« 
 

Morda si želimo, da bi bili sprejeti, imeli v družbi pomembno mesto, da bi uresničili 
svoje načrte ... Take želje so upravičene, a lahko nas usmerjajo k onesnaženim 
vodnjakom sebičnosti, povzročijo, da se osredotočimo zgolj na lastne koristi ali celo 
zatiramo šibke. Narodi, ki trpijo, ker jim manjka vodnjakov s čisto vodo, dobro vedo, 
kako usodne so posledice zaradi pomanjkanja tega vira, ki je neizogibno potreben za 
življenje in zdravje. 

Če pa bomo v svojem srcu kopali globlje, bomo odkrili še drugačno žejo, ki jo je vanj 
položil Bog: da bi živeli življenje kot dar, ki ga prejemamo in darujemo naprej. 
Zajemajmo torej v čistem izviru evangelija in osvobajajmo se drobcev slabega, ki ga 
morda prekrivajo. Dovolimo, da nas spreminja v izvire velikodušne, sprejemajoče in 
nesebične ljubezni do drugih, ter se ne ustavljajmo ob neizogibnih težavah na poti. 

 

»Žejnemu bom dal zastonj iz studenca žive vode« 
 

Kadar kristjani med seboj uresničujemo zapoved medsebojne ljubezni, omogočamo 
Bogu, da na čisto poseben način poseže v dogajanje, kakor piše Chiara Lubich: 

»Vsak trenutek, ko skušamo živeti evangelij, je kaplja žive vode, ki jo pijemo. Vsako 
dejanje ljubezni do bližnjega je požirek te vode. Da, kajti ta tako živa in dragocena voda 
ima v sebi nekaj posebnega: vre iz našega srca vsakokrat, ko ga odpremo ljubezni do 
drugih. Iz tega – Božjega – izvira priteka toliko vode, kolikor je je potrebno, da njegova 
globoka žila pomaga tešiti žejo drugih, z majhnimi ali velikimi dejanji ljubezni. In če 
vztrajamo v dajanju, bo iz tega vodnjaka miru in življenja vrelo vedno več vode, ne da 
bi se kdaj posušil. Jezus pa nam je razodel še drugo skrivnost, to je neke vrste vodnjak 
brez dna, iz katerega naj zajemamo. Kadar se dva ali trije zedinijo v njegovem imenu, 



tako da z njegovo ljubeznijo ljubijo drug drugega, je on med njimi. Tedaj čutimo, da 
smo svobodni, polni luči in iz našega osrčja tečejo reke žive vode. Ta Jezusova obljuba 
se bo izpolnila, saj iz njega samega, ki je navzoč med nami, vre voda, ki teši žejo za 
večnost.«                                                                                                                   Letizia Magri 

 

 
PAPEŽ MED KATEHEZO: ZAKAJ NAJ GREM V NEDELJO K MAŠI? 
 

Papež Frančišek je za izhodišče kateheze, ki jo je imel med redno splošno avdienco v 
sredo, 13. decembra 2017, postavil vprašanje »Zakaj iti k maši v nedeljo?«  
Kot je poudaril, je nedeljsko obhajanje evharistije »središče življenja Cerkve« (glej KKC, 
2177). Mi kristjani gremo k nedeljski maši, da bi se srečali z vstalim Gospodom. Ali 
bolje rečeno, da bi pustili, da nas on sreča, da bi poslušali njegovo besedo, se okrepčali 
na njegovi gostiji in tako postali Cerkev oziroma njegovo mistično telo, ki danes živi v 
svetu. 
To so tudi od vsega začetka razumeli Jezusovi učenci, ki so evharistično srečanje 
obhajali z Gospodom na dan v tednu, ki so ga judje imenovali 'prvi dan v tednu', 
Rimljani pa 'dan sonca', kajti na ta dan je Gospod vstal od mrtvih, z njimi je govoril, 
jedel, dal jim je Svetega Duha (glej Mt 28,1; Mr 16,9.14; Lk 24,1.13; Jn 20,1.19). Tudi 
pomembno izlitje Duha na binkošti se je zgodilo v nedeljo, petdeseti dan po 
Jezusovem vstajenju. Zaradi tega je nedelja za nas »sveti dan«, »posvečen z 
evharističnim obhajanjem, živo navzočnostjo Gospoda med nami in za nas«, je 
izpostavil papež. »Maša je torej tista, ki naredi krščansko nedeljo. Krščanska nedelja se 
vrti okoli maše. Kakšna je namreč nedelja za kristjana, če v njej manjka srečanje z 
Gospodom?« 
Obstajajo krščanske skupnosti, ki žal ne morejo vsako nedeljo biti deležne maše. A tudi 
one so na ta sveti dan poklicane, da se zberejo v molitvi v Gospodovem imenu, 
poslušajo Božjo besedo in ohranjajo živo željo po evharistiji. 
Nekatere sekularizirane družbe so izgubile krščanski čut za nedeljo, osvetljeno z 
evharistijo, kar je papež označil za greh. V takšnih kontekstih je treba ponovno obuditi 
to zavest, da bi se povrnil pomen »praznika, veselja, župnijske skupnosti, solidarnosti, 
počitka, ki krepi dušo in telo« (glej KKC, 2177-2188). »Učiteljica vseh teh vrednot je 
evharistija, nedeljo za nedeljo. Zato je drugi vatikanski koncil želel poudariti, da je 
nedelja prvi in glavni praznični dan, ki ga je treba priporočati in vpeljati v pobožnost 
vernikov, da bo postal tudi dan veselja in počitka,« (glej Sacrosanctum Concilium, 106). 
Zdržnost od dela v nedeljo v prvih stoletjih ni obstajala. To je poseben krščanski 
prispevek. Po svetopisemskem izročilu so judje počivali v soboto, medtem ko v rimski 
družbi ni bilo predvidenega dne v tednu, ko bi se naj vzdržali od dela. »Krščanski čut, 
da se živi kot otroci in ne kot sužnji, ki se je gojil z evharistijo, je iz nedelje naredil skoraj 
univerzalen dan počitka« je dejal papež. Brez Kristusa smo obsojeni, da nam 
gospodarijo dnevna utrujenost, zaskrbljenosti in strah pred jutrišnjim 
dnem. »Nedeljsko srečanje z Gospodom pa nam daje moč, da danes živimo z 
zaupanjem in s pogumom ter gremo naprej z upanjem.« 



Evharistično občestvo z Jezusom, vstalim in večno živim, napoveduje nedeljo brez 
zahoda, ko ne bo več nobenega napora, ne bolečine, ne žalovanja, ne solza, ampak 
samo veselje ob življenju v polnosti in za vedno z Gospodom. »Tudi o tem blaženem 
počitku nam govori nedeljska maša, ko nas uči, da se tekom tedna izročimo v roke 
Očeta, ki je v nebesih.« 
Kaj torej lahko odgovorimo nekomu, ki nam pravi, da mu niti nedeljska maša nič ne 
pomeni, ker je pomembno dobro živeti in ljubiti bližnjega? Kot je odgovoril papež 
Frančišek, je res, da se kvaliteta krščanskega življenja meri v zmožnosti ljubiti, kakor je 
rekel Jezus: »Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli 
ljubezen« (Jn 13,35). A kako lahko prakticiramo evangelij, ne da bi nedeljo za nedeljo 
jemali energijo (moč) iz neizčrpnega izvira evharistije? »Ne gremo k maši zato, da bi 
nekaj dali Bogu, ampak da bi od njega prejeli tisto, kar zares potrebujemo,« je 
izpostavil. »Tebi naša hvala ni potrebna, vendar pa nas po daru svoje ljubezni kličeš, da 
se ti zahvaljujemo. Naše hvalnice ničesar ne dodajo tvoji veličini, a nam izprosijo 
milost, ki nas rešuje« (Rimski misal, Navadni hvalospev 4).  
Zakaj torej iti k maši v nedeljo? Ni dovolj odgovoriti, da je to zapoved Cerkve. Na ta 
način se sicer varuje veljavnost, a samo po sebi ni dovolj. Sveti oče je sklenil: »Mi 
kristjani potrebujemo udeležbo pri nedeljski maši, ker samo s Kristusovo milostjo, z 
njegovo živo navzočnostjo v nas in med nami, lahko v praksi uresničujemo njegovo 
zapoved in smo tako njegove verodostojne priče.« 
 

DRAŽGOŠE – GOJIŠČE SLOVENSKE NESTRPNOSTI 
Škoda za Dražgoše! Lahko bi to bil le kraj nekega dolžnega in kulturnega spominjanja 
na ljudi, ki so tam tragično umrli v času vojne. Tako pa so postale zlorabljen kraj 
hvalnice nestrpnosti tudi do Katoliške cerkve v Sloveniji. 
Letos je tam podžigala nestrpnost žena, ki ji v življenju prav nič ne manjka. Živi tudi od 
tega, da se norčuje iz drugih. Dela se, da je dama, vendar ni dama. V Sloveniji živi 
mnogo odličnih dam, ki zmorejo tudi v Katoliški cerkvi najti prostor zase in za svojo 
vero. Njihov glas zna biti močan in slišen, vendar je dostojanstven, prepričljiv, vreden 
občudovanja in posnemanja. Če bi v Dražgošah spregovorile prave dame, bi zmogle 
pomiriti strasti na levi in desni. Tako pa so Dražgoše še vedno poligon za govorjenje 
brez utemeljenosti in izpade nestrpnosti tudi do Katoliške cerkve v Sloveniji. 
Dražgoško razumljena sekularnost nima nobenih nadomestkov za odpuščanje in 
ljubezen celo do sovražnikov, skrb za uboge in bolne. Že tako močno ohlajeno 
slovensko družbo in javno razpoloženje dela z vase zaljubljeno narcisoidnostjo še bolj 
podhlajeno. Dražgoško razumljena ločitev Cerkve od države pomeni izločitev iz države. 
S tem Katoliški cerkvi pridružuje tudi Evangeličansko cerkev ter druge krščanske in 
nekrščanske verske skupnosti v Sloveniji. To je grožnja z ukinitvijo državnega praznika 
dneva reformacije in vseh dela prostih dni na katoliške praznike, vključno z božičem. 
Očitno se po šolah ne bo več smelo govoriti o cerkveni umetnosti. Šolske ekskurzije v 
vatikanske in druge cerkvene muzeje bodo prepovedane. Iz šolskih učbenikov bodo 
črtali Brižinske spomenike, Trubarja, Vodnika, Finžgarja, Gregorčiča in še mnoge druge 



duhovnike. Gotovo že načrtujejo rušenje Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, 
ker jo je projektiral katoliški arhitekt Jože Plečnik. Privatnim katoliškim šolam že 
grozijo z zaprtjem. Državniki in predstavniki vojske ne bodo smeli vstopiti v cerkev. Za 
verne poslance ne bo mesta v parlamentarnih in občinskih klopeh. Pot od Goričkega 
do Pirana je prekratka za tako dolgo vrsto neumnosti. Če še kdo misli v Dražgošah ali 
drugod napadati in poniževati Katoliško cerkev v Sloveniji, naj se raje ugrizne v jezik, 
da ne bo izpadel kot klovn, ki ljudi prepričuje, da jih zabava, v resnici pa se cmeri in jih 
dela nervozne. V tem primeru so pomilovanja vredni tudi tisti, ki takšne govorce 
naročajo.                                                                       Dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof 
(Komentar v Družini na govornico na prireditvi 14.1.2018 v Dražgošah Laro Jankovič)  
 

SKOZI LETO 2018 - NA POTI Z ZNANCEM 
Priznam, da sem zadnji advent in vrhunec Božične noči, pravzaprav kar vse 
praznike, doživljala precej drugače, kot dobra štiri desetletja doslej. Vesela sem, da 
sem jih preživela v miru z mojim Znancem in tudi za trenutek nisem dovolila, da mi 
bi bil Neznanec. Z Njim so bili zame prazniki spet doživeti in verjamem, da tudi za 
vas.  
Kot, da se je čas 600-letnega septembrskega praznovanja župnije kasneje prelil še 
z duhovnim bogastvom čaščenja Najsvetejšega ter misijona oz. seminarja Pridi in 
poglej. In še naprej se je vse kar navezovalo: mladi in starejši pevci so začeli vaditi 
božične speve, mladina se je organizirala za uprizoritev božične zgodbe, tudi za 
koledniško in adventno akcijo, birmanci so se skupaj z likovno pedagoginjo 
poglobili v ustvarjanje jaslic, pri Svetem Križu je nastajala že druga razstava jaslic, 
kot vedno pa so skavti poskrbeli za luč iz Betlehema.  
Ko smo prižgali četrto adventno svečo, je to pomenilo, da je ta dan že prvi sveti 
večer. Pokadili smo dom in molili za blagoslov družine, okrasili cerkev z zelenjem, z 
bodiko in belo omelo, dodali še cvetje, položili znanega Otroka na slamo v nove 
jasli pod oltar, prisluhnili zgodbi pred večernim družinskim bogoslužjem, nekaj 
kasneje pa nas je mogočna glasba zvonov vabila v cerkev k polnočni maši. Ko smo 
pogled usmerili k jaslicam, in je božični angel sporočil, da oznanja Življenje, smo 
skupaj s cerkvenimi pevci zapeli Sveto noč, vsako leto najbolj občuteno pesem! 
Sredi noči smo v domove in v božični dan odnesli nekaj svetega, praznik pa je bil 
milosti poln, saj je bil novorojeni Znanec ves čas z nami. 
Na sv. Štefana dan smo molili tudi za našo domovino, saj se na ta dan spominjamo 
samostojnosti in enotnosti naše države. Blagoslovili smo kolednike, tudi konje, 
popoldne pa še jaslice pri Svetem Križu. Na drugi sveti večer, na silvestrovo, ki je 
sovpadlo z nedeljo Sv. Družine in blagoslovom otrok, smo se s slovesno mašo 
zahvalili za vse, kar smo (s)prejeli v tem letu. Daroval jo je škof dr. Anton Jamnik, ki 
bo birmovalec v celotni dekaniji v tem letu. Ustvaril je sproščeno vzdušje, kot se 
spodobi za najdaljšo noč, ki je bila pred nami. Na novoletni dan smo si tudi po 
mašah lahko izrekali dobre želje in si stisnili roke pred župnijsko cerkvijo, ali 



popoldne pri Sv. Križu, kjer so pri maši peli mladi pevci. Na tretji sveti večer so nas 
skupaj z odraslimi pevci obiskali še trije Zvezdogledi, ki so sicer hodili za Zvezdo 
proti Judeji, a so ta večer postali v naši cerkvi ter s pesmimi, glasbo citer in besedo 
polepšali božično praznovanje.  
Na Svete Tri Kralje se konča dobrodelna koledniška in adventna akcija za 
misijonske namene in skoraj je pred vrati že svečnica. Čeprav bomo jaslice 
pospravili, bo ostal naš Znanec v naši družbi, saj je tako rad z nami na poti. Zato naj 
vsak korak v letu naredimo skupaj z Njim, ki naj (p)ostane naš Znanec. Vsaka pot 
bo tako manj ovinkasta.                                                                             Majda Debeljak 
 

POSTNA POSTAVA ZA LETO 2018 
Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja na veliko noč. 
Naj bo to res čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali za 
potrebe Cerkve in vsega sveta. 
Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. Strogi post je na 
pepelnično sredo (letos 14. februarja) in na veliki petek (letos 30. marca). Ta dva 
dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post 
veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je 
na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s 
kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih 
jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na 
petek ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb…), post in zdržek 
odpadeta. 
Za duhovnike, redovnike in redovnice, ki se hranijo doma, ne velja olajšava za 
petke zunaj postnega časa. 
 

STANJE KLERA V LJUBLJANSKI NADŠKOFIJI 
1. Splošni pregled: 
Nadškofi ja je imela 1. januarja 2018: 
svojih v nadškofi ji živečih duhovnikov 249,  začasno živečih v tujini 18, stalno živečih v 
tujini 7. Skupno število duhovnikov: 274 
Dodatno je imela na svojem ozemlju še: 
– redovnih duhovnikov 134,  škofijskih duhovnikov od drugod 15, (iz celjske 3, koprske 
2, mariborske 1, novomeška 4, od drugod 5). 
V nadškofiji je torej živelo: domačih duhovnikov 249, redovnih duhovnikov 134,  od 
drugod 15. Skupno 398. Stalni diakoni 19 
2. Posvečenja v letu 2017: 
– škofijski duhovniki 1,  v nadškofi ji rojeni redovniki 1 
– diakoni za prezbiterat (duhovništvo): 
– škofijski 3,  redovni iz nadškofi je 2 
3. Bogoslovci ljubljanske nadškofi je: 
v ljubljanskem semenišču od 1. do 6. letnika: 3 + 3 + 2 + 6 + 3 + 4 = 21 



4. Umrli škofijski duhovniki v letu 2017: 
Marijan Arhar (87), Ciril Berglez (76), Milan Grden(70), Franc Himmelreich (90), Mihael 
Kališnik (75), Ivan Mihelič (70), Janez Novak (56), Alojzij Oražem (85), Andrej Sever 
(67), prelat dr. Marijan Smolik (89), Pavel Sporn (87), mag. Franc Turk (76), Srečko Turk 
(71), Janez Vilfan (89). 
Povprečna starost lani umrlih duhovnikov je 77,7 leta. 
5. Starost duhovnikov: Povprečna starost vseh škofijskih duhovnikov, živečih doma in 
v tujini, znaša 60,2 leta, povprečna kanonična starost (koliko let so posvečeni) pa je 
33,1 leta. 
Starostna struktura po desetletjih: od 25 do 35 let je starih 18 duhovnikov (6,6 %), 
od 36 do 45 let je starih 37 duhovnikov (13,5 %), od 46 do 55 let je starih 56 
duhovnikov (20,4 %), od 56 do 65 let je starih 45 duhovnikov (16,4 %), od 66 do 75 let 
je starih 75 duhovnikov (27,4 %), od 76 do 85 let je starih 29 duhovnikov (10,6 %), nad 
85 let je starih 14 duhovnikov (5,1 %). 
6. Župnije: Nadškofi ja ima 233 teritorialnih (ozemeljskih)župnij, in 1 personalno 
(bolniška župnija), razdeljena je na 4 arhidiakone in 17 dekanij. Zasedenih je 182 
teritorialnih župnij, 51 župnij pa jih je v soupravi.      dr. Brigita Perše, Pastoralna služba 
 

OBVESTILO O SPREMENJENI VIŠINI ŠTOLNINE ZA POGREBE IN POROKE 
Škofje so na redni seji SŠK, ki je bila 2. oktobra 2017 v Tinjah (Avstrija), potrdili 
štolnino oz. priporočeni dar za poroko in pogreb v višini 50 EUR. Sprememba 
višine štolnine je že stopila v veljavo .        dr. Tadej Strehovec, generalni tajnik SŠK 
 

PRVO SREČANJE ČLANOV ŽPS 2018 
Glavna tema srečanja so bili odmevi na pretekle dogodke. Vsako delo in žrtvovanje 
za drugega:  vaje pevcev,  krašenje,  branje beril, likanje prtov, petje, pometanje, 
kuhanje… skratka vse, kar nekdo dela, da bi se drugi imel lepo in da bi mu bilo 
dobro,  zagotovo  prinaša blagoslov na tistega, ki se za drugega ali druge žrtvuje. 
Pohvala Hermini ob res uspešni trikraljevski akciji;  jasličarjem pri Svetem Križu;  
Barbari za lepo petje. Strinjali smo se, da so vse stvari ob praznikih zelo lepo 
potekale. Tudi obisk škofa Jamnika na Silvestrovo je bil lep. Glede obiska g. 
Marjana Zgonca smo mnenja, da lepo poje, vendar je bil izbor njegovih pesmi 
nekoliko neprimeren za sveto mašo. Mamica bodoče birmanke pa je dala v 
razmislek (predvsem staršem birmancev) vprašanje glede enotnih ogrinjal 
birmancev (podobno kakor za prvo obhajilo), nekatere župnije namreč to že 
prakticirajo.  
 

IZ  PISMA DIOGNETU  O PRVIH KRISTJANIH 
 »Živijo, kakor je pač komu namenila usoda, v helenskih (grških) prav tako kakor v 
barbarskih krajih; pri oblačenju in hranjenju in siceršnjih življenjskih navadah se 
ravnajo po krajevnih običajih, vendar imajo čudovit in poseben red in pravila. Žive v 
svoji domovini, vendar so v njej kakor gostje; sodelujejo pri vsem in se obnašajo 
kakor državljani, vendar so zadovoljni z vsem, kakor tujci. Vsaka tujina jim je domovina 



in vsaka domovina tujina ...« 
 

KAKŠNA JE RAZLIKA MED HLADILNIKOM IN OMARO ZA OBLEKO? 
Ko odprem hladilnik, mi »paše« vse, ko pa odprem omaro, mi ne »paše« več nič…   

 

 

Glasilo Pod Martinovim plaščem izdaja Župnija Poljane nad Škofjo Loko; zanj Jože Stržaj, župnik; tel.: 518  50  00, 
mobitel  041 773 746;  e-mail:  zupnija.poljane@rkc.si. Oblikovanje Izidor Jesenko 

 



 


