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Za sinodalno cerkev: občestvo, sodelovanje in poslanstvo 

 

Škofijski povzetek – Škofija Celje 
 

1. Uvod: ponovno branje sinodalne izkušnje 

 

Z liturgičnim slavjem smo kot škofija javno vstopili v sinodalno dogajanje. Tajništvo 
sedmih članov je razmišljalo o korakih sinodalne poti, razločevalo odzive in pomagalo 
župnijam vstopiti v sinodalno dogajanje. 

 

Čeprav želi sinoda doseči vse krščene, smo kmalu ugotovili, da z idejo sinodalnosti ne 
bo tako enostavno prodreti v naše ustaljene navade ter vernike in duhovnike navdušiti za 
sinodalni proces. Proces dojemanja sinodalne poti je šel počasneje, kot bi si želeli in smo 
načrtovali. Že po prvih srečanjih z duhovniki in župnijskimi koordinatorji smo videli zelo 
različne odzive - od skeptičnosti in strahu do navdušenja in samoiniciativnosti. 

 

Duhovnike smo skušali na mesečnih srečanjih (rekolekcijah) navdušiti in jim pomagati, 
da vstopijo v proces sinode. Zelo pomemben korak je bil izbira dveh župnijskih 
koordinatorjev za sinodo, ki naj bi župniku pomagala pri sinodalnem procesu v župniji. 
Župnikom smo pomagali vstopati v sinodalno dogajanje na vseh skupnih duhovniških 
dogodkih.  

 

Drugo pomembno delo je bilo usposabljanje župnijskih koordinatorjev. Zanje smo 
pripravili različna srečanja. Najprej smo izvedli usposabljanja in predstavitev sinode in 
začrtanega procesa. Nato smo jim posredovali razna gradiva za tri različne starostne 
skupine, in sicer srečanja za skupine ob desetih vidikih sinode. Gradiva so bila po odzivih 
sodeč mnogim zelo dobrodošel pripomoček.  

Župnijske koordinatorje smo s strani tajništva tudi spremljali. Vsak član tajništva je 
spremljal eno dekanijo, duhovnika v tajništvu pa sta skrbela za sinodalno pot med duhovniki. 

Za koordinatorje smo pripravili tudi dve škofijski srečanji na ZOOMu. Ta srečanja so bila 
oblikovana tako vsebinsko (občestvo, sodelovanje …) kot tudi priložnost za pogovor v manjši 
skupini in delitev dobrih praks. Ideja za srečanja so bila dejansko plod poslušanja pobud in 
potreb naših župnij. Glavni premiki pa so se dogajali v načinu sodelovanja med župnijskimi 
koordinatorji in domačimi župniki. 

 

V drugi polovici pastoralnega leta je bilo treba pomagati pripraviti sinodalne dneve tako 
na župnijskih nivojih kot tudi na dekanijskih, da se počasi začnejo zbirati sadovi in ugotovitve 
sinodalne poti. Na tej točki je bila zelo vidna naša resničnost, saj so ponekod vstopili v 
sinodalno dogajanje in ga vzeli za svojo pot iskanja in prenove v župniji, ponekod pa se je 
proces v tem času šele začenjal. Nekatere župnije so oblikovale svojo vizijo in začele prav 
ob sinodalnem razmisleku tudi nujno pot župnijskih sprememb.  

Želja, da bi v procesu prišli do oddaljenih, še vedno ostaja aktualna. Na lokalnih kot tudi 
škofijski ravni je bilo nekaj poskusov z anonimnimi spletnimi anketami, letaki s sinodalnimi 
vprašanji (ob praznikih …) ipd. Odzivi in rezultati so bili različni in smo jih povzeli v 



nadaljnjem poročilu, vendar se zavedamo, da to še zdaleč niso sanje sinodalne poti, saj se 
zagotovo še ni zgodil premik cerkvenih občestev k razumevanju poslanstva kot stebra 
sinodalne poti oz. poti Cerkve. Eden od poskusov, kako se približati oddaljenim, je bila tudi 
večkratna izpeljava tečaja Alfa, za različne ciljne skupine, vse z namenom, da bi na skupno 
pot hoje Cerkve povabili predvsem bolj oddaljene kristjane. 

 

Po škofijskem srečanju predstavnikov župnij in predstavitvi izsledkov dosedanje poti nas 
čaka še nekaj pomembnih korakov. Istočasno s sinodalno potjo je v  škofiji tekel proces 
iskanja naše nekajletne vizije, ko iščemo smer in skupno pot, po kateri naj bi šla naša 
krajevna Cerkev – v iskanju, usposabljanju in spremljanju voditeljev in odgovornih 
sodelavcev ter v pristnem učenčevstvu, ki živi in raste iz Božje besede in evharistije. Zato 
nas v jesenskem času čakajo novi koraki uresničevanja sinodalne poti in podpore voditeljem 
na terenu, da bomo lahko z dosedanjimi koraki prišli do želene slike prihodnosti. 

 

2.  Jedro povzetka: razločevanje zbranih prispevkov 

 

2.1 – Naša spoznanja 

Eno naših prvih spoznanj je, da je sinodalni proces ali proces prenove počasen proces in 
zahteva svoj čas. Na več ravneh smo doživljali, da proces teče počasneje, kot smo sprva 
predvidevali. Sinoda je dolg proces z majhnimi, a vztrajnimi premiki, ki zahtevajo veliko 
napora. Zavedamo se, da naš proces ni zaključen in da smo naredili le nekatere začetne 
korake. Ista spoznanja smo odkrivali v vzporednih procesih iskanja škofijske vizije in drugih 
strukturnih spremembah. Tudi to je proces počasnih premikov, ki zahtevajo veliko napora. 

V celotnem procesu je zelo pomembna moč molitve, saj se iz nje rojevajo navdihi Svetega 
Duha, ki kaže smer našim nadaljnjim korakom. 

S precejšnjim presenečenjem smo gledali na pozitivno navdušenje nad sinodo med veliko 
večino laikov, ki so bili vpleteni v sam proces. Veliko več truda pa je bilo treba vložiti v delo 
z mnogimi duhovniki, ki so zaradi teže svojih let in drugih bremen vstopali v proces z merico 
skepticizma in previdnosti.  

Oznanjevanje evangelija je dolžnost celotnega telesa Cerkve. V mnogih župnijah pa 
opažamo, da je laiških sodelavcev malo. Mnogi laiki so neangažirani in premalo je ljudi, ki bi 
želeli priskočiti na pomoč pri temeljnem poslanstvu Cerkve ali pa so neusposobljeni za 
takšno poslanstvo. V veliki meri zaznavamo, da je še vedno veliko odvisno od angažiranosti 
domačega župnika. 

Naša občestva so pogosto precej zaprta, čutiti pa je potrebo in željo po večji 
gostoljubnosti, sprejemanju drugih, odprtosti in želji po povezovanju. Pomemben del našega 
življenja so tudi mala občestva, v katerih rastemo. Življenje Cerkve ni samo v malih 
občestvih, temveč mora biti usmerjeno navzven, kar se še posebno kaže v medgeneracijski 
pomoči in skrbi za ranljive skupine.  

Mnogi odzivi so odkrito spregovorili o naših težavah. Vemo, da moramo biti usmerjeni 
navzven in biti misijonska Cerkev, po drugi strani pa ne znamo pristopiti do oddaljenih in še 
iščemo načine, kako bi jih lahko dosegli. Odkrivamo, da je osebno povabilo na tej poti zelo 
pomembno. Bolijo nas rezultati naše kateheze in zakramentalne prakse in si želimo poiskati 
nove poti za oznanjevanje evangelija mlajšemu rodu kakor tudi odraslim. 

 

2.2 Naše ovire 



Po župnijah in v sinodalnem procesu nasploh je dejavnost ovirala situacija s 
koronavirusom.  

Resnici na ljubo pa je marsikje to bil tudi prikladen izgovor za nedejavnost. V župnijskih 
občestvih in tudi širše je opaziti neko osnovno neangažiranost, individualizem, apatičnost in 
pomanjkanje čuta za skupnost, v odnosu do sinode pa tudi dvome v uspeh vsega dogajanja. 

Ovira za sinodalne procese se je kazala tudi v odporu 'tradicionalne miselnosti' do 
sprememb; tako strukturnih (organiziranost župnij, dekanij …) kot praktičnih sprememb po 
župnijah. Dodatne težave je povzročala nezmožnost poslušanja, slabo sprejemanje kritik in 
včasih celo pomanjkanje gorečnosti in osebne vere. 

 

2.3 Sadovi sinodalnega procesa 

Čeprav marsikje še ne moremo govoriti o sadovih sinodalnega procesa, ki se je ponekod 
šele dodobra začel, pa se po drugi strani lahko na mnogih drugih mestih že Gospodu 
zahvaljujemo za delovanje Svetega Duha. 

 

Eden glavnih sadov je povezovanje. Mnogi duhovniki so skupaj s svojimi koordinatorji 
načrtovali potek sinode v župnijah in pri tem odkrivali lepoto timskega dela in skupnega 
načrtovanja. 

Takšno povezovanje je povzročilo večjo angažiranost in sodelovanje laikov znotraj župnij.  

Sinodalno dogajanje je mnoge spodbujalo, da so se laiki začeli povezovati med seboj v 
preprostih druženjih (npr. kavica po maši) ali organizaciji skupnih dogodkov. Marsikje je 
sinodalno dogajanje povezovalo med seboj župnije, ki jih sestavljajo pridružene župnije 
(souprave). Prav tako je bilo moč opaziti tudi sodelovanje s sosednjimi župnijami, udeležbo 
na dogodkih in bogoslužjih izven domače župnije, česar prej niso imeli v navadi. 

Sad sodelovanja je tudi pot škofije v iskanju naše skupne vizije, iz katere bomo lahko 
izhajali ob naših prihodnjih korakih. Skupino so sestavljali najrazličnejši predstavniki naše 
škofije od duhovnikov, redovnikov, redovnic, do laikov, ki so aktivni na različnih področjih, 
tudi Karitas in drugih ustanovah, ki skrbijo za socialno šibke in ogrožene. Skupina je pod 
vodstvom moderatorja skozi leto razmišljala, se iskreno pogovarjala o naši trenutni situaciji 
in iskala smer naših prihodnjih korakov. Tako počasi že slutimo, da bomo hodili v smeri 
prepoznavanja in oblikovanja za naše misijonsko in voditeljsko poslanstvo. 

Kot sad poslušanja Svetega Duha je ponekod zaznati tudi zametke novih oblik pastorale 
(evangelizacijsko orodje Alfa, družinske kateheze …), na področju vodenja župnij pa 
ponekod vodenje v timu sodelavcev in skupno iskanje župnijskih potreb in vizije. Nekatere 
župnije so oblikovale svojo vizijo in začele prav ob sinodalnem razmisleku tudi nujno pot 
župnijskih sprememb.  

Ob iskanju novih oblik pastorale se pojavljajo tudi potrebe po drugačnih oblikah naših 
struktur. Konkretni koraki se delajo v iskanju novih oblik župnijskih pastoralnih svetov, ki 
bodo bolj odgovarjali na potrebe posameznih župnij, zato se bo temu prilagajala tudi njihova 
oblika in sestava. 

Ob izzivih, ki jih prinaša nov način delovanja naših župnij (združevanje župnij, delo s 
sodelavci – voditelji …), se poleg usposabljanja laikov vedno bolj kaže tudi potreba po 
formaciji in usposabljanju duhovnikov, ki želijo vstopiti v svet iskanja novih poti Cerkve. 
Uporabno in s sinodalnimi principi zelo povezano orodje smo našli v coachingu za duhovnike, 
ki ga ponuja Divine Renovation Ministry. Nekaj duhovnikov je že stopilo na to pot 
izobraževanja/formacije, jeseni pa nas na tem področju čakajo še novi koraki (izobraževanje 
in povezovanje). 



Po župnijah so se zaradi sinodalnega procesa začele oblikovati tudi nove skupine za 
poglabljanje in rast v veri. Izkazalo se je, da so v mnogih župnijah (na novo) odkrili pomen 
majhnih občestev (molitvene skupine, Exodus skupine za moške, Fiat skupine za ženske), v 
katerih lahko vsak posameznik spregovori, je slišan in gradi živo občestvo, ki se odpira 
navdihom Svetega Duha. 

Ob spremljanju sinodalnega procesa po župnijah smo lahko bolj jasno videli sliko naše 
resničnosti. Sinodalni proces nam je pomagal, da nekoliko bolj jasno vidimo, kje smo in kateri 
so naši naslednji koraki. 

 

3. Sklepi: naslednji koraki 

V sinodalnem procesu se je zgodila vrsta zanimivih premikov. Začelo se je dogajati nekaj 
novega, ljudje so se angažirali, stopili smo na pot iskanja, med seboj se povezujemo. Čutimo 
potrebo po tem, da se povezujemo še naprej, in sicer tako na širši škofijski ravni kot tudi 
znotraj župnij. Marsikakšen začeti proces se je izkazal za dobrega in ga želimo ohraniti. 
Skupaj si moramo pomagati pri iskanju novih korakov, se spremljati in spodbujati na tej poti. 
To opažamo tako med laiki kot tudi duhovniki. Tako bo treba narediti nekaj konkretnih 
korakov za prihodnje pastoralno leto, pri tem pa upoštevati še poudarke naše skupne vizije. 

Poskrbeti moramo za primerna usposabljanja, ki smo jih po škofiji zaznali – tako na 
področjih apostolata laikov kot tudi za delo in služenje duhovnikov. S tem bomo omogočili, 
da se začeti procesi ne bodo ustavili.  

Naši naslednji koraki bodo ponekod usmerjeni v osredotočenost v mladinsko in družinsko 
pastoralo oz. tisti del pastoralnega dela, ki najbolj šepa. Ponekod drugod pa v iskanje novih 
orodij in pristopov v pastoralnem delu (Alfa, družinska kateheza, misijon …). 

Poleg pogleda navzven se jasno kaže potreba po okrepitvi našega jedra – krepitvi malih 
občestev, načinih poglabljanja osebne vere (npr. klasičen misijon idr.), skrbi za ostarele in 
šibke (npr. obiskovanje bolnikov, obhajilo …). 

Vendar pri tem ne smemo pozabiti na tretji steber sinodalne poti, to je misijon, 
poslanstvo. Sinodalni proces je pomagal razmigati in dojeti našo trenutno resničnost. 
Ugotavljamo, da imamo pred seboj še dolgo pot, da bi postali misijonsko goreča občestva. 
Zato bodo naši pomembni koraki morali biti usmerjeni tudi v smer prebujanja misijonske 
zavesti naših župnijskih občestev, da bomo Jezusovo veselo oznanilo mogli ponesti tudi do 
'skrajnih meja' naše škofije. 

 

Celje, 14. 6. 2022 


