Pismo mariborskega nadškofa metropolita ob začetku pastoralnega in katehetskega leta
2015/16

Dragi duhovniki, bogoslovci, redovniki in redovnice, katehistinje in katehisti!
Prisrčen pozdrav vsem ob začetku novega - zame kot vašega škofa pa prvega - pastoralnega in
katehetskega leta, 2015/16. Papež Frančišek ga je razglasil za »sveto leto«, saj je na praznik
Brezmadežnega spočetja device Marije okrogli jubilej, petdeseta obletnica konca drugega cerkvenega
zbora. Papež v tem vidi priložnost: »da se kot posamezniki in občestvo še močneje zazremo v Usmiljenje
Boga, da bi tudi sami lahko postali učinkovito znamenje Očetovega delovanja« (Obličje usmiljenja, 3)
To je velika priložnost za naše katehetsko in pastoralno poslanstvo. Vsaka župnijska skupnost bo za to leto
pripravila okvirni pastoralni načrt za svoje občestvo. Želim pa vam predstaviti nekatere skupne poudarke in
srečanja, ki bodo zaznamovala to katehetsko in pastoralno leto v naši nadškofiji, da bi vam bili vsem v
oporo in lažje sodelovanje. Že ob nastopu škofovske službe, konec aprila, sem izrazil željo po čim večjem
sodelovanju v naši krajevni Cerkvi, da bi tako naše pastoralno delo lahko obrodilo še večji sad. Vsak od nas
in tudi naše skupnosti smo zaznamovani z najrazličnejšimi ranami. Sveto leto je goreče vabilo, da jih
zdravimo z dotikom Božjega usmiljenja, da bi tako lahko zaživeli v večji odprtosti in zaupanju. Tako bomo
lahko nagovorili tudi tiste, ki so se iz najrazličnejših razlogov oddaljili od naših občestev.
Razmišljam in načrtujem, da bi bila osrednja svetišča in žarišča svetega leta (s svetoletnimi vrati) naslednje
cerkve: mariborska stolnica, Bazilika Matere Božje v Mariboru in naše škofijsko Marijino svetišče na Ptujski
gori. Tem trem se bodo pridružila še druga svetišča po dekanijah. Vsa srečanja in slovesnosti bo koordiniral
škofijski odbor za sveto leto.
Prvi korak moramo narediti mi duhovniki, diakoni, bogoslovci, redovnice in redovniki, katehistinje in
katehisti. Kot priprava na jubilejno sveto leto Božjega usmiljenja in kot priložnost za naše druženje in
povezovanje že sedaj vabim duhovnike, od ponedeljka, 9. novembra ob 13. uri, do srede 11. novembra do
kosila) na dvodnevno druženje (kraj in podrobnosti bomo pravočasno sporočili). Drugi dan pri kosilu se
nam bo pridružil gost p. Marko Ivan Rupnik DJ, ki bo z nami do zaključka, da nas popelje v jubilejno sveto
leto, da bomo lažje in bolj na široko »odprli vrata« našim vernikom, najprej pa sami stopili skoznje. Tako
bomo manj podlegali miselnosti našega časa, da se nič ne da spremeniti, da ne moremo zaustaviti toka, ki
nas vodi v vedno večjo osamo in nas poriva na obrobje javnega življenja. Poklicani smo, da smo znamenje
upanja. Če to želimo postati, je treba, da stopimo skupaj, da bo med nami več izmenjav in sodelovanja.
Naš čas zahteva pokončne in neustrašne dušne pastirje, ki gojijo osebno duhovno življenje in so
usposobljeni, da veselo oznanilo prinašajo ljudem na način in z govorico, ki jo današnji človek razume. To
zahteva prilagojeno vzgojo v bogoslovju in nenehno izpopolnjevanje pastoralnih delavcev. Naša mesečna
duhovniška srečanja so zato zelo pomembna. Naj imajo vedno duhovni in tudi izobraževalni del in nato
pogovor o pastoralnih pobudah. Večji poudarek želim nameniti tudi vizitacijam, ki nimajo za cilj kontrolo,
ampak pomoč in oporo v naši osebni rasti in pastoralnem prizadevanju.
Nujnost našega pastoralnega trenutka je tudi krepitev sodelovanja z verniki, ki bodo v moči svojega
krstnega poslanstva prevzeli nekatere naloge znotraj naših občestev ter suvereno živeli kot kristjani sredi
sveta. Tako je treba več pozornosti in pastoralnega spremljanja posvetiti tajnikom ŽPS, cerkvenim
ključarjem, voditeljem molitvenih in bibličnih skupin, animatorjem, karitativnim sodelavcem itd. Srečanja, ki
bodo pripravljena zanje naj bi jim pomagala, da se za to nalogo usposobijo in se uvedejo v osnove življenja
krščanskih skupnosti, tako na teoretični kot na praktični ravni.

V Rimu bo oktobra potekala sinoda o družini. Vemo, da je družina »upanje za Cerkev«. Danes smo priča,
kako se družina sooča z nenaklonjeno miselnostjo družbe, ki ji uničuje ritem življenja, kjer je vedno manj
prostora za medsebojne odnose. Pomoč družinam s strani Cerkve mora biti naša prednostna pastoralna
naloga. S skupnimi močmi se trudimo za pastoralo zakona in družine, za ustanavljanje in kakovostno
delovanje zakonskih skupin, zlasti v župnijah, kjer jih še ni, pripravljajmo zanje izobraževanja, svetovanje;
skrbimo za čim kakovostnejšo pripravo na zakrament zakona – že v času odraščanja je treba učiti, kaj
pomeni ljubiti, sprejemati drugega, drugemu zaupati, kaj pomeni biti nežen… .
Zelo pomembno vprašanje je tudi verouk, tako tisti do zakramenta sv. birme, kot po birmi. Prakse priprave
na birmo so zelo različne, ene zelo dobre in škoda bi bila, če jih drugi ne bi spoznali. Zato smo se odločili,
da letos v pripravo na prejem zakramenta sv. birme vključimo skupno srečanje vseh birmancev,
animatorjev in katehetov iz celotne nadškofije. Vse duhovnike, katehistinje in katehiste, birmance in
animatorje zato vabim 7. novembra 2015 v Maribor, v prostore Slomškovega zavoda na Vrbanski c. 30, kjer
bomo skupaj preživeli popoldne, od 14.30 do 19.00. To srečanje želi dati naši pripravi na birmo novega
zagona. Za birmance je to lepa priložnost, da se spoznajo in povežejo med seboj, da spoznajo nadškofa,
predvsem pa, da v živo začutijo občestvo Cerkve, v katero jih birma polno vključuje. Pripravljalna skupina
že snuje program živega dogajanja, ki bo vseboval tudi spodbude in pripomočke za učinkovitejšo nadaljnjo
pripravo. Naslednji mesec boste prejeli program tega srečanja in tudi prijavnico. Prosim, da rezervirate ta
termin.
Naj spomnim še na našo Karitas, ki letos praznuje 25. letnico svojega delovanja. Mnogi sodelavci so aktivni
od njene ustanovitve. Za njihovo nesebično in požrtvovalno služenje, za vsako znamenje njihove ljubezni in
dobrote se jim želim iz srca zahvaliti. Obenem vse vabim, da vztrajamo, kajti pred nami so novi izzivi, kot
so to begunci in vedno novi načini revščine. Papež Frančišek nas v svetem letu pošilja na obrobja, tja, kjer
je človek sam s svojo stisko. Sveto leto je tudi priložnost, da v vrste prostovoljcev povabite mlade, še
posebej mislim tukaj na birmance. Vemo, da so mladi odprti za razne konkretne akcije. Morajo pa se čutiti
nagovorjene in čutiti, da so sprejeti.
Hvala vsem vam dragi duhovniki, bogoslovci, redovnice in redovniki, katehistinje in katehisti, za vaš trud v
Gospodovem vinogradu. Skupaj s sodelavci, voditelji raznih skupin, omogočate rast Božjega kraljestva v
vaši krajevni Cerkvi. Hvala vam, da kljub mnogim težavam, ki jih srečujete, svojo poklicanost živite v
veselju in predanosti Bogu, ki je naša moč.
Naj vas v tem pastoralnem in katehetskem letu spremlja tudi varstvo in priprošnja naše nebeške Matere
Marije!
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