
 

  

PASTORALNE OBLIKE 

CENTRI za spremljanje novoporočencev (RL, 226) 

USTANOVE za pogovor, ki skrbijo za razvezane in znova 

poročene zakonce (RL, 224) 

SVETOVALNICE za družinske težave (odvisnost, nezvestoba, 

nasilje) (RL, 229) 

DELAVNICE za pomoč staršem s težavnimi otroki (RL, 229) 

PROSTORI za duhovno zbranost, za molitev in meditacijo (RL, 

229) 

ŠOLE / DELAVNICE molitve in življenja (RL, 225) 

SKUPINE katehumenov, ki se pripravljajo na krst (RL, 230) 

SKUPINE zakoncev (RL, 229) 

SKRB za neporočene matere, za otroke brez staršev (RL, 197) 

SKRB za matere samohranilke (RL, 197) 

SKRB za ovdovele, stare in bolne ljudi (RL, 197) 

SKRB za zakonce, ki ne morejo dobiti svojih otrok (RL, 179) 

SKRB za nosečnice (RL, 168) 
SKUPINE za ženske 

SKUPINE za moške 

 

ŽUPNIJA ni krhka struktura. Prav zato, ker je 

prožna, si more privzeti zelo različne oblike, ki 

terjajo učljivost in misijonarsko ustvarjalnost 

pastirja in župnijske skupnosti.  

Župnija ni edina evangelizacijska ustanova. Bo pa 

še naprej, če se je le sposobna nenehno 

prenavljati in prilagajati. Je skupnost občestev. Je 

svetišče, v katero žejni prihajajo pit, da bi 

nadaljevali pot, je svetišče nenehnega 

misijonarskega poslanstva (VE, 28) 

 

 

ŽUPNIJA 

je določena, trajno ustanovljena skupnost 

vernikov v delni Cerkvi, katere pastoralna skrb je 

pod oblastjo krajevnega škofa zaupana župniku 

kot njenemu lastnemu pastirju (kan. 515 § 1). 

 

ŽUPNIK 

je lastni pastir izročene mu župnije, ki 

ima pastoralno skrb za zaupano mu 

skupnost pod oblastjo krajevnega 

škofa, v čigar delež Kristusove službe 

je poklican, da bi v tej skupnosti 

opravljal naloge poučevanja, 

posvečevanja, in vodstva ob 

sodelovanju drugih duhovnikov ali 

diakonov, katerim se po določbi prava 

z delom pridružijo verniki laiki (kan. 

519).  

Za službo župnika so potrebne 

»lastnosti, ki jih za vodstvo župnije 

zahteva splošno in območno pravo« 

(kan. 521 § 2). 

Krajevni škof se posvetuje z dekanom 

(kan. 524).   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Če zaradi pomanjkanja duhovnikov krajevni škof meni, da je 

potrebno izročiti del izvrševanja pastoralne skrbi v župniji diakonu 

ali drugi osebi, ki ni duhovnik, ali skupini oseb, naj postavi kakega 

duhovnika, ki bo z oblastjo in pravicami župnika vodil pastoralno 

delo (ZCP, kan. 517, § 2). 

DS svetuje nadškofu pri večjem preurejanju župnij (ZCP, kan. 515, § 

2). Krajevni škof naj posebno skrb posveča duhovnikom, katere naj 

kot sodelavce in svetovalce posluša (ZCP, kan. 384). 

 

Del izvrševanja pastoralne skrbi 

VERNIKU LAIKU / SKUPINI. 

Postavi duhovnika z oblastjo in 

pravicami župnika. 

Del izvrševanja pastoralne skrbi  

STALNEMU DIAKONU / SKUPINI. 

Postavi duhovnika z oblastjo in 

pravicami župnika. 

Če pravo izrečno ne 

določa kaj drugega, 

je krajevni škof 

dolžan s prosto 

podelitvijo 

poskrbeti za 

cerkvene službe v 

lastni delni cerkvi 

(ZCP, kan. 157) 

Da se koga povzdigne v 

cerkveno službo, mora 

biti v občestvu s Cerkvijo 

in tudi sposoben, se 

pravi, mora imeti tiste 

lastnosti, ki se za to 

službo zahtevajo, po 

splošnem ali območnem 

pravu ali po ustanovni 

listini (ZCP, kan. 149, § 

1). 

Kdor je pristojen za 

predlaganje, mora 

predlog za 

cerkveno službo 

dati oblasti (ZCP, 

kan. 158, § 1). 

Kdor ima pravico 

predlagati, lahko 

predlaga enega ali 

tudi več oseb (ZCP, 

kan. 160, § 1). 

Verniki, ki so po 

krstu poklicani 

živeti v skladu z 

evangeljskim 

naukom, imajo 

pravico do 

krščanske vzgoje 

(ZCP, kan. 217). 

ŽUPNIJSKI SKRBNIK 

Za veljavnost dejanja 

se zahteva, da ga 

opravi sposobna 

oseba in da vsebuje 

bistvene sestavine 

samega dejanja, pa 

tudi obličnost in po 

pravu naložene 

zahteve za veljavnost 

dejanja (ZCP, kan. 124 

§ 1). 

Redna 

škofovska 

vizitacija veže 

osebe (ZCP, 

kan. 397, § 1). 

Škof opravi 

vizitacijo sam ali 

po drugem 

duhovniku 

(ZCP, kan. 396, 

§ 1). 

Poročeni 

diakoni, ki se 

popolnoma 

posvetijo 

cerkveni 

službi, 

zaslužijo 

plačilo (ZCP, 

kan. 281, § 3). 

Cerkvena služba se izgubi z iztekom vnaprej določenega časa, s po pravu dopolnjeno starostjo, z odpovedjo, s 

premestitvijo in tudi z odvzemom (ZCP, kan. 184, § 1). 

Kdor prejme stalni diakonat, se je dolžan nenehno izobraževati v cerkvenem nauku. Permanentno oblikovanje 

poglablja njegovo identiteto. Lastne družine za poročene stalne diakone so lahko v veliko pomoč pri permanentnem 

oblikovanju (CD 148, tč. 117. 127). 


