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ŠKOFOVA ZAHVALA  
OB UPOKOJITVI 

V skladu z navodili Zakonika cerkvenega prava 
(kan. 401 § 1.) in Apostolskega pisma v obliki motu 
proprija Imparare a congedarsi (Naučiti se poslovi-
ti) sem ob izpolnjeni 75. obletnici življenja papežu 
Frančišku ponudil odstop od škofovske službe. Po-
tem ko sem prek Apostolske nunciature v Sloveniji 
prejel obvestilo, da je papež sprejel moj odstop, je 
Zbor svetovalcev celjske škofije v skladu z navodili 
20. septembra 2018 izvolil Roka Metličarja, nadžup-
nika in dekana v Laškem, za škofijskega upravitelja, 
ki bo vodil celjsko škofijo do imenovanja novega 
celjskega škofa. 

Ko zaključujem svojo škofovsko službo za bla-
gor celjske škofije, čutim prijetno dolžnost, da se 
zahvalim vsem, ki so me spremljali na moji duhov-
niški in škofovski poti. Moja zahvala velja dobre-
mu Bogu, ki me je po mojih predstojnikih poklical 
in me vodil po različnih službah za blagor Božje-
ga kraljestva. Zahvala sobratom v duhovniški in 
škofovski službi, redovnikom, redovnicam, vsem 
liturgičnim in pastoralnim sodelavkam in sode-
lavcem in vsemu Božjemu ljudstvu, da smo skupaj 
gradili Božje kraljestvo. Zahvala velja vsem moliv-
kam in molivcem, še posebej bolnikom, ostarelim 
in pomoči potrebnim, ki so mi pomagali vstopati 
v skrivnost Gospodovega trpljenja, smrti in vsta-
jenja. 

V duhu papeževega navodila Naučiti se poslovi-
ti imam sedaj kot upokojeni celjski škof lepo pri-
ložnost, da se bolj posvetim molitvi za domačo 
škofijo, za mojega naslednika v škofovski službi, za 
duhovne poklice, za vse potrebe Cerkve v sedanjem 
svetu in za vsakovrstno pastoralno pomoč, kolikor 
mi bo zdravje dopuščalo. Tako bomo še naprej do-
bri in zvesti sodelavci za Božje kraljestvo. 

Naj nas na tej poti podpira obilen Božji blago-
slov, varstvo Božje Matere Marije ter zgled in pri-
prošnja zavetnikov naše škofije: blaženega Antona 
Martina Slomška, svete Eme in svetega Maksimili-
jana Celjskega.

msgr. dr. Stanislav Lipovšek
upokojeni celjski škof

IZ ZAPISNIKA VOLITEV ŠKOFIJSKEGA 
UPRAVITELJA

Potem ko je v torek, 18. septembra 2018 Sveti se-
dež sporočil, da je papež Frančišek sprejel odpoved 
službi celjskega škofa msgr. dr. Stanislava Lipov-
ška, se je v četrtek, 20. septembra 2018, ob 10. uri 
na Škofijskem ordinariatu v Celju zbral Zbor sve-
tovalcev Škofije Celje. Ker je po posvečenju najsta-
rejši član Zbora svetovalcev msgr. Jože Kužnik na 
rehabilitaciji, je Zbor sklical drugi najstarejši po po-
svečenju, msgr. Jože Pribožič. Navzočih je bilo šest 
članov Zbora svetovalcev: p. mag. Branko Cestnik 
CMF, Miha Herman, opat Marjan Jezernik, Rok 
Metličar, Jože Planinšek CM in msgr. Jože Pribo-
žič. Opravičila sta se dr. Janez Kozinc in msgr. Jože 
Kužnik. Navzoč je bil še namestnik kanclerja Luka 
Mihevc kot zapisnikar.

Prisotna je torej bila večina (šest od osmih) vo-
livcev (članov Zbora svetovalcev).

Po molitvi se je začel predpisani postopek vo-
litev škofijskega upravitelja. Volitvam je v skladu s 
kan. 502, § 2 predsedoval po posvečenju najstarejši 
od prisotnih članov Zbora svetovalcev, msgr. Jože 
Pribožič. V skladu s kan. 173, § 1 sta bila določena 
dva števca glasov, Miha Herman in opat Marjan Je-
zernik. Nato se je začel predpisani postopek tajnega 
glasovanja: vsak volivec (član Zbora svetovalcev) je 
prejel prazno glasovnico, na katero je napisal ime in 
priimek enega kandidata, ki ga predlaga za službo 
škofijskega upravitelja. 

Ko so vsi volivci oddali glasovnice, sta jih števca 
glasov najprej preštela in preverila ujemanje njiho-
vega števila s številom volivcev, nato pa z glasovnic 
glasno prebrala imena kandidatov, kakor določa 
kan. 173, § 2. 

Ker je absolutno večino glasov prejel Rok Metli-
čar, ga je predsedujoči msgr. Jože Pribožič vprašal, 
ali sprejme izvolitev. Rok Metličar je izvolitev sprejel 
in s tem po kan. 427, § 2 postal škofijski upravitelj. 
Po sprejemu izvolitve je pred navzočimi izpovedal 
vero, kakor predpisuje kan. 833 ter se pod izpoved-
jo podpisal, predsedujoči msgr. Jože Pribožič pa so-
podpisal.

Zatem so vsi navzoči v skladu s kan. 173, § 4 
podpisali Zapisnik, škofijski upravitelj pa je v skla-
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du s kan. 422 o svoji izvolitvi obvestil Apostolsko 
nunciaturo in metropolita Mariborske metropolije.

ŠKOFIJSKI UPRAVITELJ
Škofijskega upravitelja, ki vodi škofijo v času 

izpraznjenega škofovskega sedeža, izvoli Zbor 
svetovalcev po navodilih v kann. 165–178 (prim. 
kann. 421, § 1, kan, 424). Oblast dobi brez potrditve 
kogar koli, ko sprejme izvolitev in izpove vero pred 
Zborom svetovalcev (prim. kann. 427, § 2, 833, tč. 
4). Ima dolžnosti in oblast krajevnega škofa, razen v 
primerih, ki so po naravi stvari ali po pravu izvzeti 
(prim. kan. 427, § 1). Dolžan je bivati na ozemlju 
škofije in maševati za ljudstvo (prim. kan. 429). Nje-
gova služba preneha, ko novi škof vzame škofijo v 
posest (prim. kan. 430, § 1). Dokler je škofovski se-
dež izpraznjen, se ne sme uvesti nič novega (prim. 
kan. 428, § 1).

ŠKOFIJSKE SLUŽBE IN SVETI  
V ČASU IZPRAZNJENEGA SEDEŽA

Z izpraznitvijo škofovskega sedeža ugasne oblast 
generalnega in škofovega vikarja (prim. kan. 481, § 
1) ter prenehata Duhovniški svet (prim. kan. 501, § 
2) in Škofijski pastoralni svet (prim. kan. 513, § 2). 
Ohranijo pa se Zbor svetovalcev (prim. kan. 501 § 
2), ekonom in Škofijski gospodarski svet (prim. 423, 
§ 1) ter kancler, njegov namestnik in notarji kurije 
(prim. kan. 485).

Vse nosilce služb, ki se lahko ohranijo v času 
izpraznjenega škofovskega sedeža in jim je celjski 
škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek v preteklem letu 
podaljšal imenovanje do izpraznitve sedeža, je ško-
fijski upravitelj prosil, da kot vršilci dolžnosti nada-
ljujejo s svojim delom.

Upokojenega celjskega škofa msgr. dr. Stanislava 
Lipovška pa je škofijski upravitelj prosil, da še na-
prej vodi že in še dogovorjene slovesnosti v celjski 
škofiji.

NAVODILO O SPOMINU  
V EVHARISTIČNI MOLITVI

V skladu z Odlokom o spominu škofa v evha-
ristični molitvi (Prenovljeno bogoslužje – zbirka 

navodil, Ljubljana 1981) se škofijskega upravitelja 
v evharistični molitvi ne omenja. V času izpraznje-
nega sedeža se vložek, ki omenja škofa, izpusti, npr. 
v drugi evharistični molitvi: »… skupaj z našim pa-
pežem Frančiškom in vsemi, ki služijo oltarju.«

Seveda pa je prav, da sicer molimo za škofijskega 
upravitelja – kot tudi on moli in mašuje za Božje 
ljudstvo naše škofije (prim. kan. 429). V molitvi se 
spominjajmo tudi upokojenega škofa Stanislava. V 
času izpraznjenega škofovskega sedeža pa je pred-
vsem pomembno, da molimo za novega škofa in 
spodbujamo verno ljudstvo k molitvi zanj. V Rim-
skem misalu so na str. 769 mašne prošnje Za izvoli-
tev papeža ali škofa, ki jih lahko uporabimo vedno, 
ko je to dovoljeno (glej Bogoslužni koledar). Glav-
no mašno prošnjo lahko uporabimo tudi kot redno 
molitev za novega škofa med sv. mašo pri prošnjah 
za vse potrebe ali pred sklepnim blagoslovom in pri 
molitvenih urah.

Luka Mihevc
namestnik kanclerja 

OBLETNA SV. MAŠA  
NA GROBIŠČU V BUKOVŽLAKU

Vsako leto se na rožnovensko nedeljo zberemo 
k obletni maši na grobišču Bukovžlak na Teharjah, 
da obhajamo Kristusovo spravno daritev za mno-
žice jetnikov in beguncev, ki so bili na tem mestu 
mučeni in pobiti ali brez sodbe odpeljani v smrt na 
bližnje lokacije, v Hudo jamo, v Hrastnik in na dru-
ga morišča. Molili bomo za večni mir umorjenih in 
za spravo vseh živečih. Kot običajno bomo v nede-
ljo, 7. oktobra, darovali sveto mašo ob 11.00, ki jo 
bo vodil upokojeni celjski škof dr. Stanislav Lipov-
šek, prepeval pa bo zbor župnije bl. Antona Martina 
Slomška iz Celja. Prosim, povabite svoje vernike in 
se nam po svojih močeh pridružite. 

Po maši bomo blagoslovili nov križev pot, ki 
smo ga postavili ob poti od vhoda v grobišče do 
cerkve svete Ane, od koder so jetniki poslušali zvo-
njenje, ki jim je bila tiha vez z Bogom in upanje v 
odrešenje. Križev pot je mogoče moliti kadarkoli, 
skupno pa ga molimo vsako leto na tiho nedeljo 
popoldne. Po blagoslovu križevega pota bo kulturni 
program, ki ga vsako leto pripravi Nova slovenska 
zaveza. V glasbenem delu bosta sodelovala sopra-
nistka Andreja Zakonjšek Krt in njen mož Primož 
Krt. 


