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I. UVOD 
 

V sodobni Evropi praktično ni države, ki posameznikom ne bi zagotavljala verske svobode. 
Pomemben pravni vir je Evropska konvencija o človekovih pravicah, ki v 9. členu (Svoboda 
mišljenja, vesti in vere) zagotavlja: »Vsakdo ima pravico do svobode mišljenja, vesti in vere. Ta 
pravica vključuje svobodo spremembe vere ali prepričanja ter svobodo, da človek bodisi sam ali 
skupaj z drugimi ter zasebno ali javno izraža svojo vero ali prepričanje, pri bogoslužju, pouku, praksi in 
verskih obredih.« 

Različni politični, kulturni in zgodovinski razlogi pa vodijo do različnega odnosa med državo 
in cerkvijo. Tudi različnost cerkvenih pravnih sistemov v Evropski uniji odraža raznoličnost 
nacionalnih kultur in identitet. Teoretiki ločijo med (vsaj) tremi poglavitnimi različnimi sistemi 
cerkvenega prava (ecclesiastical law system). Prvi sistem predpostavlja obstoj državne 
cerkve, kjer obstaja tesna povezava med državo in cerkvijo. Sem sodijo Anglija, Danska, 
Grčija, Švedska (vsaj do leta 2000) in Finska. Na drugi strani je sistem stroge ločitve med 
državo in cerkvijo (Francija z izjemo treh vzhodnih departmajev in Nizozemska). Tretji, 
vmesni sistem, priznava načelno ločitev države in cerkve, pri čemer hkrati priznava številne 
skupne naloge, kjer obe sodelujeta (primer: Belgija, Španija, Italija, Avstrija in Portugalska) 
(povzeto in prirejeno po Robbers).  
 
Tudi slovenska ustava zagotavlja svobodo vesti: izpovedovanje vere in drugih opredelitev v 
zasebnem in javnem življenju je svobodno (41/1 člen). Ustava pa zagotavlja tudi, da so 
država in verske skupnosti ločene, verske skupnosti pa enakopravne (prim. 7. člen). Načelo 
ločenosti države in verskih skupnosti med drugim pomeni versko oziroma nazorsko 
nevtralnost države, kar jo zavezuje, da v svoje delovanje ne vnaša verskih elementov 
(povzeto in prirejeno po Komentarju Ustave RS).  
Tako v državnih organih ni verskih simbolov, kar velja tudi za Državni zbor. V njem ni 
nobenega posebnega prostora, namenjenega molitvi ali meditaciji. Ena izmed poslanskih 
skupin je nedavno dala pobudo za molitveni zajtrk v Državnem zboru, kamor so enkrat 
mesečno povabljeni vsi poslanci in gostijo priznano osebnost iz javnega ali političnega 
življenja (povzeto po članku: Volilni zbor članstva NSi Ajdovščina). 
 
V tem primerjalnem pregledu prikazujemo, ali imajo v parlamentih posebne prostore, 
namenjene molitvi, kako so le-ti opremljeni, katerim veram so namenjeni in kdo zanje skrbi. 
Pridobili smo tudi podatke o tem, ali v parlamentih potekajo kakšna srečanja, povezana z 
vero (npr. molitveni zajtrki). 
 
Na željo naročnika smo se osredotočili na Evropski parlament, parlamente držav članic 
Evropske unije in na države Zahodnega Balkana. 
 
Podatke smo pridobili predvsem prek Evropskega centra za parlamentarne raziskave in 
dokumentacijo (ECPRD), na nekaj držav pa smo se obrnili neposredno. Glede Evropskega 
parlamenta nam je bila v pomoč predstavnica Državnega zbora pri tej instituciji.  
 
 
 
II. PREGLED MOLITVENIH PROSTOROV IN VERSKIH SREČANJ V PARLAMENTIH 
 
V Avstriji, Albaniji, Belgiji, na Danskem, v Estoniji, v Franciji, na Irskem, Madžarskem, v 
Luksemburgu, v nizozemskem parlamentu, na Slovaškem, v Španiji, v hrvaškem Saboru, v 
ciprskem, in portugalskem parlamentu ter v Bundesratu nimajo nobenih molilnic ali kapel. 
Tudi v Grčiji je splošno politično soglasje, da v parlamentu ni kapel, cerkev ali molilnic.  
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V avstrijskem parlamentu ni nobenih verskih dogodkov, prav tako ne v albanskem,  
belgijskem, ciprskem, francoskem, grškem, luksemburškem, madžarskem, slovaškem, 
španskem, portugalskem,  v Saboru in ne v nizozemskem parlamentu. 
 
Ne molilnice ne verskih obredov nimajo tudi v Bosni in Hercegovini (zvezni parlament) 
(povzeto po dopisu iz Parlamentarne skupščine BiH), v Črni gori, v Srbiji in ne v Makedoniji 
(vse povzeto po ECPRD 2873). 
 
V nadaljevanju prikazujemo tiste parlamenta, ki imajo prostore, namenjene molitvi ali 
srečanja, povezana z vero.  
 
2.1 Evropski parlament 
 
V Evropskem parlamentu imajo od leta 1999 dalje v Bruslju in Strasburgu sobi za meditacijo 
oz. tihi sobi. Odobril ju je kolegij kvestorjev (College of Quaestros) in določil naslednja 
pravila: sobi sta odprti od 7.30 do 20.00 (v Strasburgu samo v tednu plenarnega zasedanja). 
Vsak dogodek, ki ni primeren za meditacijsko sobo, je zavrnjen, kar se zgodi zelo redko. V 
prostoru ne sme biti nobenih trajnih simbolov, znakov ali napisov, ki se navezujejo na 
posamezno religijo. Vsaka prošnja, da bi v prostoru ali ob vhodu ostalo gradivo za molitve 
(prayer documents), se zavrne. Kadar se ne uporabljajo, morajo biti vsi verski predmeti 
spravljeni v omari, sicer jih pristojne službe odstranijo. 
Poslanci lahko prostora rezervirajo tudi za osebne potrebe. V njima sicer potekajo redni 
obredi – poleg katoliških tudi protestantski, budistični in muslimanski.  Katoliške maše npr. so 
vsako sredo ob 8.30. Na vratih je objavljen tedenski razpored. Za prostor skrbi služba za 
prevajanje in sestanke (t. i. DG INTE), saj med njene naloge sodi tudi upravljanje s sejnimi 
sobami parlamenta. Nanjo je treba nasloviti tudi prošnje za rezervacijo. 
Meditacijska soba v Strasburgu je prostor, ki vsebuje nekaj stolov, v ospredju je le miza, 
pokrita s prtom. Verskih simbolov ni. Prostor v Bruslju je brez oken, v njem so le stoli in miza. 
Spredaj je še stena/pano, na katerem med obredom lahko visi ikona, križ ali podoba 
(povzeto po dopisih predstavnice Državnega zbora pri Evropskem parlamentu).  
 
V Evropskem parlamentu od 1998 potekajo vsakoletni Evropski molitveni zajtrki pod 
pokroviteljstvom oz. na povabilo članov parlamenta, pri njih pa sodelujejo tudi druge 
evropske institucije. Dogodek ima svojo spletno stran1, s katere je razvidno, da se na njem 
srečujejo ljudje, ki sledijo Jezusu in njegovemu nauku. Na njem se sreča po okoli 300 ljudi, ki 
jih druži » politično delo v skladu z načeli, ki jih je učil in živel Jezus Kristus«. Udeležijo se ga 
številni ugledni govorci: politiki in člani nacionalnih parlamentov2. Dogodek je že večkrat 
organiziral poslanec Lojze Peterle. Srečanje poteka v prostorih Evropske komisije in 
parlamenta, zanj se je treba predhodno registrirati in plačati: po 40 EUR za večerjo, kosilo, 
zajtrk ter ekskurzijo na božični sejem (povzeto po spletni strani Evropskega molitvenega 
zajtrka in po spletni strani poslanca EP L. Peterleta). 
 
2.2 Parlamentarna skupščina Sveta Evrope 
 
V sklopu prostorov Parlamentarne skupščine ne potekajo nobeni verski obredi. Misija 
Svetega sedeža pri Svetu Evrope pa izven parlamenta v katedrali vsako leto pripravi mašo 
za Evropo, na katero so povabljene vse stalne delegacije, stalni predstavniki in zaposleni pri 
Svetu Evrope. 
V bližini dvorane skupščine je molitveni prostor, ki je nevtralno oblikovan. V njem ni verskih 
simbolov, prostor je odprt vsem obiskovalcem različnih verskih prepričanj kot kraj za osebno 
kontemplacijo. Prostora je za okoli 20 oseb. Na osrednji mizi se nahaja nekaj izvodov biblije 
in korana, na voljo pa je tudi nekaj molilnih preprog (povzeto po ECPRD 2873).  

                                                           
1
 Več na: https://www.epbbrussels.be/. 

2
 Več o preteklih govorcih gl: https://www.epbbrussels.be/previous-speakers/. 

https://www.epbbrussels.be/
https://www.epbbrussels.be/previous-speakers/
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2.3 Češka  
 
Senat je v stari baročni palači Waldstein, v kateri je tudi kapela sv. Venčeslava, zavetnika 
Češke. Morebitne zasebne molitve v kapeli so sicer možne, a rednega bogoslužja v njej ni 
(povzeto po ECPRD 504).  
V Poslanski zbornici imajo od leta 2015 dalje kapelo s krščansko-židovskimi elementi3. 
Pobuda zanjo je bila dana  že v prejšnjem  mandatu, zanjo pa si je najbolj prizadevala 
poslanka iz opozicijske liberalno-konzervativne poslanske skupine TOP 09 (povzeto po 
dopisu Poslanske zbornice). 
V zbornici niso organizirane maše, vendar pa nekatere poslanske skupine vsak četrtek, 
kadar so plenarna zasedanja, organizirajo duhovna ekumenska srečanja, na katera so 
običajno povabljeni duhovniki, ki pripravijo kratko predstavitev ali govor o krščanskih temah. 
Nanje so vabljeni tudi predstavniki judovske vere. Srečanja trajajo približno eno uro, udeleži 
se jih okoli 25 oseb (poslanci, senatorji, ministri, poslanski pomočniki in drugi zaposleni). Gre 
za tradicionalna srečanja, ki potekajo že od devetdesetih let.  
Nekatere poslanske skupine (TOP 09, pred njimi pa krščanski demokrati)  v adventnem času 
organizirajo adventni zajtrk za poslance in za zaposlene zbornice. V preteklih letih je na 
začetku imel govor praški nadškof, čemur je sledilo petje božičnih pesem in pa zajtrk 
(povzeto po dopisu Poslanske zbornice). 
 
2.4 Danska 
 
V parlamentu ni organiziranih cerkvenih obredov, pač pa so poslanci vsako leto ob začetku 
zasedanja parlamenta povabljeni na mašo v bližnjo grajsko kapelo. Mašo organizira 
ministrstvo za cerkvene zadeve in se je praviloma udeležijo številni poslanci. 
Kljub temu da posebne kapele ali prostora za molitve v parlamentu ni, pa lahko vsak 
poslanec rezervira sejne sobe tudi za take namene. V svojih sejnih sobah imajo nekatere 
poslanske skupine  redne jutranje molitve (povzeto po ECPRD 2873). 
 
2.5 Estonija 
 
Estonski parlament nima molitvenega prostora in v njem ni verskih dogodkov z izjemo 
nacionalnega molitvenega zajtrka, ki ga zadnja leta organizirajo decembra v konferenčni 
dvorani. (povzeto po ECPRD 2873). Dogodka pa ne organizira predsednik parlamenta, 
temveč Estonska evangeličanska zveza (Estonian Evangelical Alliance) in Estonski svet 
cerkva (Estonian Council of Churches). Poslanci so lahko pokrovitelji oz. gostitelji dogodka 
(povzeto po dopisu estonskega parlamenta).  
 
2.6 Finska 
 
V parlamentu ni posebnega prostora za molitev. Decembra pa parlament oz. njegovo 
Biblično društvo (Bible Society) organizira petje božičnih pesmi. Prisotni pred tem preberejo 
božični evangelij in poslušajo pridigo. Sledi glasbena prireditev, kjer udeleženci pojejo 
božične pesmi.  
Vsak teden, ko zaseda parlament, pa prirejajo tudi trenutke za refleksijo, to je diskusija na 
temelju biblije. Kadar zaseda parlament, potekajo tudi tedenske jutranje molitve. Tudi te 
dogodke organizira Biblično društvo in so na voljo vsem. Izven svojih prostorov parlament ob 
začetku in na koncu parlamentarnega mandata organizira ekumensko mašo v helsinški 
katedrali. Vabila pošlje predsednik parlamenta (povzeto po ECPRD 2873).  
 
 
 

                                                           
3
 Njene fotografije so dostopne na: http://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=8850.  

http://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=8850
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2.7 Irska 
 
V irskem parlamentu praviloma ni verskih obredov, se je pa v izjemnih primerih že zgodilo, 
da je predsednik spodnjega doma ugodil prošnji poslancev, ki v tem primeru tudi organizirajo 
dogodek. V bližnji cerkvi pa je letna maša za preminule zaposlene, le občasno pa tudi za 
preminule poslance. Irska pa je sicer ena izmed dveh držav EU (poleg VB), kjer se vsak dan 
zasedanja parlamenta začne z molitvijo v plenarni dvorani. Posebnega prostora za molitve 
ali meditacijo pa nimajo (povzeto po ECPRD 2873). 
 
2.8 Italija 
 
Poslanska zbornica je zgrajena v stari stavbi, v okviru katere je tudi starodavna cerkvica 
benediktanskega samostana (St. Gregory of Nazianzus4), ki je večinoma zaprta, razen ob 
božiču in za veliko noč. Podobno je tudi Senat v palači, v sklopu katere je baročna cerkev 
(Sant'Ivo alla Sapienza). Kadar se v njej odvijajo maše, so na voljo tudi senatorjem in 
zaposlenim, vendar pa organizacija teh dogodkov ni v pristojnosti Senata (povzeto po 
ECPRD 504 in 2873). 
  
2.9 Latvija 
 
V sklopu parlamenta (Saeima) je kapela, v kateri so enkrat na teden (ob četrtkih) maše, in 
sicer pred plenarno sejo (povzeto po ECPRD 504). Kapela je bila zgrajena leta 1998 in je 
namenjena krščanskemu bogoslužju, ki ga vodijo katoliški, luteranski in baptistični duhovniki 
oz. pastorji. Po podatkih, ki smo jih prejeli iz latvijskega parlamenta, je za kapelo pristojna 
služba za protokol. Iz posredovane fotografije je razvidno, da so v kapeli oltar, križ in več 
klopi. Bogoslužje je namenjeno predvsem poslancem in zaposlenim ter obiskovalcem (dopis 
latvijskega parlamenta). 
Leta 2013 je Saeima zvrnila prošnjo hindujskega svečenika, da bi vodil molitev v 
parlamentarni kapeli, ker naj bi bila kapela zgrajena le za tradicionalne krščanske 
veroizpovedi, ki so v Latviji najpomembnejše oz. najpogostejše (povzeto po spletni strani 
Latvijskega centra za človekove pravice). 
 
2.10 Litva 
 
Od leta 2000 imajo v parlamentarnih prostorih kapelo oz. sobo za meditacijo, ki se imenuje 
dvorana papeža Janeza Pavla II. Na voljo je pripadnikom vseh veroizpovedi za molitev in za 
meditacijo. V njej so razstavljene fotografije padlih borcev za svobodo iz 1991 in velika 
podoba papeža Janeza Pavla II. V prostoru so klopi, večja miza in nekaj izvodov svetega 
pisma5.  Drugih verskih obredov v parlamentu ni (povzeto po ECPRD 504 in 2873). 
 
2.11 Nemčija 
 
V Bundesratu ni molitvenih prostorov, prav tako ni nobenih verskih obredov. Je pa 
predsednik Bundesrata skupaj s predsednikom Bundestaga, zveznim predsednikom, 
zveznim kanclerjem in predsednikom Zveznega ustavnega sodišča soorganizator vsakoletne  
maše ob nemškem državnem prazniku (3. oktober). Maša poteka v prestolnici tiste zvezne 
dežele, ki takrat predseduje Bundesratu (povzeto po ECPRD 2873). 
 

                                                           
4
 Več dostopno na: 

http://www.camera.it/leg17/585?raccolta=133&rcgrp=Altri%20Palazzi&Altri+Palazzi+%2F+Complesso
+di+Vicolo+Valdina.  
5
 Fotografije kapele so razvidne na: http://tour.lrs.lt/index.php?c=site&m=index&lang=en#1588 oz. na 

http://tour.lrs.lt/index.php?lang=en#1588,  search: /3 Building/1 Floor/Pope John Paul II Hall.  

http://www.camera.it/leg17/585?raccolta=133&rcgrp=Altri%20Palazzi&Altri+Palazzi+%2F+Complesso+di+Vicolo+Valdina
http://www.camera.it/leg17/585?raccolta=133&rcgrp=Altri%20Palazzi&Altri+Palazzi+%2F+Complesso+di+Vicolo+Valdina
http://tour.lrs.lt/index.php?c=site&m=index&lang=en#1588
http://tour.lrs.lt/index.php?lang=en#1588
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V Bundestagu je molitveni prostor6 (Andachtsraum), ki je namenjen več veroizpovedim (t.i. 
multi-faith chapel). Prostor s sakralno atmosfero je bil zgrajen med letoma 1998 in 1999 po 
selitvi parlamenta iz Bonna in se nahaja v stari zgradbi nemškega Reichstaga. Zdi se, da 
sledi tradiciji iz Bonna, saj je že Konrad Adenauer leta 1949 osebno odločil o skupnih 
molitvah v Bundestagu. Sedanji prostor je namenjen poslancem in zaposlenim v 
Bundestagu. V njegovem predprostoru je osvetljena vitrina, v kateri se nahajajo liturgični 
predmeti različnih ver. Na vzhod obrnjena stopnica kaže pripadnikom treh monoteističnih ver 
smer proti Jeruzalemu in Meki. V smeri pročelja prostora je granitni oltar, sicer pa je v 
prostoru še 24 enostavnih lesenih stolov ter 7 umetniških panelnih tabel z upodobitvami iz 
številnih žebljev, barve, peska, kamnov in pepela. Table naj bi predstavljale sveto deželo kot 
rojstni kraj židovsko-krščanske tradicije. Na eni od tabel je stiliziran križ iz žebljev. V kapeli so 
tudi orgle v ohišju oz. harmonij (nem: Truhenorgel) (povzeto po ECPRD 2873 in po spletni 
strani Bundestaga).  
V molitvenem prostoru se v času zasedanja Bundestaga ob četrtkih in petkih zjutraj 
neposredno pred sejo zbere med 10 in 15 poslancev pri desetminutni jutranji molitvi 
(Christliche Morgenandacht). Dogodek poteka v samoorganizaciji poslancev, pri čemer eden 
izmed njih prebere psalm ali besedilo iz biblije. Sledi petje (povzeto po Wikipediji). Pri pripravi 
besedil in pesmi se letno izmenjujeta katoliška in evangeličanska cerkev. Včasih dogodek 
namesto poslancev vodijo predstavniki cerkve (povzeto po ECPRD 1818).  
Neformalno v Bundestagu deluje skupina Kristjani v parlamentu (Christen im Parlament). 
Skupina, ki presega posamezne frakcije, se ob petkih zjutraj srečuje na ekumenskem 
molitvenem zajtrku (povzeto po spletni strani Bundestaga).  
 
Zelo redko, največkrat ob konstituiranju novega parlamenta, se organizira maša v eni izmed 
berlinskih cerkva. Dogodek organizira predsednik ali podpredsednik Bundestaga v 
sodelovanju  z lokalnimi cerkvenimi predstavniki (povzeto po ECPRD 2873).  
 
2.12 Poljska 
 
Vsakodnevne maše potekajo v kapeli hotela (Nowy Dom Poselski), ki je namenjen 

poslancem, ki ne živijo v Varšavi, in je objekt v sklopu parlamenta. Vodi jih kaplan, ki ga 
imenuje svet škofov. Ta kapela je bila zgrajena leta 1993 na pobudo obeh domov. Kapela je 
namenjena članom Senata in Sejma ter vsem zaposlenim. Sprejme okoli 50 ljudi, v njej so 
oltar, križ, kip Marije in več stolov7 (povzeto po ECPRD 2873). 
 
2.13 Romunija 
 
V Poslanski zbornici obstaja ekumenska molilna skupina (Ecumenical Prayer Group) kot 
neformalna skupina poslancev, ki jih posebej zanimata vzgoja in religija. Vanjo se lahko 
vključijo poslanci in senatorji ne glede na svoje versko prepričanje. Skupina vsako leto 
organizira molitveni zajtrk, ki se ga udeležujejo predstavniki različnih religij, poslanci, 
senatorji in tuji gostje. Dogodek poteka pod pokroviteljstvom predsednika Poslanske 
zbornice (povzeto po ECPRD 1818).  Skupina sicer deluje po odgovoru s kolegijskima 
organoma Senata in Poslanske zbornice (standing bureau). Sestaja se tedensko v prostorih, 
ki jih odobrita kolegijska organa in tako da ne moti dela obeh domov. Skupina moli, 
organizira razgovore o vzgojnih in verskih vprašanjih, obeležuje praznike in se opredeljuje do 
zakonskih iniciativ, ki vplivajo na moralno in versko vzgojo, itd. (povzeto po ECPRD 2873).  
 
 

                                                           
6
 Fotografije molitvenega prostora v Bundestagu so dostopne na 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/42161667_kw13_andachtsraum/210320   in 
https://www.bundestag.de/blob/383224/e593281e2f9ef08752613cb5833b0ea6/flyer_en-data.pdf.  
7
 Fotografije kapele so na voljo na: http://poznaj.sejm.gov.pl/architektura-sejmowa/galeria-zdjec/nowy-

dom-poselski.html.  

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/42161667_kw13_andachtsraum/210320
https://www.bundestag.de/blob/383224/e593281e2f9ef08752613cb5833b0ea6/flyer_en-data.pdf
http://poznaj.sejm.gov.pl/architektura-sejmowa/galeria-zdjec/nowy-dom-poselski.html
http://poznaj.sejm.gov.pl/architektura-sejmowa/galeria-zdjec/nowy-dom-poselski.html
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2.14 Švedska 
 
V Riksdagu imajo za molitev oz. meditacijo namenja dva prostora: večjo kapelo, ki sprejme 
okoli 50 ljudi, s križem, stojalom za brevir (lectern) in klavirjem. Obiskovalcem so na voljo  
biblije in cerkvene pesmarice. Poleg tega obstaja še manjši prostor nevtralne opreme brez 
verskih simbolov, v katerem naj bi se dobro počutili pripadniki različnih ver. Oba prostora sta 
v kleti enega izmed objektov parlamenta in sta brez oken. V parlamentu vsako sredo pred 
zasedanjem plenuma potekajo molitve. Molitev organizira združenje Krščanska skupina 
(Christian group), vabljeni pa so poslanci, zaposleni, člani združenja in drugi (povzeto po 
ECPRD 2873). 
 
2.15 Velika Britanija 
 
V britanskem parlamentu, t.j. v Westminsterski palači, je stara kapela iz 13. stoletja (Chapel 
of St Mary Undercroft8). Formalno ne pripada nobeni cerkvi, o njeni uporabi odloča t.i. 
Speaker's Chaplain. V praksi v njej potekajo anglikanske, rimskokatoliške in metodistične 
maše, uporabljajo pa jo lahko tudi druge krščanske vere. Kapela je na voljo poslancem za 
poroke, krste in druge obrede. V času ramadana sta muslimanom v britanskem parlamentu 
za molitev na voljo dva prostora. 
Sicer pa se plenarna zasedanja v britanskem parlamentu vedno začnejo z molitvijo, podobno 
kot na Irskem (povzeto po ECPRD 504 in 2873). 
 
 
III. ZAKLJUČEK 
 
Kot izhaja iz naslednje tabele, v večini pregledanih parlamentov posebnih prostorov za 
molitev ali kapel ter verskih srečanj nimajo. 
 
Tabela 1: Molitveni prostori in verska srečanja v parlamentih 
Država Parlament Molitveni prostor Verska srečanja oz. 

obredi v parlamentu 

 Parlamentarna skupščina 
Sveta Evrope 

da  ne 

 Evropski parlament   
da 

 
da 

Albanija  ne ne 

Avstrija Oba domova ne ne 

Belgija  Oba domova ne ne 

BIH Zvezni parlament ne ne 

Ciper  ne ne 

Češka  Senat  da n.p. 

Poslanska zbornica da da 

Črna gora  ne ne 

Danska  ne da 

Estonija  ne da 

Finska  ne da 

Francija  Oba domova ne ne 

Hrvaška Sabor ne ne 

Grčija  ne ne 

Irska Oba domova ne  da 

Italija Senat da n.p. 

Poslanska zbornica da n.p. 

Latvija  da da 

                                                           
8
 Bogata notranjost kapele je vidna na:  

https://www.flickr.com/photos/uk_parliament/sets/72157621765942023/. 

https://www.flickr.com/photos/uk_parliament/sets/72157621765942023/
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Litva  da ne 

Luksemburg  ne ne 

Madžarska  ne ne 

Makedonija  ne ne 

Nemčija  Bundesrat ne ne 

Bundestag da da 

Nizozemska Oba domova  ne ne 

Poljska  Oba domova da (hotel) da 

Portugalska  ne ne 

Romunija Poslanska zbornica ne da 

Slovaška  ne ne 

Srbija  ne ne 

Španija Oba domova ne ne 

Švedska  da da 

UK Oba domova da da 

 

 
V prostorih Parlamentarne skupščine Sveta Evrope imajo molitveni prostor, ki je namenjen 
različnim veram. Meditacijski oz. tihi sobi sta tudi v Evropskem parlamentu, tako v Bruslju kot 
v Strasburgu.  
V državah članicah Evropske unije in v državah Zahodnega Balkana pa so sicer prostori za 
molitve v zgradbah parlamentov prej izjema kot pravilo. Imajo jih na Češkem (Senat in 
Poslanska zbornica), v nemškem Bundestagu, v Italiji (tako Senat kot Poslanska zbornica sta 
v zgradbah, v sklopu katerih sta starodavni cerkvici), v Latviji, v Litvi, na Švedskem in v 
britanskem parlamentu (kapela je iz 13. stoletja). Na Poljskem je kapela v hotelu, ki je 
namenjen poslancem, in za katerega se šteje, da gre za parlamentarni objekt.  
Med obstojem kapele v parlamentu in (ustavnim) odnosom med državo in cerkvijo je težko 
najti neposredno povezavo. Med državami s kapelo oz. molilnico jih večina velja za 
sekularne, kar pomeni, da nobena vera nima statusa državne vere, država je do vseh religij 
nevtralna (npr. Češka, Litva, Poljska). Latvija ima v ustavi izrecno določeno ločitve države in 
cerkve. V Veliki Britaniji (anglikanska cerkev v Angliji) in pogojno na Švedskem pa lahko 
govorimo o državnih cerkvah, vendar sta v obeh primerih parlamenta namenila prostor za 
molitve tudi drugim religijam. Nekatere države z državno cerkvijo (Danska, Finska) ali 
države, kjer ima cerkev močen položaj (npr. Grčija), kapel ali molilnic v parlamentih nimajo. 
 
Tudi srečanj, povezanih z vero, v večini parlamentov ni. V Evropskem parlamentu vsako leto 
priredijo Evropski molitveni zajtrk. V Veliki Britaniji in na Irskem se vsako plenarno zasedanje 
parlamenta začne z molitvijo v plenarni dvorani. Molitvene ali adventne zajtrke imajo na 
Češkem (Poslanska zbornica), v Estoniji, v Bundestagu in v Romuniji. Molitve oz. duhovna 
srečanja ali trenutke za refleksijo imajo v Bundestagu, češki Poslanski zbornici, na Danskem, 
Finskem, na Poljskem, v Romuniji (Poslanska zbornica) in na Švedskem. Redni verski obredi 
za različne religije  so v Evropskem parlamentu, tedenske maše imajo v Latviji. 
 
V državah, kjer imajo izrecno ustavno določbo o ločenosti cerkve od države9 (to so: Bosna in 
Hercegovina, Francija, Hrvaška, Madžarska, Črna gora, Srbija, Makedonija, Latvija, 
Nizozemska10 in Portugalska), z izjemo Latvije, nimajo ne prostorov za molitev niti nobenih 
verskih srečanj. 
 
Pripravila: 
Marjana Križaj 
 
 

                                                           
9
 Podatke smo pridobili iz pregledanih ustav in iz strokovne literature (npr. Robbers).  

10
 Na Nizozemskem sicer izrecne ustavne določbe ni, vendar se jo kljub temu uvršča v sistem, kjer 

velja pravilo stroge ločenosti cerkve od države, podobno kot v Franciji (prim. Robbers, str. 215). 
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