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ÖÖ PASTORALA

ÖÖ NOTRANJE 

OZDRAVLJENJE

ÖÖ NE UBIJAJ

ÖÖ SPOLNOST

V TEJ ŠTEVILKI:

Letnik 35, št. 9  
SEPTEmBER 2015

ZačenjamoÖ novoÖ
pastoralnoÖ leto.ÖToÖbe-
sedoÖ slišiteÖ pogosto,Ö
paÖ tudiÖ besedeÖ pastir,Ö
pastoralniÖ sodelavec,Ö
pastoralniÖnačrt,Öpasto-
ralaÖ…

TeÖ besedeÖ izha-
jajoÖ izÖ latinskeÖ besedeÖ
»pastor«Ö –Ö pastir.Ö ŽeÖ
samÖ JezusÖ jeÖ oÖ sebiÖ
rekel:ÖJAZÖSEMÖDOBRIÖ
PASTIR.Ö PastirÖ jeÖ tisti,Ö
kiÖdrugeÖvodiÖnaÖdobroÖ
inÖ sočnoÖ pašo.Ö JezusÖ
jeÖpastir,ÖkiÖdajeÖživlje-
njeÖ inÖ vodiÖ vÖ večnoÖ
življenje.ÖVÖCerkviÖnisoÖ
pastirjiÖ samoÖ papež,Ö
škofjeÖ inÖ duhovniki.Ö
Pastirsko,Ö učiteljskoÖ
inÖ duhovniškoÖ služboÖ
smoÖ prejeliÖ priÖ sv.Ö kr-
stu,ÖtoÖpomeni,ÖdaÖsmoÖ
tudiÖ vsiÖ krščeniÖ pastir-
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ji,ÖučiteljiÖinÖduhovnikiÖ
sol,Ö lučÖ inÖ kvasÖ zaÖ taÖ
svet.

KajÖ jeÖ pastorala?Ö
PastoralaÖ jeÖ način,Ö
kakoÖ vÖ življenjuÖvoditiÖ
ljudi,Ö daÖ biÖ seÖ srečaliÖ
sÖ Kristusom.Ö ZatoÖ soÖ
vseÖskupine,Öbogosluž-
jeÖ inÖ poukÖ vÖ službiÖ leÖ
temuÖ namenu.Ö SrečatiÖ
seÖ sÖ KristusomÖ pome-
niÖ doživetiÖ inÖ osebnoÖ
spoznati,Ö daÖ jeÖ JezusÖ
ediniÖ Odrešenik,Ö BogÖ
inÖ človek,Ö kiÖ jeÖ postalÖ
človek,ÖdaÖbiÖnasÖneÖleÖ
počlovečil,ÖpačÖpaÖtudiÖ
pobožanstvil.Ö JazÖ kotÖ
vašÖžupnikÖsemÖprvi,ÖkiÖ
semÖvÖžupnijiÖzaÖtoÖod-
govoren;Ö čepravÖ semÖ
slabotenÖ človek,Ö raču-
namÖnaÖBoga,ÖkiÖmeÖjeÖ
izbralÖinÖkÖvamÖposlalÖvÖ

http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
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taÖvelikÖnamen,ÖviÖver-
nikiÖ paÖ vsakÖ poÖ daru,Ö
kiÖ steÖ gaÖ prejeli,Ö odgo-
varjateÖnaÖtaÖBožjiÖklicÖ
inÖ takoÖ boÖ župnijaÖ živÖ
organizemÖ inÖ družina,Ö
kiÖprinašaÖveseloÖnovi-
coÖ vÖ taÖ konkretniÖ čas,Ö
problemeÖinÖpotrebe.

PastoralaÖ jeÖ torejÖ
način,Ö daÖ oznanjamo,Ö
daÖnasÖBogÖ imaÖradÖ inÖ
izÖ teÖ ljubezniÖ živimo,Ö
daÖsvet,ÖkiÖvidiÖmedÖse-
bojÖ KristusoveÖ učenceÖ
inÖ pričevalceÖ neÖ obu-
pa,Ö ampakÖ seÖ odpiraÖ
življenju.

VašÖ pastirÖ župnikÖ
inÖpastoralniÖsodelavciÖ
skupajÖ kličemoÖ BožjiÖ
blagoslovÖ inÖ Sv.Ö DuhaÖ
naÖ vsoÖ župnijoÖ inÖ našÖ
krajÖLogatec.

Janez Kompare

POSLANicA Ob zAčETku šOLSkEgA 
iN kATEhETSkEgA LETA

SpoštovaneÖ učite-
ljiceÖ inÖučitelji,Öspošto-
vaniÖstarši,ÖdrageÖučen-
keÖ inÖ učenci,Ö dijakinjeÖ
inÖdijaki!

ZačenjamoÖ novoÖ
šolskoÖ leto.Ö VsakÖ za-
četekÖ prinašaÖ sÖ sebojÖ
nemirÖ pričakovanja,Ö
načrtovanja,Ö novegaÖ
upanjaÖ inÖ dobrihÖ skle-
pov.Ö VašeÖ delo,Ö dragiÖ
učenciÖ inÖdijaki,ÖkakorÖ
tudiÖ deloÖ vas,Ö spošto-
vaniÖ staršiÖ inÖ učitelji,Ö
kiÖ otrokeÖ inÖ mladeÖ
spremljateÖ priÖ njihoviÖ
rastiÖ vÖ znanjuÖ inÖ do-
zorevanjuÖ vÖ človeškihÖ
krepostih,ÖjeÖizrednegaÖ
pomenaÖ zaÖ družboÖ inÖ
Cerkev.

PrekoÖ različnihÖ
šolskihÖ inÖ obšolskihÖ
dejavnostihÖ boste,Ö

dragiÖ učenciÖ inÖ dijaki,Ö
odkrivaliÖ lepoto,Ö smi-
selnostÖ inÖ bogastvoÖ
sveta,ÖkiÖnasÖobdajaÖinÖ
kiÖnamÖjeÖzaupanÖvÖod-
govornoÖupravljanje.ÖVÖ
stvarstvuÖbosteÖprepo-
znavaliÖ slediÖ Stvarni-
ka.Ö BoditeÖ radovedniÖ
inÖ pomnožiteÖ številneÖ
darove,Ö kiÖ jihÖ jeÖ Stvar-
nikÖpoložilÖvÖvas,ÖinÖjihÖ
uporabljajteÖ vÖ dobroÖ
vsehÖljudiÖinÖcelotnegaÖ
stvarstva.ÖOdÖvas,Ödra-
giÖ učenciÖ inÖ dijaki,Ö jeÖ
odvisnaÖ našaÖ skupnaÖ
prihodnost.

InÖ vi,Ö spoštovaniÖ
staršiÖinÖučitelji,ÖboditeÖ
sÖ svojimiÖ izkušnjamiÖ
oporaÖinÖzÖosebnimÖod-
nosomÖdoÖnaraveÖinÖdoÖ
ljudiÖzgled.ÖVašeÖznanjeÖ
bogatiÖ znanjeÖ otrokÖ inÖ
mladih,ÖvašiÖživljenjskiÖ
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zglediÖ paÖ plemenitijoÖ
njihovaÖ srca,Ö daÖ bodoÖ
mogli,Ö koÖ boÖ napočilÖ
njihovÖčas,ÖznanjeÖupo-
rabljatiÖsÖsrcemÖinÖtakoÖ
taÖ svetÖ delatiÖ lepšiÖ inÖ
prijaznejšiÖ zaÖ vsakegaÖ
človeka.

VsemÖ seÖ zahva-
ljujemÖ zaÖ vseÖ dobro,Ö
karÖ steÖ doslejÖ narediliÖ
naÖ področjuÖ vzgojeÖ
inÖ izobraževanja,Ö terÖ
vamÖvÖnovemÖšolskemÖ
letuÖ želimÖ velikoÖ med-
sebojnegaÖ zaupanja,Ö
pomoči,Ö potrpežljivo-
stiÖ inÖ naklonjenosti.Ö
ČeÖ bomoÖ znaliÖ takoÖ
pristopatiÖkÖsvojimÖod-
govornostim,Ö seÖ bomoÖ
naÖkoncuÖletaÖlahkoÖvsiÖ
veseliliÖsadov,ÖkiÖjihÖboÖ
obrodiloÖnašeÖdelo.ÖPriÖ
vašemÖ deluÖ vasÖ bomÖ
spremljalÖ inÖ podpiralÖ
sÖ svojoÖvsakdanjoÖmo-
litvijo.

msgr. Stanislav 
Zore OFM
ljubljanski 

nadškof metropolit
predsednik Komisije 

za šolstvo pri SŠK

POMEN SV. MAšE zA NOTRANJE 
OzDRAVLJENJE

ZaÖzdravljeneÖtele-
snihÖ inÖ duševnihÖ bole-
zniÖ imamoÖ zdravnike,Ö
zdravilaÖ inÖ bolnišnice.Ö
KoÖ paÖ jeÖ bolanÖ duh,Ö
potrebujemoÖ drugačnoÖ
zdravilo.ÖKakorÖjeÖtežkoÖ
dajatiÖdiagnozeÖzaÖ»tele-
sne«Öbolezni,ÖtolikoÖtež-
jeÖjeÖzaÖduhovne.ÖKakoÖ
prepoznatiÖ »obolelostÖ
duha«ÖpriÖsebiÖaliÖvÖoko-
lici?Ö

MnogiÖ ljudjeÖ neÖ
morejoÖ pravÖ zaživeti,Ö
kerÖ soÖ pretiranoÖ jezni,Ö
ljubosumni,Ö leni,Ö ne-
čimrni,Ö oholi,Ö prekli-
njajo,Ö prezirajoÖ druge,Ö
sovražijo,Ö delujejoÖ
napadalnoÖ (navzvenÖ
aliÖ navznoter),Ö tlačiÖ jihÖ
mora,Ö soÖ depresivni,Ö
nimajoÖvsakdanjeÖmočiÖ
zaÖ življenje,Ö vÖ vsakemÖ
dejanjuÖ vidijoÖ zarotoÖ
protiÖ sebi,Ö jihÖ jeÖ strah,Ö
soÖpaničniÖ…ÖsoÖnekakoÖ
oviraniÖinÖnekateriÖceloÖ
blokiraniÖ izÖ neznanihÖ
aliÖ nejasnihÖ razlogov.Ö
PriÖ mnogihÖ soÖ vzrokiÖ
lastniÖgrehi,ÖšeÖposebej,Ö
čeÖsmoÖzÖnjimiÖprizadeliÖ
druge;ÖpotemÖsoÖ grehi,Ö
kiÖ soÖ jihÖ drugiÖ storiliÖ
nam,ÖneÖdaÖbiÖbiliÖkriviÖ
mi.ÖToÖjeÖvÖnasÖpovzroči-

loÖhudeÖtravme.ÖVčasihÖ
vseÖodÖnaštetegaÖizviraÖ
odÖ našihÖ prednikov,Ö kiÖ
jihÖ nitiÖ poznaliÖ nismo,Ö
inÖ negativnoÖ delujeÖ vÖ
družinskemÖ debluÖ inÖ
zeloÖoviraÖnormalenÖra-
zvojÖposameznika.

JezusÖjeÖprišel,ÖdaÖ
nasÖosvobodiÖ inÖozdra-
viÖ –Ö duhovnoÖ ozdravi,Ö
karÖ paÖ lahkoÖ potegneÖ
zaÖ sebojÖ tudiÖ duševnoÖ
inÖtelesnoÖozdravljenje.Ö
KoÖjeÖJezusÖzdravilÖtele-
sneÖinÖduševneÖbolezni,Ö
jeÖ toÖ delalÖ izÖ sočutja.Ö
TodaÖvsakokratÖjeÖrekelÖ
ljudem,ÖnajÖoÖtemÖniko-
murÖneÖgovorijo.ÖKoÖpaÖ
jeÖozdravljalÖnaÖduhov-
nemÖ področju,Ö npr.Ö koÖ
jeÖ izganjalÖ demone,Ö jeÖ
rekel:Ö »VrniÖ seÖ domovÖ
inÖpripoveduj,ÖkajÖvseÖtiÖ
jeÖstorilÖBog«Ö(LkÖ8,39).Ö
TorejÖ jeÖbiloÖ toÖ slednjeÖ
pomembnejše.Ö ČeÖ biÖ
JezusÖ zdravilÖ samoÖ te-
lesneÖ inÖduševneÖbole-
zni,ÖbiÖkljubÖtemuÖostalaÖ
grehÖ inÖ zloÖvÖ ljudehÖ inÖ
neÖbiÖbiliÖodrešeni.Ö

JezusÖniÖprišelÖpo-
pravljatÖ staregaÖ svetaÖ
–Ö ampakÖ ustvaritiÖ novÖ
svet,ÖprenovljeniÖsvetÖvÖ
duhovnemÖ pomenu.Ö ZÖ
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JezusovimÖ vstajenjemÖ
seÖ jeÖ začeloÖ tudiÖ novoÖ
stvarjenje.Ö SvetiÖ DuhÖ
delujeÖvÖnas.ÖVseÖtrplje-
njeÖ inÖvseÖzloÖ jeÖzaradiÖ
greha.ÖTorejÖjeÖrazumlji-
vo,ÖdaÖbostaÖnašaÖpsihaÖ
inÖnašeÖ teloÖzdrava,ÖkoÖ
seÖ osvobodimoÖ vsake-
gaÖzla.Ö

EksorcistÖ MarjanÖ
VetrnikÖ opisujeÖ petÖ
vstopnihÖ mestÖ hudegaÖ
duha.ÖEnoÖjeÖdružinskoÖ
debloÖ (rodbina).Ö KotÖ
seÖ podedujejoÖ telesneÖ
inÖ duševneÖ bolezni,Ö seÖ
dedujejoÖtudiÖduhovne.Ö
OdÖ prvihÖ prednikovÖ
smoÖ podedovaliÖ žeÖ iz-
virniÖ greh,Ö kiÖ imaÖ svojÖ
zunanjiÖizvorÖvÖhudiču,Ö
notranjegaÖ paÖ vÖ člove-
kovemÖ napuhu.Ö Nepo-
kesaniÖ grehiÖ inÖ raneÖ
seÖ lahkoÖ prenašajoÖ naÖ
potomce.Ö

RadostÖdoživljamoÖ
samo,Ö kadarÖ živimoÖ vÖ
soglasjuÖ zÖ BožjimÖ zako-
nom.Ö ŠeleÖ tedajÖ uživa-
moÖvseÖživljenjeÖizÖglobi-
neÖdušeÖinÖtelesa.ÖSvetÖjeÖ
ustvarilÖBogÖinÖneÖhudič.Ö
ZatoÖlahkoÖsamoÖBogÖdaÖ
radostÖ inÖ zadovoljstvo.Ö
GrehÖ velikoÖ obljublja,Ö
maloÖdajeÖinÖvseÖvzame.Ö
GrehÖjeÖvednoÖprevara,Ö
lažÖinÖsmrt.Ö

Začetek zdravlje-
nja duhaÖ jeÖ vera,Ö daÖ
soÖ vseÖ besedeÖ SvetegaÖ
pismaÖzdravilne.ÖKoÖJe-
zusÖpravi:Ö»Odpusti«,ÖtoÖ
niÖsamoÖmoralnoÖnače-
lo,Ö ampakÖ jeÖ tudiÖ zdra-
vilo.Ö KoÖ odpuščamo,Ö
seÖnamrečÖosvobajamoÖ
jeze.Ö TaÖ razdiraÖ našeÖ
teloÖ inÖ psiho,Ö daÖ neÖ
delujeÖ večÖ celovitoÖ inÖ
svobodno.ÖOtrok,ÖkiÖneÖ
dobiÖdovoljÖljubezniÖodÖ
svojihÖ staršev,Ö prebujaÖ
vÖ sebiÖ sovraštvoÖ doÖ
starševÖ inÖ bližnjihÖ inÖ vÖ
odnosuÖzÖnjimiÖzapadaÖ
vÖnapetosti,Ökrčevitosti,Ö
karÖseÖzrcaliÖtudiÖvÖnje-
govemÖtelesu.

PriÖzdravljenjuÖno-
tranjihÖranÖ jeÖpotrebnoÖ
osebnoÖ poglabljanjeÖ vÖ
molitev,Ö kiÖ jeÖ živÖ oseb-
niÖ pogovorÖ inÖ odnosÖ zÖ
JezusomÖKristusom.ÖŠeÖ
posebejÖbranjeÖSvetegaÖ
pismaÖnoveÖzaveze,Özla-
stiÖodlomkov,ÖvÖkaterihÖ
JezusÖozdravljaÖinÖnaro-
čaÖsvojimÖučencem,ÖnajÖ
delajoÖistoÖkotÖon.Ö

ObstajajoÖ Ö tudiÖ
različneÖ molitveneÖ
skupine,Ö kiÖ molijoÖ naÖ
svojihÖ srečanjihÖ zaÖ
ozdravljanjeÖ notranjihÖ
ran:ÖtaÖmolitevÖjeÖlahkoÖ
karizmatičnaÖ (zlastiÖ vÖ

okviruÖduhovnegaÖtokaÖ
KatoliškeÖ karizmatičneÖ
prenove)Ö aliÖ paÖ greÖ zaÖ
ozdravljanjeÖ poÖ redniÖ
molitvi.Ö

ParomÖ predÖ vsto-
pomÖvÖzakonÖseÖpripo-
ročajoÖduhovneÖvajeÖzaÖ
ozdravljenjeÖ notranjihÖ
ran,ÖkarÖlahkoÖpreprečiÖ
marsikateroÖtežavo.ÖOb-
hajaÖseÖlahkoÖtudiÖmašaÖ
zaÖ ozdravitevÖ družin-
skegaÖ debla,Ö vendarÖ taÖ
brezÖ spraveÖ vÖ družiniÖ
nimaÖpomena.

ToÖ soÖ naÖ kratkoÖ
glavniÖ razlogiÖ zaÖ daro-
vanjeÖmašÖzaÖ»notranjeÖ
ozdravljanjeÖinÖozdravi-
tevÖdružinskegaÖdebla«,Ö
kiÖ jiÖ lahkoÖ sledijoÖ tudiÖ
molitveÖ nadÖ posame-
zniki.

TakeÖ mašeÖ bodoÖ
odslejÖtudiÖvÖnašiÖžupni-
ji,ÖinÖsicerÖvsako 3. ne-
deljo v mesecu ob 19. 
uri (vÖ zimskemÖ časuÖ
obÖ 18-ih)Ö v župnijski 
cerkvi. 

Po spletnih virih 
in literaturi 

dr. Marjana Turnška 
povzela LjuT
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VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanjÖinÖSocialnegaÖtednaÖVasÖÖ
župnijaÖDolnjiÖLogatecÖvabiÖnaÖpredavanjeÖzÖnaslovom

ZAPLETENIH ČASIH VZGAJATI ENOSTAVNO

v četrtek, 17. septembra , ob 19. uri
v Jožefovi dvorani medgeneracijskega doma.

Predaval bo msgr. Slavko Rebec, 
univ.dipl.teol. in dipl. pedagog

Čas,ÖvÖkateremÖživimo,ÖdoživljamoÖkotÖzeloÖzapleten.ÖVsakovrstneÖkrizeÖnasÖ
strašijo.Ö StaršiÖ inÖ vzgojiteljiÖ seÖ žeÖ vÖ naprejÖ bojimoÖ možnihÖ posledicÖ našihÖ dejanj,Ö
odločitev,ÖvzgojnihÖposegov.ÖNaÖpodročjuÖvzgojeÖseÖiščejoÖ»čudežne«Öformule,ÖtakoÖ
zÖvidikaÖvsebineÖkakorÖzÖvidikaÖvzgojnihÖmetodÖinÖpristopov.ÖToÖvodiÖvÖvednoÖvečjoÖ
zmedenostÖvzgojiteljev,ÖvzgojaÖpaÖjeÖvidetiÖkotÖnekajÖzeloÖkompliciranega.

Odgovor,ÖkiÖgaÖpredlagamÖnaÖtoÖsituacijoÖje,ÖdaÖseÖponovnoÖozremoÖnaÖglavneÖ
inÖprvinskeÖpotrebeÖotroka,ÖkiÖjeÖosebaÖvÖnastajanju.ÖOtrokuÖjeÖpotrebnoÖomogočitiÖ
varnoÖokolje,ÖvÖkateremÖboÖlahkoÖ»preizkušal«Öživljenje.ÖPredvsemÖpaÖjeÖpotrebnoÖ
bitiÖkotÖvzgojiteljÖpreprost,Ö jasenÖinÖenostavenÖvÖpredlogihÖotroku.ÖDaÖbiÖvzgojiteljÖ
lahkoÖbilÖtak,ÖmoraÖbitiÖvÖsebiÖčimÖboljÖtrden,ÖjasenÖinÖvÖpristnemÖodnosu.

PredavateljÖSlavkoÖRebecÖopravljaÖslužboÖškofovegaÖvikarjaÖzaÖpastoraloÖ inÖ
župnikaÖvÖŠmarjahÖpriÖKopru.ÖPrejÖ jeÖbilÖ12Ö letÖ rektorÖŠkofijskeÖgimnazijeÖVipava.Ö
VÖvlogiÖduhovnegaÖspremljevalcaÖ inÖvzgojiteljaÖvodiÖrazličneÖprogrameÖzaÖmlado-
stnikeÖinÖzaÖodrasle.ÖUkvarjaÖseÖsÖpodporoÖstaršemÖpriÖvzgojiÖotrok.ÖNaÖšoliÖjeÖrazvilÖ
posebnoÖoblikoÖavtentičnegaÖpoukaÖVeraÖinÖkulturaÖvÖ3.ÖletnikuÖkatoliškeÖgimnazije.Ö
SodelujeÖtudiÖvÖskavtskemÖgibanju.

Prisrčno vabljeni!
Povabite tudi znance in prijatelje!

Vstop prost, Bog pa vam povrni vaš prostovoljni dar, 
s katerim boste omogočili obisk zanimivih gostov tudi v prihodnje.
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NagovorÖ duhov-
nikaÖ priÖ svetiÖ mašiÖ vÖ
Radencih,Ö kjerÖ svaÖ zÖ
ženoÖ prebilaÖ nekajÖ mir-
nihÖ poletnihÖ dni,Ö najuÖ
jeÖ zdramilÖ izÖ počitniškeÖ
otopelosti.ÖRazmišljanjeÖ
duhovnikaÖ inÖ njegovoÖ
iskanjeÖ odgovoraÖ naÖ

vprašanje,Ö zakajÖ seÖ
takoÖhitroÖspreminjajoÖ
našeÖ vrednote,Ö tudiÖ
tiste,ÖkiÖsmoÖjihÖšeÖdoÖ
nedolgoÖ tegaÖ spreje-
maliÖ vsiÖ kotÖ kažipotÖ
vÖživljenjuÖinÖimeliÖzaÖ
neÖ dvomljivoÖ pravil-
ne.ÖTakoÖzapovedÖ»neÖ

ubijajÖ …«Ö zahtevaÖ mirÖ
srcaÖ–ÖBlagorÖ tistim,ÖkiÖ
delajoÖzaÖmirÖ(MtÖ5,9).

RazmišljanjeÖ meÖ
jeÖ vodiloÖ kÖ zaključku,Ö
daÖnasÖnašiÖsodobniÖži-
vljenjskiÖtrendiÖvodijoÖkÖ
razvrednotenjuÖ vsega,Ö
karÖnasÖučiÖÖnašaÖvera.Ö
Povedano,ÖpaÖ tudiÖ šte-
vilneÖmorečeÖzgodbeÖvÖ
novejšihÖ dneh,Ö obgla-
vljenihÖžrtvahÖinÖgrobo-
vihÖ naÖ morskemÖ dnu,Ö
nasÖsilijoÖkÖpremislekuÖ
inÖ iskanjuÖ Ö odgovoraÖ
naÖ vprašanje,Ö zakajÖ sÖ
takoÖ lahkotoÖ inÖ brezÖ
predsodkovÖ sprejema-
moÖtolikoÖpreganjanjÖizÖ
domovÖinÖtudiÖkrvi.ÖTaÖ
trendÖ seÖ skoziÖ zgodo-
vinoÖ ponavljaÖ inÖ celoÖ
povečujeÖ predÖ našimiÖ
očmi.

PomanjkanjeÖ za-
vesti,Ö daÖ jeÖ človeškoÖ
življenjeÖ svetoÖ inÖ daÖ
spoštovanjeÖ terÖ rastÖ
človeškegaÖ življenjaÖ
zahtevaÖmirÖseÖnaÖvsejÖ
črtiÖ odražaÖ vÖ našemÖ
vsakdanu.

ZÖ razvrednote-
njemÖ vrednostiÖ vsa-
kegaÖ življenjaÖ semÖ seÖ
soočalÖ tudiÖ obÖ prija-

Ob zAPOVEDi »NEDOLžNEgA iN PRAVičNEgA NE ubiJAJ« 
(2 Mz 23,7) iN MiRu
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teljskemÖ pogovoru,Ö koÖ
miÖ jeÖ sogovornikÖ pre-
pričanÖ vÖ svojÖ pravÖ za-
trjeval,ÖdaÖprimeriÖstra-
šljiveÖ smrtiÖ obÖ koncuÖ
drugeÖ svetovneÖ vojneÖ
vÖ našihÖ gozdovih,Ö opi-
saneÖ vÖ romanuÖ DragaÖ
JančarjaÖ »ToÖ nočÖ semÖ
joÖ videl«,Ö nisoÖ ničÖ po-
sebnega.Ö ToÖ seÖ jeÖ pačÖ
dogajalo.Ö TakoÖ razvre-
dnotenjeÖ pogledovÖ naÖ
življenjeÖ inÖčlovekaÖ soÖ
vsajÖ meniÖ nerazumlji-
voÖ opustošenjeÖ razmi-
šljujočegaÖsodobnika.

PravÖ takoÖnerazu-
mljivimÖ pobojemÖ enihÖ
inÖ drugihÖ smoÖ biliÖ pri-
čaÖ tudiÖ priÖ nasÖ žeÖ obÖ
začetkuÖ drugeÖ svetov-
neÖ vojne.Ö SkrivnostniÖ
pobojiÖÖ»ČrneÖroke«ÖnaÖ
eniÖ straniÖ inÖ strašljiviÖ
povojniÖpobojiÖvnašajoÖ
nemirÖÖvÖljudiÖšeÖdanes.Ö

ŠeÖvednoÖmiÖosta-
jaÖ vÖ spominuÖ tudiÖ ma-
terinoÖ pripovedovanjeÖ
oÖ stiskiÖ beguncevÖ izÖ
GradiškeÖ vÖ časuÖ prveÖ
svetovneÖ vojne.Ö VsaÖ
družinaÖ jeÖ moralaÖ
prebežatiÖ vÖ našÖ kraj.Ö
LjudjeÖsoÖjihÖsprejeliÖvÖ
svojeÖ skromneÖ domo-
veÖinÖzÖnjimiÖdeliliÖstre-
hoÖinÖkruh.ÖZaÖdanašnjiÖ

življenjskiÖ slogÖ nera-
zumljivoÖ početje,Ö koÖ
seÖzgražamoÖnadÖpri-
čakovanimiÖbegunci.

PaÖ seÖ jeÖ podo-
benÖeksodusÖ(izselje-
vanje)Ö priÖ nasÖ pono-
vilÖpredÖ70Öleti,ÖkoÖjeÖ
tudiÖ izÖ našihÖ domovÖ
večÖ tisočÖ Ö »drugač-
nih«Ö (samoÖ drugačeÖ
mislečih)ÖÖljudi,ÖkiÖsoÖ
seÖbaliÖÖkomunističneÖ
prihodnosti.ÖOÖtakemÖ
beguÖ vÖ neznanoÖ jeÖ
zapisalaÖ spomineÖ
mameÖ FranckeÖ Mi-
hevcÖ poročeneÖ To-
mazinÖ njenaÖ hčerkaÖ
SonjaÖ Valentin-Toma-
zin.Ö PolnoÖ VetrinjskoÖÖ
poljeÖ jeÖ biloÖ kakiÖ
dveÖ letiÖ domÖ našimÖ
beguncem,Ö predenÖ
soÖ seÖ porazgubiliÖ poÖ
svetu.

NeÖnazadnje,Öza-
dnjaÖvojnaÖmorijaÖnaÖÖ
našihÖtlehÖinÖbegÖpredÖ
vojnimiÖ grozotamiÖ
številnihÖ pregnancevÖÖ
šeÖniÖzbledelÖinÖtakra-
tneÖraneÖšeÖnisoÖzace-
ljene.ÖMnogiÖbegunciÖ
izÖ jugaÖnašeÖ takratneÖ
skupneÖdomovineÖsoÖ
vendarÖ našliÖ vsajÖ za-
časnoÖbivališče.

MiÖpaÖseÖdanesÖsÖ
svojoÖ odtujenoÖ zaho-
dnjaškoÖ inÖegocentrič-
noÖ usmerjenoÖ vestjoÖ
žeÖ vÖ naprejÖ bojimoÖ
vsakeÖ spremembeÖ inÖ
izgubeÖsÖsicerÖ trudomÖ
pridobljenegaÖ Ö imetjaÖ
–Östandarda.

TudiÖ samÖ semÖ
medÖ tistimi,Ö kiÖ seÖ muÖ
obÖtemÖpostavljajoÖšte-
vilnaÖvprašanja.ÖAliÖseÖ
bomÖmordaÖmoralÖtudiÖ
samÖodpovedatiÖčemuÖ
inÖkakoÖ–ÖvÖdobroÖšte-
vilnihÖnesrečnihÖ ljudi,Ö
kiÖbežijoÖvÖEvropo.

MordaÖ namÖ priÖ
temÖ razmišljanjuÖ ven-
darÖ pomagaÖ tudiÖ za-
vest,ÖdaÖsmoÖkristjani.

TudiÖ neverniÖ člo-
vekÖ obÖ vsem,Ö karÖ seÖ
dogajaÖ danes,Ö moreÖ
pomislitiÖ naÖ besedeÖ
svetegaÖ Avguština,Ö
daÖ jeÖ človekovÖ napuhÖ
razlogÖ zato,Ö daÖ posta-
nemoÖzavistniÖinÖsamoÖ
vaseÖ zagledani.Ö VsakÖ
samÖhočeÖdoločiti,ÖkajÖ
jeÖ dobroÖ inÖ kajÖ ne,Ö jeÖ
zapisalÖ francoskiÖ mi-
slecÖFabriceÖHadjhadj.

Mihevc Pavel
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RAzSTRuPLJENi EROS – SPOLNOST iN kATOLiškA cERkEV

KoÖ jeÖ govoraÖ oÖ
katoliškiÖ spolniÖ moraliÖ
jeÖdobroÖpoznatiÖnjenoÖ
zgodovinskoÖozadje.ÖVÖ
CerkviÖ seÖ jeÖ vÖ določe-
nemÖ obdobjuÖ resÖ po-
javilÖ precejÖ negativenÖ
odnosÖ doÖ vsegaÖ tele-
snega,ÖkarÖpaÖtežkoÖpri-
pišemoÖkrščanstvuÖkotÖ
takšnemu.ÖPriÖKristusuÖ
niÖ opazitiÖ negativnegaÖ
odnosaÖ doÖ spolnosti.Ö
PravÖ nasprotno:Ö Kri-
stusÖ prizanesljivoÖ gle-
daÖ celoÖ naÖ prostitutkeÖ
kotÖ predstavniceÖ izna-
kaženeÖ inÖ sprevrženeÖ
spolneÖ morale.Ö Spreje-
maÖ jihÖ zÖ vsemÖ spošto-
vanjemÖinÖjimÖizkazujeÖÖ
dostojanstvoÖ terÖ jihÖ
nikdarÖneÖprezira,Öčetu-
diÖjihÖtedanjaÖjudovskaÖ

družbaÖ farizejskoÖ zani-
čuje.Ö ŽeÖ splošenÖ Jezu-
sovÖ odnosÖ doÖ žensk,Ö
kiÖsoÖbileÖvÖtistemÖčasuÖ
absolutnoÖ podrejeneÖ
inÖ drugorazredne,Ö jeÖ
bilÖnekajÖnepredstavlji-
vega,ÖdaÖpaÖsiÖjeÖdrznilÖ
govoritiÖ sÖ tujkami,Ö kiÖ
soÖ jihÖ JudjeÖ pogostoÖ
imeliÖ zaÖ predstavni-
ceÖ nižjeÖ kasteÖ inÖ celoÖ
prostitutkami,Ö paÖ jeÖ
bilÖ škandalÖ kolosalnihÖ
razsežnosti,Ö sajÖ soÖ muÖ
takšnoÖ ravnanjeÖbrani-
liÖ celoÖ njegoviÖ najboljÖ
zvestiÖ učenci,Ö karÖ vÖ
svojemÖ deluÖ »Razstru-
pitiÖ eros«Ö (CeljskaÖ Mo-
horjevaÖ družba,Ö 2015)Ö
priznavaÖ tudiÖ priznaniÖ
katoliškiÖ teologÖ MartinÖ
M.Ö Lintner:Ö »ČeÖ jeÖ bilaÖ

zaÖJezusoveÖsodobnikeÖ
pohujšljivaÖ žeÖ njegovaÖ
neporočenost,Ö potemÖ
jeÖbilÖnjegovÖodnosÖdoÖ
ženskÖ šeÖ boljÖ pohuj-
šljiv.Ö VÖ močnoÖ patriar-
halnoÖ zaznamovanemÖ
okolju,ÖkiÖjeÖstrukturnoÖ
zapostavljaloÖ ženskeÖ
inÖ vÖ kateremÖ soÖ bileÖ zÖ
lahkotoÖ izobčeneÖ aliÖ
paÖ soÖ ostaleÖ brezÖ pra-
vicÖ inÖ sredstev,Ö jeÖ šelÖ
JezusÖ prekÖ družbenihÖ
terÖverskihÖnormÖinÖseÖ
jeÖ sproščenoÖ družilÖ zÖ
ženskami:Ö nagovarjalÖ
jeÖ tujeÖ ženske;Ö takoÖ jeÖ
naÖ začudenjeÖ inÖ ne-
odobravanjeÖ svojihÖ
učencevÖ pričelÖ pogo-
vorÖobÖJakobovemÖvo-
dnjakuÖ zÖ žensko,Ö kiÖ jeÖ
bilaÖ tujka,Ö nevernaÖ inÖ
prešuštnica;ÖoÖženskahÖ
jeÖ govorilÖ lepoÖ inÖ sÖ
spoštovanjemÖ …«Ö (Lin-
tner,Ö 2015,Ö str.33–34).Ö
TeÖ besedeÖ paÖ odpira-
joÖ šeÖ enoÖ pomembnoÖ
vprašanjeÖ sÖ področjaÖ
cerkveneÖ spolneÖ mo-
rale,Ö inÖ sicerÖ odnosÖ
CerkveÖdoÖžensk,ÖkiÖ jeÖ
šeÖ dandanesÖ deleženÖ
mnogihÖočitkov,ÖsajÖnajÖ
biÖ cerkevÖ poÖ mnenjuÖ
nekaterihÖ ženskeÖ zati-
ralaÖ inÖ jihÖ spravljalaÖ vÖ
podrejeniÖ položaj,Ö šeÖ
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posebejÖ perečeÖ paÖ seÖ
nekaterimÖ zdiÖ vpraša-
njeÖ oÖ možnostiÖ opra-
vljanjaÖ duhovniškeÖ
službeÖ sÖ straniÖ žensk,Ö
karÖjeÖvÖmnogihÖprote-
stantskihÖ cerkvahÖ žeÖ
dolgoÖ časaÖ nekajÖ pov-
semÖ običajnega.Ö Stali-
ščeÖ KatoliškeÖ cerkveÖ
gledeÖ tegaÖ jeÖ povsemÖ
jasnoÖ–ÖženskoÖduhov-
ništvoÖ niÖ sprejemljivo,Ö
sajÖ soÖ biliÖ apostoli,Ö kiÖ
soÖ biliÖ deležniÖ zadnjeÖ
večerjeÖ (ustanovitveÖ
evharistije)Ö izključnoÖ
moškiÖ inÖ soÖ poznejeÖ
tudiÖ posvečaliÖ drugeÖ
pastoralneÖ delavceÖ
(škofeÖ inÖ duhovnike),Ö
kiÖ soÖ biliÖ pravÖ takoÖ
moški.Ö»Rezerviranost«Ö
duhovniškeÖ službeÖ zaÖ
moškeÖ katoličaneÖ paÖ
neÖmoreÖinÖneÖsmeÖbitiÖ
dojetoÖkotÖ zapostavlja-
njeÖžensk,ÖsajÖvÖsvetemÖ
pismuÖnajdemoÖvelikoÖ

plemenitihÖžensk,ÖkiÖ
soÖimeleÖvÖzgodoviniÖ
JudovskegaÖ narodaÖ

inÖ nasplohÖ odrešenjaÖ
zeloÖ pomembnoÖ vlo-
go.Ö MedÖ drugimÖ lahkoÖ
omenimoÖ JezusovoÖ
materÖ Marijo,Ö MarijoÖ
Magdaleno,Ö Estero,Ö
JuditoÖ inÖ Ruto.Ö TudiÖ vÖ
zgodoviniÖ CerkveÖ seÖ

jeÖ navkljubÖ opaznemuÖ
pomanjkanjuÖ ženskÖ
naÖ vidnejšihÖ pozicijahÖ
vÖ cerkvenihÖ krogihÖ
pojavilo,Ö karÖ nekajÖ
omembeÖ vrednihÖ
žena,Ö npr.Ö IvanaÖ Orle-
anska,Ö KatarinaÖ Sien-
skaÖ inÖ BrigitaÖ ŠvedskaÖ
itd.Ö VÖ CerkviÖ paÖ seÖ šeÖ
zlastiÖ vÖ zadnjemÖ časuÖ
pojavljajoÖ tudiÖ poziviÖ
inÖ razmišljanjaÖ oÖ tem,Ö
kakoÖ nežnejšemuÖ spo-
luÖ znotrajÖ svojegaÖ ob-
čestvaÖ naklonitiÖ večÖ
vidnih,ÖpomembnihÖinÖ
odgovornihÖ položajev,Ö
karÖ lahkoÖ razumemoÖ
tudiÖ kotÖ odgovorÖ naÖ
izrazitoÖ okrepitevÖ fe-
minističnihÖgibanjÖzno-
trajÖzahodneÖdružbeÖvÖ
zadnjihÖdesetletjihÖinÖsÖ
temÖ tudiÖ prizadevanjaÖ
zaÖ preprečevanjeÖ apo-
stazijeÖmedÖvernicami,Ö
kiÖ seÖ zaradiÖ svojegaÖ
spolaÖ vÖ cerkveniÖ sku-
pnostiÖ čutijoÖ zaposta-
vljene.Ö PolegÖ tegaÖ želiÖ
CerkevÖ tudiÖodgovoritiÖ
naÖ noveÖ izziveÖ vseÖ hi-
trejeÖ spreminjajočeÖ seÖ
družbeneÖstvarnosti.Ö

PaÖ seÖ vrnimoÖ kÖ
predhodniÖ tematiki,Ö
torejÖ kÖ JezusovemuÖ
pogleduÖ naÖ telesnostÖ

oziromaÖ spolnost.Ö PriÖ
njemÖ biÖ lahkoÖ sklenili,Ö
daÖ muÖ niÖ biloÖ tujeÖ ali,Ö
bogÖ neÖ daj,Ö odvratnoÖ
nič,Ö karÖ jeÖ biloÖ člove-
škega.Ö TudiÖ prešuštni-
ci,ÖkiÖsoÖjoÖJudjeÖželeliÖ
kamenjatiÖ jeÖ velikodu-
šnoÖ odpustilÖ inÖ jeÖ niÖ
imelÖzaÖkužno.ÖZloraboÖ
spolnostiÖ kotÖ jeÖ prešu-
štvoÖ aliÖ vlačuganjeÖ jeÖ
sevedaÖ obsojal,Ö neÖ paÖ
tudiÖ spolnegaÖ aktaÖ kotÖ
takšnega.Ö PriÖ NjemÖ niÖ
zaznatiÖ izumetničenoÖ
vzvišenegaÖ odnosaÖ doÖ
spolnostiÖ inÖ njenegaÖ
obravnavanjaÖ kotÖ ne-
kajÖ drugorazrednega,Ö
umazanega,Ö prosta-
škegaÖ aliÖ celoÖ peklen-
skega.Ö TudiÖ svojegaÖ
devištvaÖ niÖ puritanskoÖ
privzdignilÖ naÖ narciso-
idniÖ piedestalÖ najboljÖ
sterilneÖ oblikeÖ življe-
nja.ÖOdrešenikÖjeÖgovo-
rilÖpredvsemÖoÖtem,ÖdaÖ
seÖ nekateriÖ odločijoÖ
zaÖ samskoÖ življe-
njeÖ »zaradiÖ BožjegaÖ
kraljestva«,Ö inÖ daÖ seÖ vÖ
prihodnjemÖ življenjuÖ
ljudjeÖ neÖ bodoÖ neÖ že-
niliÖneÖmožile.ÖZakajÖbiÖ
samÖBogÖobsojalÖnekaj,Ö
karÖjeÖsamÖustvaril?ÖNeÖ
biÖ sÖ temÖprišloÖdoÖnaj-
boljÖ absurdnegaÖ proti-
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slovjaÖ inÖ vprašanjeÖ oÖ
BožjiÖ popolnosti,Ö sajÖ
biÖseÖsÖ temÖpostavlja-
loÖ podÖ vprašaj,Ö aliÖ jeÖ
vse,ÖkarÖjeÖustvaril,Öza-
resÖ »pravÖ dobro«,Ö kotÖ
beremoÖ vÖ prviÖ Moj-
zesoviÖ knjigi.Ö Zadrža-
nostÖ doÖ spolnostiÖ »izÖ
nekakšnihÖ higienič-
nihÖvzgibov«ÖjeÖprodr-
laÖ medÖ kristjaneÖ šeleÖ
zÖ grškimÖ stoicizmom,Ö
kiÖbiÖ lahkoÖnastalÖkotÖ
odgovorÖ naÖ antičnoÖ
spolnoÖperverzijo,ÖaliÖ
paÖ preprostoÖ izhajalÖ
izÖnačinaÖrazmišljanja,Ö
kiÖjeÖčlovekaÖdojemalÖ
dualistično,Ö torejÖ kotÖ

ločenostÖnaÖmanjvrednoÖ
teloÖinÖvečvrednoÖdušo,Ö
karÖjeÖizÖkrščanskegaÖgle-
diščaÖ povsemÖ nespreje-
mljivo.Ö SÖ temÖ soÖ mnogiÖ
kristjaniÖvÖsvojemÖpogle-
duÖnaÖ telesnostÖ inÖspol-
nostÖ vznesenoÖ zatavaliÖ
vÖdrugo,ÖpravÖtakoÖpato-
loškoÖskrajnost,ÖkiÖ seÖ jeÖ
vÖ tekuÖ stoletijÖ okrepilaÖ
inÖzasidralaÖvÖmiselnostiÖ
takoÖmnogihÖpredstavni-
kovÖ cerkveneÖ avtoriteteÖ
kotÖtudiÖobičajnihÖverni-
kov.ÖPrviÖnegativniÖvidikÖ
spolnostiÖ jeÖ zaznatiÖ žeÖ
priÖ svetemÖ Avguštinu,Ö
kiÖseÖjeÖvelikÖdelÖsvojegaÖ
življenjaÖ predajalÖ spol-

nimÖ užitkomÖ inÖ izkusilÖ
iznakaženoÖ spolnost,Ö
kiÖ muÖ jeÖ pogostoÖ slu-
žilaÖ zaÖ emocionalniÖ inÖ
čutniÖ heroinÖ terÖ bilaÖ
pogostoÖ povsemÖ oro-
panaÖljubezniÖinÖseÖmuÖ
zatoÖ priskutila.Ö PravÖ
zatoÖjoÖjeÖničkolikokratÖ
vÖsvojihÖspisihÖpovezo-
valÖzÖgrešnim,Öblatnim,Ö
nečistim,Ö peklenskim,Ö
vendarÖpaÖseÖAvguštinÖ
zaveda,ÖdaÖobstajaÖtudiÖ
osrečujočaÖ spolnost,Ö
katereÖpoglavitnaÖkom-
ponentaÖ jeÖ ljubezen,Ö
karÖ zeloÖ jasnoÖ navajaÖ
naÖ nekemÖ mestu:Ö »InÖ
kajÖ jeÖ bilo,Ö karÖ meÖ jeÖ
naslajalo,Ö kajÖ drugegaÖ
kotÖ ljubitiÖ inÖ bitiÖ lju-
bljen?ÖVendarÖseÖnisemÖ
držalÖ meje,Ö kiÖ vodiÖ odÖ
srca,ÖkoderÖseÖvijeÖsve-
tlaÖ stezaÖ prijateljstva,Ö
ne,Ö izhlapevaliÖ soÖ miÖ
hlapiÖ izÖ blatneÖ poho-
teÖ mesaÖ inÖ izÖ vrelcaÖ
spolneÖ doraslostiÖ inÖ
miÖ pooblačevaliÖ inÖ
zatemnjevaliÖ srce,Ö daÖ
nisemÖločilÖvedrineÖlju-
bezniÖodÖtemineÖstrastiÖ
…«Ö (Lintner,Ö 2015,Ö str.Ö
45).Ö PriÖ AvguštinuÖ jeÖ
opazitiÖ demoniziranjeÖ
poželenja,Ö kiÖ najÖ biÖ
zamegliloÖ človekovoÖ
hrepenenjeÖ poÖ Bogu.Ö
ŠeÖboljÖkotÖpriÖnjemÖpaÖ
jeÖ negativnaÖ percep-
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cijaÖ spolnostiÖ opazna,Ö
kotÖ praviÖ Lintner,Ö priÖ
CezarijuÖ izÖ Arlesa,Ö »kiÖ
jeÖ odÖ poročenihÖ ljudiÖ
zahtevalÖ spolnoÖ vzdr-
žnostÖ vÖ dnehÖ predÖ
prejemomÖ evharistije,Ö
daÖbiÖtakoÖnjihovaÖvestÖ
ostalaÖ čista.«Ö (Lintner,Ö
2015,Östr.Ö49).ÖMišljenjeÖ
oÖ spolnostiÖ kotÖ nečemÖ
nečistemÖ seÖ jeÖ skoziÖ
zgodovinoÖ CerkveÖ
okrepiloÖ inÖ postaloÖ
nekakšenÖ vsesplošnoÖ
prevladujočÖ načinÖ nje-
negaÖ dojemanja,Ö karÖ
seÖjeÖvlekloÖtakoÖrekočÖ
doÖsredineÖ20.Östoletja,Ö
koÖ jeÖ takšenÖ »kvazi«Ö
krepostniškiÖ načinÖ do-
jemanjaÖ seksualnostiÖ
uspelaÖprecejÖizmaličitiÖ
pravÖ spolnaÖ revolucijaÖ
60.Ö letÖ inÖ sÖ temÖ prelo-
milaÖ mnogeÖ tabujeÖ naÖ
temÖ področju,Ö paÖ tudiÖ
pripravilaÖ plodnaÖ tlaÖ
zaÖ boljÖ zdravÖ inÖ manjÖ
obremenjenÖ načinÖ
njegovegaÖ dojemanja,Ö
sÖ temÖ paÖ odprlaÖ potÖ
osvoboditviÖ mnogihÖ
potlačenihÖ frustracij,Ö
kiÖsoÖseÖnabiraleÖskoziÖ
številneÖ rodoveÖ verni-
kovÖbrezÖnjihoveÖustre-
zneÖ razrešitve,Ö kotÖ soÖ
naÖprimerÖvÖkolektivnoÖ
zavestÖglobokoÖzasidra-
niÖobčutkiÖkrivde,ÖkiÖjihÖ
lahkoÖ vzbujaÖ žeÖ samaÖ

miselÖ naÖ
spolnost.Ö
ObÖ temÖ
paÖ jeÖ tre-
baÖ jasnoÖ
poudari-
ti,Ö daÖ neÖ
greÖ zaÖ to,Ö
daÖ biÖ seÖ
zagovar-
jaloÖ idejeÖ
perver-
zneÖ spol-
nostiÖ inÖ
nekakšneÖ
»izÖ vajetiÖ
spuščeneÖ
ljubezni«,Ö
ampakÖ zaÖ
dejstvo,Ö
daÖ jeÖ tudiÖ
žeÖ ome-
njenaÖ re-
volucijaÖ
CerkviÖ
pomagalaÖ
naÖnovoÖrazmislitiÖoÖtejÖ
problematiki,Ö zavrečiÖ
določenaÖ zmotnaÖ pre-
pričanjaÖ inÖ vzpostavitiÖ
boljÖ zdravÖ odnosÖ doÖ
človeškegaÖtelesa.ÖDru-
giÖ vatikanskiÖ koncilÖ jeÖ
potrdilÖstališčeÖCerkve,Ö
daÖspolniÖodnosÖniÖne-
kakšnoÖ dezinficiranoÖ
frigidnoÖ občevanje,Ö
priÖ kateremÖ moraÖ itiÖ
izključnoÖ zaÖ aktÖ pro-
kreacijeÖbrezÖspolnegaÖ
užitka.ÖDoÖomenjenegaÖ
cerkvenegaÖ zboraÖ jeÖ

nekakoÖ veljaloÖ splo-
šnoÖ prepričanje,Ö daÖ jeÖ
spolnostÖ namenjenaÖ
predvsemÖ zaploditviÖ
potomstva,ÖmedtemÖkoÖ
jeÖ skoziÖ erosÖ izraženaÖ
ljubezenÖ medÖ zakon-
cemaÖ šeleÖ vÖ zadnjihÖ
desetletjihÖ postalaÖ
njenaÖ enakovrednaÖ
komponenta,Ö kerÖ seÖ jiÖ
pripisujeÖ moč,Ö daÖ kre-
piÖ medsebojnoÖ pove-
zanostÖ inÖnaklonjenostÖ
zakoncev.Ö

Domen Mezeg
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O delu in avtorju

KatoliškaÖ spolnaÖ
moralaÖ naÖ življenjskiÖ
način

MedÖljudmiÖjeÖpre-
cejÖ predsodkovÖ gledeÖ
katoliškeÖ spolneÖ mo-
rale,ÖkiÖjoÖtudiÖpovsemÖ
cerkvenoÖ angažiraniÖ
vernikiÖ običajnoÖ razu-
mejoÖkotÖneživljenjsko,Ö
šeÖ več,Ö celoÖ kotÖ goloÖ
moraloÖ prepovedi.Ö
TakoÖ seÖ jeÖ razvilÖ zaÖ
cerkvenoÖrazumevanjeÖ
nesprejemljivÖ razko-
rakÖ medÖ teoretičnimÖ
življenjem,Ö kiÖ gaÖ pred-
stavljaÖ cerkvenoÖ uči-
teljstvo,Ö inÖ praktičnimÖ
življenjemÖ številnihÖ
vernikov.Ö PredvsemÖ
mladiÖ inÖmlajšiÖodrasliÖ
odrekajoÖ CerkviÖ vsa-
koÖ pristojnost,Ö daÖ biÖ
naÖ področjuÖ spolnostiÖ
ponujalaÖ kakršnokoliÖ
svetovanje,Ö sÖ katerimÖ

biÖ biliÖ odnosiÖ uspešniÖ
inÖsrečni.

ZaslugaÖ pričujo-
čegaÖdelaÖjeÖnajprejÖta,Ö
daÖ predstavljaÖ bogatÖ
inÖ načelomaÖ pozitivenÖ
svetopisemskiÖ vidikÖ
spolnosti.Ö NatoÖ seÖ
avtorÖ sprehodiÖ skoziÖ
zgodovinoÖ spolneÖ mo-
rale.ÖProtiÖkoncuÖpaÖseÖ
neÖprestrašiÖtega,ÖdaÖbiÖ
seÖ spoprijelÖ zÖ vročimiÖ
temamiÖspolneÖmorale.

O avtorju

MartinÖM.ÖLintnerÖ
seÖ jeÖ rodilÖ letaÖ 1972Ö vÖ
BolzanuÖ naÖ JužnemÖ
Tirolskem.Ö LetaÖ 1993Ö
jeÖ vstopilÖ vÖ redÖ servi-
tovÖ (služabnikiÖDeviceÖ
Marije),ÖodÖletaÖ2013ÖpaÖ
jeÖ provincialÖ tirolskeÖ
province.Ö TeologijoÖ jeÖ
študiralÖ vÖ Innsbrucku,Ö
naÖ PapeškiÖ univerziÖ

GregorianaÖ vÖ RimuÖ
inÖ naÖ Dunaju,Ö kjerÖ jeÖ
letaÖ2006ÖdoktoriralÖnaÖ
temoÖ »EtikaÖ darov«.Ö VÖ
letihÖ 2006–2009Ö jeÖ bilÖ
predavateljÖ moralneÖ
teologijeÖ inÖ cerkvene-
gaÖ družbenegaÖ naukaÖ
naÖ PapeškiÖ teološkiÖ
fakultetiÖ MarianumÖ vÖ
Rimu.Ö OdÖ letaÖ 2009Ö jeÖ
profesorÖ moralneÖ teo-
logijeÖnaÖVisokiÖšoliÖzaÖ
filozofijoÖ inÖ teologijoÖvÖ
Briksnu.Ö OdÖ letaÖ 2013Ö
doÖ 2015Ö jeÖ predsednikÖ
EuropeanÖ SocietyÖ forÖ
CatholicÖ TheologyÖ
inÖ članÖ regionalnegaÖ
evropskegaÖ komitejaÖ
društvaÖ CatholicÖ The-
ologicalÖ ethichsÖ inÖ theÖ
worldÖ Church.Ö JeÖ sou-
rednikÖ teološkeÖ revijeÖ
BrixnerÖ TheologischesÖ
Jahrbuch,Ö avtorÖ različ-
nihÖčlankovÖsÖpodročjaÖ
bioetike,Ö spolneÖ mo-
raleÖ inÖdružinskeÖetikeÖ
terÖ osnovneÖ moralneÖ
teologije.


