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Avtorja knjige Krščanska skupnost na poti skozi čas: zgodovina župnije na Slovenskem sta 

svoje delo posvetila župniji v Katoliški cerkvi, njenemu nastanku in zgodovinskemu 

razvoju skozi čas ter vlogi, ki jo ima župnija kot teritorialno zaokrožena osnovna celica 

hierarhično zasnovane Cerkve danes in vprašanju, kakšne so njene perspektive v 

prihodnje. Študija je razdeljena na dva dela: 

Prvi del z naslovom Po sledi župnije skozi čas avtorja v desetih poglavjih osvetlita pojav 

župnije kot osnovne celice cerkvene upravne ureditve. Nato sledita njenemu razvoju od 

začetkov župnije v p o apostolski dohi do danes. V svoji analizi povezujeta zgodovinske 

danosti, ki so pogojevale ustanavljanje župnij z njihovo teritorialno širitvijo, njihovim 

poslanstvom in predvsem z njihovim konkretnim, odgovorom na potrebe in omejitve 

vsakokratne sedanjosti, vključno z različnimi oblikami njihovega nastanka, njihovo 

odvisnostjo od ustanovitelja in s tem z zapleti pri njihovem upravljanju ter problemi glede 

vzdrževanja župnika in cerkvenih stavb. Pripoved vedno od splošnega prehaja h 

konkretnemu, s posebnim oziram na razmere v slovenskem prostoru. 

Drugi del razprave z naslovom Poskusi oživljanja župnij na Slovenskem po II. vatikanskem 

koncilu je posvečen razmeram na Slovenskem, konkretno vlogi župnije v uradnih 

dokumentih Cerkve na Slovenskem in smernicam, ki so jih vlogi župnije namenili 

pastoralni zbori slovenskih škofij (19882001), plenarni zbor Cerkve na Slovenskem 

(1997-2002) in pastoralni načrt »Pridite in poglejte«, ki ga je Slovenska škofovska 

konferenca izdala leta 2012. V teh dokumentih avtorja odkrivata dinamičen vidik 

poslanstva župnije danes, ki ni več izključno teritorialno naravnan, ampak si prizadeva 

udejanjiti od koncila priporočeno personalno dimenzijo. V dodatku ie še zanimiva in 

povedna analiza z naslovom: Klasificiranje župnij ljubljanske nadškofije glede na leto 

ustanovitve. 

Pričujoče delo, pisano v prijetnem berljivem jeziku in bogato dokumentirano z ustreznimi 

viri in literaturo, bo vsekakor dragocen pripomoček vsem, ki jih zanimata vloga in mesto 

župnije v pastoralni perspektivi Cerkve na Slovenskem danes. Omogoča nam namreč, da 

ob premisleku vloge župnije v njenem zgodovinskem razvoju in njenih odgovorih na 

potrebe tedanjega časa, skušamo določiti tisto vlogo župnije, ki bo sposobna kar se da 

zadovoljivo odgovoriti na potrebe današnjega časa. Solidno poznavanje preteklosti nam 

namreč omogoča, da se lahko izognemo nepotrebnim stranpotem in jasneje usmerimo 

svoj pogled v prihodnost, V odkrivanju vloge in poslanstva župnije danes vidim tudi 

glavni prispevek obeh avtorjev v obravnavanem delu. 
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