
 

 

Iz pridige nadškofa Stanislava Zoreta 
pri sveti maši v Vatikanu (7. 2. 2022)  

ob 30. obletnici vzpostavitve 
diplomatskih odnosov med Republiko 

Slovenijo in Svetim sedežem 
 

8. februarja 1992 sta Slovenija in Sveti 
sedež uradno vzpostavila diplomatske 
odnose. To je bil samo po sebi 
pričakovan sad priznanja samostojne 
Republike Slovenije s strani Svetega 
sedeža slab mesec prej, 13. januarja 
istega leta. 
 

Ob tej priliki smo se zbrali na 
pomenljivem kraju – na grobu sv. 
Janeza Pavla II., ki se je za Slovenijo in 
za njeno prizadevanje na poti v 
samostojnost osebno zanimal. Zato je 
tudi močno podprl naša prizadevanja 
za samostojnost in neodvisnost. 
Podpora tako Svetega sedeža kakor 
tudi tedanjega papeža Janeza Pavla II. 
je bila v tedanjih evropskih okoliščinah 
nenadomestljiva na poti uveljavljanja 
Slovenije kot suverene države. 
 

Ko se danes s hvaležnostjo 
spominjamo naklonjenosti in 
odločnosti sv. Janeza Pavla II., tudi 
pozorno poslušamo besede, ki nam jih 
je namenil. Kot je dejal, je Sveti sedež 
spremljal oblikovanje naše samostojne 
države. Pomembno pa je, da se 
zavedamo, da nam samostojnosti ni 
nihče podaril. Bog nam je po 
zgodovinskih okoliščinah dal 
priložnost, da uresničimo svojo 
samostojnost, zanjo pa smo se morali 
odločiti sami. 

Čeprav v začetku teh procesov 
praktično od nikoder ni bilo pozitivnih 
odzivov, so naša dialoška drža, 
obenem pa dobra pripravljenost, 
odločnost in vztrajnost postopoma 
začele mehčati nenaklonjenost, tako 
da so nas nazadnje pripeljale do 
mednarodnega priznanja države, do 
članstva v Evropski uniji in v Natu. 
 

Najprej je bilo nam samim popolnoma 
jasno, kdo smo in kaj hočemo. V vseh 
korakih smo razodevali svojo 
samobitnost, ki je v veliki meri slonela 
na naši kulturi. To je poudaril tudi sv. 
Papež Janez Pavel II. v nagovoru 
kulturnikom: »Vaša kultura je 
starodavna in nanjo ste upravičeno 
ponosni, saj ste prav po kulturi ohranili 
svojo samobitnost skozi stoletja, ko 
niste imeli svoje države. Vaša narodna 
zavest in vaša notranja povezanost sta 
črpali svojo moč iz jezika in kulture, ki 
so ju gojili in pospeševali slovenski 
rodovi v preteklosti. Tudi neodvisnost 
Slovenije ima navsezadnje svoj temelj v 
vaši kulturi. Mednarodno priznanje 
slovenske samostojnosti - Sveti sedež je 
bil med prvimi, ki je storil ta korak - je v 
nekem smislu tudi priznanje 
samobitnosti slovenske kulture kot 
temeljne prvine narodne istovetnosti.« 
 

V globoki hvaležnosti za veličastno 
zgodovino, ki smo jo živeli in 
sooblikovali, naj te misli sklenem z 
besedami Janeza Pavla II. ob odhodu 
iz Slovenije: »Bog blagoslovi Slovenijo, 
njene prebivalce in njihov trud za 
pravičnost!«



 

 

 
 

M A Š N I   N A M E N I 
6. TEDEN MED LETOM 2022 

NEDELJA 
 

13.  februar 2022 
 

6. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za + Jožeta GREGORČIČA 

8.30  za župljane 

10.00  za +ga Draga GRAHKA 

11.30  za + MUHIČ in HROVAT 

18.00  za + Franca BRKOPCA in ostale + BRKOPEC 

SV 10.00 za + Mihaela BELETA in + iz družine BELE 

 PONEDELJEK 
sv. Valentin, mučenec 

14.  februar 2022 

8.00  po namenu 

18.00  za + Pepco BUKOVEC 

TOREK  
 

sv. Klavdij, redovnik 

15.  februar 2022 

8.00  za + ŽUPEVEC 

18.00  v zahvalo za 36 let 

SREDA 
sv. Julijana, mučenka 

16.  februar 2022 

8.00  za + Julijano BUTALA in za + SLEMC 

18.00  po namenu 

BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
SEDEM USTANOVITELJEV 

SERVITOV 

17.  februar 2022 

8.00  v dober namen 

18.00  za žive in + iz družin MIKEC in RAPUŠ 

18.00  za + Ano Jerman – 7. dan 

PETEK 
sv. Frančišek Clet, muč. 

18.  februar 2022 

8.00  za + VIDOVIČ 

18.00  za + Ano in Ivana ZAJEC 

SOBOTA 
sv. Bonifacij, škof 

19. februar 2022 

8.00  po namenu FSR 

8.00  za + Ano RUKŠE in + iz družine  RUKŠE 

18.00  za + Martina in Antonijo GAZVODA 

 

NEDELJA 
 

20.  februar 2022 
 

7. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za + Alojza in Amalijo ter stare starše ČERVÁN 

8.30  za župljane 

10.00  za vse + iz družine TEKSTOR 

11.30  za + Julija GORENCA, obl. 

18.00  za + starše KRAMAR in KUHELJ 

PV 10.00 za zdravje 


