
Nisem spovedoval
nadškofa Urana

Dr. IVAN ŠTUHEC, moralni teolog

VANESSA ČOKL
Apostolska nunciatura, papežev diplomat v Ljubljani, se
redko oglasi, ko je zaokrožilo zasebno pismo prejšnjega lju-
bljanskega nadškofa Alojza Urana škofom, se je: nadškof

je bil zamenjan, obljubil je umik iz Slovenije, bolezen mu
zdaj preprečuje, da bi izpolnjeval "svoje obveznosti",

naj se mu zdravje hitro izboljša. Razlogi za kazen
so pod "Vatikan zaupno". Po urgentnih odstavi-

tvah v vrhu Katoliške cerkve v Sloveniji je sa-
nacija - odprta.

Ko so jeseni 2004 v ljubljanskem nadškofijskem
dvorcu objavili, kdo bo v takrat še edini slovenski
metropoliji nadškof po Francu Rodetu, je bilo precej-
šnje začudenje. Kako se danes, s časovnim odmikom,
kaže to kadrovanje?
"Najprej. Če bi si ta trenutek kdo v Sloveniji želel biti
nadškof, bi ga vprašal po zdravju. Če bi moral postati, bi
pa moral biti že napol prisiljen. Kako so takrat razmi-
šljali tisti, ki so odločali? Nadškof Uran je, to vsi vemo,
prijeten, topel, dober človek, moje osebno mnenje je pa
vedno bilo, da ni vodstveni človek. Ne vem, ali je zaradi

ambicije postal nadškof. Mislim, da je ljubljanski nad-
škof postal iz pokorščine Svetemu sedežu. Pred očmi
imam drugega pomožnega škofa iz Ljubljane, škofa
Leniča. Po smrti nadškofa Pogačnika je bil gotovo po-
tencialni kandidat za naslednika na nadškofovskem

mestu in je odklonil. Vsi, ki smo nadškofa Urana po-
znali, preden je prevzel to veliko odgovornost, vemo,
da ga je tudi obremenjevala in ga po mojem v veliki

Gospod Štuhec, ste obiskali v bolnišnici
upokojenega ljubljanskega nadškofa?

"Nisem."
Mislite, da bi Alojz Uran moral na
analizo DNK?

"Stvar je večplastna. Če bi analiza
bila narejena, bi mu bili vsi do-

godki zdaj prihranjeni. Zadeva
bi šla z dnevnega reda. Če bi

se jaz znašel v takšni situaci-
ji, bi takoj zahteval anali-

zo. Vsi poznamo nadškofa
Urana. Dobrosrčen človek

je, morda pa v nekate-
rih stvareh premalo

odločen. Bolj bi moral

biti, sebi v dobro. To je
težava karakterja. Drug
problem je pa razume-
vanje pokorščine. Kot
lev bi se na njegovem

mestu boril, če bi bil de-
ležen tako hudih domnev in

očitkov, samo da bi jih ovrgel. Če
nimam razloga, da jih ovržem, bi
pa raje priznal. To sta dve možni
poti, nadškofu bi bili najbrž naj-
bolj v prid."

Odstavil, predčasno zamenjal je
nadškofa Alojza Urana konec leta

2009 Sveti sedež. Upokojen je bil pa
kaznovan - zdaj je jasno, da že takrat -



s popolnim umikom iz prvih cerkve-
nih vrst in s selitvijo, najbrž začasno, iz

Slovenije. Po tem, kar etapno curlja o tej
osebni sankciji, bi moral tačas biti zunaj

domovine. Pa uporniško ni.
"Ne vem, ali je bilo datumsko kaj določeno. Vmes

je prišla še bolezen ..."
meri stala zdravja. Da je leta 2009
prosil za nadškofa pomočnika,
kaže, da je ocenil, da sam ni več
kos situaciji. Isto je veljalo za mari-
borskega nadškofa Franca Kram-
bergerja, ko je Sveti sedež prosil za
nadškofa pomočnika."
Okrog prejšnjega nadškofa v Lju-
bljani je bilo zmeraj nemalo govo-
ric. In zdaj je kaznovan, kakor ni
bil še nihče v tukajšnji Katoliški
cerkvi. Je pozabil kaj pravi čas po-
vedati kadrovalcem v Vatikanu,
ko je napredoval?
"Ne morem soditi. Med njim in
nuncijem ter kongregacijo za škofe
se vse dogaja, ko nekdo postaja škof
ali nadškof. Kaj vprašajo potencial-
ne kandidate, ne vem, hvala Bogu,
nisem še bil v tej vlogi." (Smeh.)
Ko je bila njegova nadškofovska
doba zaključena, velikega začude-
nja ni bilo.
"Deloma je bilo to brez dvoma po-
vezano z boleznijo, to nadškof po
svoje pove v pismu, ki ga je napisal
slovenskim škofom, ko je bil sank-
cioniran. Deloma pa z njegovim
načinom vodenja nadškofije, kije
bil deležen precejšnjih kritik. Bile
so nejasnosti in nesporazumi, to so
nuncij in drugi zaznali."
Obveljalo je za Uranova nadškofo-
vska leta, da so bila doba neodlo-
čanja, strahu pred odločitvami.
"Ja. Ni se vedelo, kam gremo."

Računalo se je, po sedemletki
nadškofa Rodeta v Ljubljani, da
bo Uran lažje funkcioniral sredi
specifične tranzicijske Slovenije?
"Če je kdo tako računal, je zelo
slabo poznal njegove kvalitete.
Gospod Uran na polju političnega
nikoli ni imel ne ambicije ne ka-
kšnega posebnega razgleda. To ni
bil teren, po katerem bi se dobro
gibal."
Vernike pa je nagovoril, okrepil
cerkveno statistiko?
"Ne vem, ali je takrat Cerkev za-
živela v tem smislu. Gotovo je na-
govoril določen sloj ljudi, o tem
ni nobenega dvoma. Več kot to pa
mislim, da se ni zgodilo."
Sankcija, kot je vatikanska za
Urana, se tukajšnjim cerkvenim

možem tudi se ni zgodila.
"Pozablja se, da so po 5. členu spo-
razuma med Svetim sedežem in
Republiko Slovenijo imenovanje,
sprejemanje odpovedi in premesti-
tev škofov v izključni pristojnosti
Svetega sedeža. Imam vtis, kakor
da nekateri ne berejo temeljnih
pravnih aktov."
Nisem imela tega v mislih, temveč
višino ...
"Kazni?"
Greha.
"Ne morem soditi o višini greha,
čeprav sem moralni teolog, ker
nadškof Uran ni bil pri meni pri
spovedi. (Smeh.) Pa tudi če bi bil,
ne bi mogel soditi javno. Ena stran
je spregovorila, druga molči."
Po obrambno-obtožujočem
pismu kaznovanega nadškofa ne
več popolnoma.
"Mislim, da bo večina pogovo-
ra med upokojenim nadškofom
in kongregacijo za škofe javno-
sti ostala za vedno prikrita, kar je
edino prav. Nobene potrebe ni, da
bi vsi morali vse vedeti o njegovih
pogovorih z Rimom. Če predpo-
stavljamo, da je šlo za dejanja, ki
naj bi bila v nasprotju z njegovim
stanom, jih mora sam razčistiti,
pred sabo in pred Bogom ter tistim,
h kateremu hodi k spovedi. To so
stvari spovedne molčečnosti."
Prelomitev celibata v pismu
škofom Uran slej ko prej zanika.
Zakaj bi potem hodil na analizo
DNK, kakor pravi, da je pripra-
vljen, da ovrže domnevno očeto-
vstvo?
"Če hoče dokazati, da ni potom-
stva, potem bi bil razlog, da gre.
Meni se zdi čudno, da se po letih
govoric ni še nihče javil, da je
Uranov otrok."
Menda se je.
"Kje?"

Pred leti, v napol rumenem tisku.
"Dobro, rumeni tisk marsikaj pre-
nese, pa bo tudi to."
V Vatikanu, vedo povedati dobro
informirani, so to brali.
"Kaj vse je kongregacija za škofe
imela, da se je začela ukvarjati s
tem, ne vem. Iz pisma, ki smo ga
sedaj lahko brali, pa bi bilo mogoče
sklepati, kakor da je prehitro za-
ključila ta primer. Kaj vse se je do-
gajalo, najbolje vedo nadškof, tisti,
ki so v kongregaciji v Rimu govorili
z njim, in seveda nuncij v Ljubljani.

Obstajajo pa ljudje v Sloveniji, strici
in tete v Cerkvi, ki imajo za svoje
življenjsko poslanstvo, da čenče,
polresnice in neresnice, vmes pa
tudi kakšno resnico, nonstop pi-
sarijo nuncijem in v Vatikan. To
je za pristojne seveda lahko prvo
opozorilo. Bil bi pa zelo prizadet
in žalosten, če bi vrhovi odloči-
tve sprejemali na osnovi govoric.
Predstavljam si, da mora osumlje-
ni, obtoženi biti poklican na po-
govor najprej z nuncijem in potem
v rimsko kongregacijo, da pojasni
svoje stališče. Če ni, je zelo nenava-
dno. Iz Uranovega pisma domne-
vam, da je te pogovore imel."
Zdaj so to potrdili v apostolski
nunciaturi v Ljubljani. Kazen je
očitno šla vzporedno z nadško-
fovo zamenjavo konec leta 2009.
Kar se je letos dogajalo, so pa opo-
mini upokojenemu nadškofu, da
se ne drži obljube Rimu, da se bo
umaknil iz Slovenije. Tedne smo
zdaj poslušali, da gre za disciplin-
sko stvar izključno med nadško-
fom in kongregacijo. Pa ne gre,
ne? V slovenski izpeljavi.
"Kako da ne?"
Ker je nekdo poskrbel, da je nad-
škofova zasebna korespondenca
prišla v javnost.
"To še ne pomeni, da ta stvar ni
bila samo med njim in kongrega-
cijo za škofe. Škofom je v pismu
napisal svoj zagovor, ni pa najbrž
povedal vsega iz svojih pogovorov
s pristojnimi v Rimu. Iz pisma je
več kot očitno, da pri sankcionira-
nju ni asistiral nihče od slovenskih
škofov."

Čeprav se je kakšnemu jezik kje
kljub temu precej razvezal, ko je
bila kazen za Urana v zraku in je
v ljubljanski nadškofiji nihče ni
nepovratno potrdil, zanikal pa
tudi ne?
"Lahko da je kdo omenil del vsebi-
ne, ki je zdaj prišla v javnost."
Junija je odstavljeni nadškof pisal
zasebno pismo, vmes je bilo po-
trjeno, da ga Vatikan pošilja iz
Slovenije, nakar se je nekdo, zdi
se, da prouranovski, potrudil
spraviti v javnost njegovo pisanje
škofom, v katerem ukrep cerkve-
ne centrale v Rimu, ki se mu je
zgodil, ostro napada.
"Težko je soditi, ali je bilo pro
ali kontra ali izhod v sili ali ne
povsem prištevno dejanje. Upajmo,
da se bo razjasnilo, kako je možno,



da osebna pisma škofovski konfe-
renci pridejo v javnost. Čeprav še ni
suho zlato, ko se reče, da je bil vir
eden od škofov."
Mimo nadškofa Urana je po
vašem pricurljalo njegovo pismo?
"Mislim, da ga ni nadškof dal v jav-
nost. Dvomim, močno dvomim,
da se je zgodilo z njegovo vedno-
stjo, zlasti še v tem trenutku, ko je
v težki situaciji."
Potem je komu drugemu ustreza-
lo, da se zdaj pojavi?
"Ne vem, komu bi ustrezalo. Po
mojem nikomur ne prinaša doda-
tnih rešitev. Samo nove zaplete."
Ali pa je zadaj rezanje sedanjega
nadškofa v Ljubljani?
"Ne vidim, da bi se ga lahko rezalo s
tem pismom. Kar je nadškof Stres do
zdaj govoril ob tej zgodbi, je v Urano-
vem pismu bolj ali manj potrjeno."

Stvar z upokojenim nadškofom
pa seveda je utež za Stresa?
"Gotovo je aktualni nadškof naj-
bolj pod udarom. Mislim pa, da vse,
kar je do zdaj naredil in povedal,
potrjuje, da v to zgodbo ni bil vple-
ten, kakor so mu nekateri hoteli
pripisati, oziroma so mislili, da je
moral vse vedeti, da je bil o vsem
informiran. Uranovo pismo na svoj
način potrjuje, da ni bil in da je go-
voril resnico."

Čeprav je nadškof Stres te dni iz-
javil, da so stvari, o katerih ni
mogoče govoriti.
"O najbolj osebnih stvareh in kar
sta nadškofa morda rekla med
seboj, seveda ne more govoriti
javno."
Uranovo pismo ga je doseglo s
čudno zamudo in napol odprto
je bilo. Nekdo kontrolira Streso-
vo pošto?
"Tudi tega najbrž ni mogoče izklju-
čiti."

V vmesnem času je obveljalo, da
prejšnji nadškof test očetovstva
zavrača, to pa njegovo situacijo
poslabšuje. Toda škofom je junija
drugače pisal. Potem je nekdo
hotel, da se najprej razširi, da
Uran noče na analizo DNK?
"Lahko da je koga od prenašalcev
pošte zamikalo pogledati, kaj je v
njej, če je prepoznal pošiljatelja. Ne
vemo, od kdaj so tisti, ki so ga zdaj
posredovali v javnost, nadškofo-
vo pismo imeli. Komu je v intere-
su, da človeka, ki leži v Kliničnem
centru, še dodatno izpostavi? To so

zgodbe za kriminaliste! Bi pa bilo
osebna pisma bolje osebno vročiti.
Mislim, da je bila napaka nadško-
fa Urana, da tega ni naredil. Bolj
varno bi bilo."
Dva dni po tistem, ko je njegova
pošta le prišla do nadškofa Stresa,
sta se z Uranom skupaj oglasi-
la, da bo upokojeni nadškof šel
prostovoljno iz Slovenije. Ampak
nadškof Uran je škofom potožil,
da ga Vatikan izganja iz domovi-
ne. Kaj zdaj, je izgon ali ni?
"Nadškofa Urana je zadela huda
sankcija, razumljivo, da upora-
blja težke besede. Ampak nikjer ni
rečeno, da mora za vedno iz Slove-
nije. Da se ne sme nikoli več vrniti.
To bi bil izgon."
Najhujša kazen bi bila pa laiza-
cija?
"Bi. Pa se ni zgodila, ne nadškofu
Uranu ne nadškofu Krambergerju.
Oba sta ostala v škofovskih vrstah."
Tabor Uranovih podpornikov
se je hitro mobiliziral, ko je bilo
jasno, da mora upokojeni nadškof
iz Slovenije. Ugibalo se je, ali je
spodbujen od kaznovanega nad-
škofa.
"Tega mu ne bi pripisal, težko ver-
jamem, da bi na ta način mobi-
liziral. Razumem pa odziv ljudi.
Emotiven je. Ni pa racionalen. Na
ta način nadškofu Uranu ne poma-
gajo. Saj smo v komisijo Pravič-
nost in mir tudi dobili pobudo, naj
reagiramo. Ljudje ne razumejo, da
komisija Pravičnost in mir nima
nobenega pravnoformalnega razlo-
ga, da se vmešava v zadeve, ki so
tako osebnega značaja. To je stvar
kongregacije za škofe."
Ni logično, da ukorjeni nadškof
ne bi vedel, zakaj ga Sveti sedež
kaznuje.
"Saj iz njegovega pisma po mojem
ni mogoče sklepati, da ne ve. Ve,
misli pa, da očitki niso resnični in
da je kazen prehuda."
Moralni prekrški visijo nad nad-
škofom Uranom, to se ve. O po-
drobnostih Sveti sedež molči. Če
ni prelomil celibata ...
"Rekel bi, tudi po nadškofovem
pismu, v katerem od rimske kon-
gregacije želi pisna navodila, da se
niso jasno razumeli. Pričakovanje
kongregacije za škofe je bilo očitno
eno, izvedba z nadškofove strani
pa drugo."
Nerazčiščena smrt duhovnika iz
Šentvida nad Ljubljano pred leti

v New Yorku bi tudi lahko bila
kriva za kaznovanje nadškofa?
"Pri Sv. Petru in Pavlu v Ljubljani je
bil župnik, ne v Šentvidu."

Umrl je v New Yorku. Kako se je to
zgodilo?
"Ne vemo, zakaj je umrl."
Na homoseksualni sceni naj bi
bilo. Nadškofija pa smrti ni prišla
do dna.
"Možno."
Nedosledno ukrepanje proti
pedofUskim duhovnikom ...
" ... je tudi lahko bilo kakšen od de-
javnikov."

To vse zdaj hodi za Uranom?
"Tega ne bi čisto izključil. Nadškof
Uran ni znal biti dovolj odločen v
vodenju nadškofije. In zdaj tudi ni."

Ne prizna napak, če so bile. Ne
zavrne jih nedvoumno, če je res,
da je po krivici kaznovan?
'Ja. Ali ni to spet njegova mehkoba
in miloba na eni in neodločnost na
drugi strani? Žrtev je samega sebe."
Umaknilo se ga je, da se ne bi
kaj škandaloznega razkrilo in
padlo po Cerkvi? Tako naj živi,
da ne bo povzročil težke nevar-
nosti za velik škandal, mu je na-
ročil prejšnji papežev diplomat
v Sloveniji, to je škofom napisal
Uran.
Po Cerkvi tako ali tako pada."
Umik zato, da se upokojene-
ga nadškofa zaščiti, vatikanski
ukrep zdaj razlaga nadškof Stres.
Tako naj bi bilo mišljeno, ampak

se je sfižilo."
Ne bi bilo dobro, če bi se nekoč
izkazalo, da se je hotelo še enkrat
več zakamuflirati moralne zdrse
v Cerkvi.
"Da bi se nadškofa Urana zaščitilo,
ker je on ščitil druge?"
Ja, na primer.
"Mislim, da gre vendarle bolj zanj.
Iz tega, kar vemo, ni mogoče skle-
pati, da bi ščitil koga drugega in
zato dobil konsekvence. Kar se do-
mneva, a ni dokazano, leti nanj."
Prelomljeni celibat?
Ena možnost je bila prelom celi-

bata, druga pa, da je iz tega prišlo
tudi do potomstva. Prelom celibata
je težko dokazljiv. Potomstvo je pa
dokazljivo. Ne vem pa, ali je zdaj,
po vsem, kar se je zgodilo njemu
in Cerkvi, sploh še mogoče kaj raz-
plesti."



Ni isto, če celibat prekrši nad- '

škof...
" ... ali običajni klerik."

Na primer župnik v mini župniji?
"Ja, gotovo."
Kaj pa gospodinje, ki niso samo
gospodinje?
"Baje sem jaz eden od teh, ki mu
je oče duhovnik in njegova go-
spodinja mati. Ampak zame to ni
novica. Ko sem pred več kot tri-
desetimi leti živel v Ljutomeru v
župnišču, je bila moja teta tam
gospodinja. Pa sem postal njen
sin. In župnikov otrok. (Smeh.)
Pred leti, kmalu po tistem, ko
sem na morju na sladoled peljal
otroka prijateljev, me je sloven-
ska novinarka vprašala, ali imam
otroke.
Seveda so tudi otroci. Mislim pa,
da je danes zelo malo gospodinj, ki
niso samo gospodinje."
Celibat ni izvorna odločitev
Cerkve.
"Izvorna je. Navzoča je v apostolski
skupnosti in v prvi Cerkvi. Ni pa iz-
vorno obvezna."
Za katoliške duhovnike je obve-
zna, za pravoslavne in evangeli-
čanske ni.
"Škof pa mora tudi v pravoslavju
biti celibater. Mislim, da to razloži
tudi, zakaj je v Katoliški cerkvi kri-
terij za škofa bistveno strožji kot za
navadnega klerika."

Pa niso to dvojna merila?
"Lahko bi rekli, da imamo oprav-
ka z dvojnimi merili. Običajno
škofje v takšnih primerih v skrbi
za število klera reagirajo tako, da
duhovniku predlagajo, naj ostane
v kleriškem stanu in poskrbi za
otroka. Ta tolerantna praksa je pri-
sotna v vesoljni Cerkvi."

Ker bi ji duhovnikov sicer zmanj-
kalo?
"Ne vem, ali bi jih zmanjkalo.

Mislim, da jih toliko spet nima
otrok. (Smeh.) Drži pa, da je to do-
ločena hipokrizija, ki je Cerkev
očitno ne uspe razrešiti na bolj
jasen način. To ji ni v prid, prej bi
rekel, da ji škodi. Če se kaj takšne-
ga zgodi škofom in nadškofom, ki
so dali besedo papežu, pa je Vati-
kan do konca konsekventen. Tu ni
milosti."

Ne bodo pa javne tajne o življenju
mimo celibata tega pravila odne-

sle iz Cerkve?
"Celibata ne bo nič odneslo, ostal
bo. Ali v takšni obliki kot danes ali
ne, o tem pa bi bilo mogoče raz-
pravljati. Saj že danes, če prestopijo
duhovniki iz drugih Cerkva ..."
Če anglikanec, evangeličan pre-
stopi v Katoliško cerkev?
"Poročen je, ima družino. In je po-
svečen v duhovnika."
Da pouranovsko sanira, zato je bil
nadškof Anton Stres postavljen
v Ljubljano. Pričakala pa ga je
močna opozicija? Ker je prišel iz
finančno hazarderske nadškofije,
s svojim kosom odgovornosti za
stanje mariborske Cerkve?
"Njegova prtljaga iz Maribora je re-
lativna. Ni imel vseh pristojnosti."
Z nekaj premora je bil v Mariboru
skoraj deset let.
"Najdaljše obdobje je bil pomožni
škof in je imel pristojnosti, kakršne
mu je dal ordinarij."
Gospodarske mu je prepustil ta-
kratni mariborski nadškof Kram-
berger.
"Ni pa imel personalnih."

Ni mogel zamenjati na primer
glavnega cerkvenega finančnika
v Mariboru ekonoma Mirka Kra-
šovca?
"Ni. Mislim, da takrat niti ni bilo
pomembnega razloga, da bi škof

ordinarij v Mariboru že dobil škofa
pomočnika in naslednika. Okoli-
ščine so bile zelo drugačne. Gospo-
darsko se je marsikaj urejalo."
Gospodarski model v mariborski
Cerkvi je takrat veljal za uspe-
šnega.
"Ko je Stres prišel v Maribor kot po-
možni škof, je skušal gospodarstvo
izločiti iz škofije, ki je pastoralna
ustanova. Zato je nastalo Gospo-
darstvo Rast. Na novo so postavili
gospodarski odbor in vanj prite-
gnili tudi laike. Ob kleriku je Stres
v gospodarsko upravo postavil
laika, ki naj bi imel dovolj finanč-
nega in ekonomskega znanja. Kot
nadškof pomočnik pa je bil v Mari-
boru zelo kratek čas in obenem še
ordinarij v Celju, tako da je samo
občasno obiskoval mariborsko
nadškofijo. Kakšna je njegova teža
odgovornosti, težko rečem."

Dolgo so v mariborski nadškofiji
vse stavili na telekomunikacijske-
ga operaterja T-2, nazadnje je ob-
veljalo, da je pokopal ...
" ... Zvonove in nadškofijo."

Tarča necerkvenega gospodarstva
je postalT-2. Ker je bil konkuren-
ca. In še danes ima dobiček.
"T-2 sploh ni bil slaba firma. Moral-

no sporno poglavje ..."
Pornografski teve programi v ted-
vajevski ponudbi?
"Za tem niso bili škofje! Je pa por-
nografija na kanalih T-2 Slovensko
škofovsko konferenco, maribor-
sko nadškofijo in Vatikan zaposlo-
vala skoraj leto dni. Tisti, ki so T-2
vodili, formalno in neformalno,
so zatrjevali, da teh programov ni
mogoče hitro umakniti."
Vsi so zdaj v stečaju. Zvon Ena,
Zvon Dva, Gospodarstvo Rast.
Državne banke so jih do konca

kreditirale. In tudi cerkveno go-
spodarstvo je (bilo) vklopljeno v
tranzicijski finančno-gospodar-
ski sistem te države, z vsemi nje-
govimi stranpotmi.
"Vsi danes vemo, koliko je NLB
kreditirala Zvon Ena in Zvon Dva.
Upam, da bomo izvedeli tudi,
koliko kreditov je dala drugim,
ki še niso v javnosti. Kolikor sem
informiran, bi bilo Zvonove še
mogoče rešiti, če bi obstajala po-
litična volja bank. Tudi držav-
nih. Ekonomist Bogomir Kovač
je jasno povedal, da Zvon Ena in
Zvon Dva nista izčrpavala podje-
tij, v katerih sta bila lastnika in so
zdaj v njuni stečajni masi. T-2 se je
rešil, dobre Zvonove firme bodo
dobre tudi pod novimi lastniki.
Sklep? Gotovo je bil interes določe-
ne politične strategije, da se tako
odvije. S tem nikakor nočem od-
vzeti odgovornosti na cerkveni
strani, samo na specifični kontekst
opozarjam. Finančni svetovni. In
politični slovenski. Toliko vem, da
lahko trdim, da so Cerkev v Slove-
niji hoteli finančno, gospodarsko
spraviti na kolena. Tudi ljubljansko
nadškofijo, ne samo mariborske.
Niso bile samo interne zgrešene
poteze."
Toliko da se ni stavilo, da bo
država pustila, da Zvonova pro-
padeta?
"Temeljno vprašanje je (bilo), ali
so banke pripravljene reprogrami-
rati, podaljšati kredite, spremeni-
ti način plačevanja obresti. Ali se
banki res bolj splača stečaj. Dejstvo
je, da NLB v Sloveniji ni finančna,
ampak politična institucija. Mari-
borska nadškofija je v težki finanč-
ni situaciji, ki pa je pogojena tudi z



gospodarsko krizo. To ]e začarani
krog. Krediti so, dolg, banke pri-
tiskajo, da ga je treba vrniti, pre-

moženje pa nima ustrezne cene. In
banke so ga blokirale. Ni celotno
premoženje v hipotekah. Je pa v ne-
gotovosti, v potencialni nevarnosti.
Kreditojemalec je pod dvojnim pri-
tiskom: bank in nerealnega trga. V
tem sendviču se nahaja mariborska
nadškofija. To je največja težava. Ni
pravih, ni realnih rešitev."
Seveda pa se je mariborska Cerkev
neverjetno gospodarsko razboho-
tila. In zakalkulirala.
"Tisti, ki so upravljali premoženje,
bi se morali pravi čas ustaviti, tako
pa so ga preveč zastavili za kredi-
te. Tu je bila storjena napaka. Kar
upalo se je, da se bodo stvari boljše
odvile. Konjunktura in astronom-
ska rast delnic v letih 2006, 2007
sta nekaterim zaslepili pogled. In
so se ušteli."
Alarmni zvonci niso zvonili?
"Težko rečem, nisem bil tam, kjer
se je odločalo. Ne moremo pa
vsega, kar se je dogajalo v Zvonu
Ena, Zvonu Dva in v nadškofijskem
Gospodarstvu Rast, pripisati kar
mariborski nadškofiji. Bili so, v raz-
ličnih deležih, v lasti nadškofije,
vendar samostojni pravni subjek-
ti. Niso cerkveni gremiji odločali o
njih, imeli so svoje uprave in nad-
zorne svete."
V njih pa tudi kakšnega cerkvene-
ga nadzornika.
"Ja, je bil, ne samo eden. Niso pa
škof, duhovniški svet, pastoral-
ni svet, zbor škofovih svetovalcev
odločali o poslovnih strategijah
Zvonov. Kvečjemu Gospodarstva
Rast. Ni odločala Slovenska ško-
fovska konferenca, ni odločal vrh
Cerkve."
Izteklo se bo pa v revno Cerkev?
"Saj je že revna!"
Tudi vrh mariborske nadškofije je
Sveti sedež menjal. Nadškof Franc
Kramberger je preveč zaupal, cer-
kvena ekonomija ga je zavedla?
"Ne vem, ali je bil zaveden. Upam
pa si trditi, da je preveč zaupal.
Ključni problem Cerkve je bil, da je
na podlagi prejšnjih časov vse gra-
dila na zaupanju tudi v financah in
gospodarstvu. Cerkve, ki so živele
v demokratičnem okolju, so se
morale že zdavnaj popolnoma di-
sciplinirati in tam so stvari ureje-
ne. Samo z osebnim okoriščanjem,
z goljufijo lahko kdo povzroči

škandal. Ne pa sistemsko kakor pri
nas. Zdaj bodo vsi slovenski tajkuni
dokazovali, da so delovali v skladu
z zakonodajo. In bodo zelo verje-
tno tudi dokazali. Odstavljeni ma-
riborski ekonom se bo najbrž tudi
branil, da ni delal proti državnemu
zakonu. Ali je kdo delal proti cer-
kvenemu zakonu, bo pa ugotovi-
la vatikanska komisija in bo Sveti
sedež ukrepal."
Da je bil za vse v državi isti go-
spodarsko-finančni sistem, ma-
riborske nadškofije seveda ne
opravičuje.
"Seveda ne. Zavedati bi se bili
morali pasti, v katere se lahko
Cerkev ujame."

Da so se duhovniki šli gospodar-
stvenike, to se je v mariborski
nadškofiji zelo nesrečno izteklo.
"Ampak ne moremo trditi, da
zraven ni bilo finančnih stro-
kovnjakov. Bili so! Pa gospodar-
ski pravniki. In so svetovali. Kljub
vsemu bi bila velika krivica trditi,
da je klerik, ekonom Mirko Krašo-
vec, arbitrarno odločal o vsem. Po-
svetoval se je z ljudmi iz stroke."

V Zvonove pa so mali delničar-
ji svoje certifikate vložili, ker
so verjeli, da bodo varni zaradi
Cerkve.
"To je v celotni zgodbi morda naj-
bolj moralno sporno. Nastanek fi-
nančnih holdingov Zvon je temeljil
na zaupanju Cerkvi. Dolga leta je to
delovalo in ni bilo sporno. Končni
rezultat je pa katastrofa. Ko raz-
polagaš s tujim denarjem, je bolje
imeti pet varovalk preveč kot eno
premalo."
Mariborski sveti bankrot ima
odmev v bolj praznih cerkvah?
"Čuti se, tudi v nabirkah, tu ni no-
benega dvoma. Je pa vse, kar se
je zgodilo, tudi preizkus vere. Če
bi sam verjel v Cerkev kot gospo-
darsko-finančno institucijo, bi iz
nje izstopil. Ampak ne verjamem
in Cerkve ne bom zapustil. Zaradi
težav v Mariboru ni vse v Cerkvi
zgrešeno. Izstop v teh okolišči-
nah bi pomenil, da sem svojo vero
gradil na napačnih predpostav-
kah. V cerkvenem okolju sem živel
od majhnega, marsikaj sem videl,
če bi že kdaj imel razlog Cerkvi za-
klicati adijo, bi bilo v puberteti, v
mladosti."
Mariborske škofijske gimnazije ne
ogrožajo hipoteke zaradi logike

kredit na kredit, ki je dolgo poga-
njala mariborsko Cerkev, dokler
se ni nepovratno sesula?
"Hipoteke ne. Je pa stavba na Vr-
banski cesti del nadškofijskega
premoženja, s katerim nadškofi-
ja trenutno ne more razpolagati."

Je mariborska enota Teološke fa-
kultete v nevarnosti zaradi cerk-
vene ekonomije?
"Zaradi ekonomije ne. Nevarnost je
število študentov."
Bogoslovci se selijo v Ljubljano.
"To je začasni ukrep, mariborsko
bogoslovje ni ukinjeno."
Ne bo pa ta racionalizacija rešila
duhovnih poklicev po slovensko.
"Slovenija danes stoji na mestu,
pravzaprav drsi nazaj. Cerkev pa z
njo. Niso pa duhovni poklici samo
slovenski problem, bolj ali manj
vsa Evropa je v sorodni situaciji,
nič novega to ni v evropskem se-
kularnem svetu. Zdaj prihajajo ge-
neracije iz časa, ko je bila rodnost
v Sloveniji najnižja zadnjih sto let,
to pa vpliva tudi na število duhov-
nih poklicev. Gotovo pa mladih
ljudi situacija, v kakršni smo danes
v Cerkvi, ne motivira. Mlad človek
mora biti res globoko veren in pre-
pričan, kaj dela, da se odloči za du-
hovnika. Podoba duhovnika je pri
nas najbrž na najnižji stopnji v za-
dnjih nekaj stoletjih. Da se duhov-
nike podolgem in počez zmerja s
pedofili, to mladega človeka tudi
ne pritegne. Cerkev na Slovenskem
je v slabi koži in v nezavidljivem
položaju. Kriza pa je lahko tudi ka-
tarza. In vsebinske krize v Cerkvi
ne vidim. Duhovniki pa se stara-
jo. Da laiki prevzemajo določene
službe v Cerkvi, potrebuješ pa sred-
stva, da jih plačaš. Ampak preobrat
k laikom se bo moral zgoditi, žu-
pnije bodo morale misliti v to smer.
Ali pa bo naslednjih deset, petnajst
let zelo hudo. Lahko se pa tudi zelo
hitro spremeni. Če se bo svetovna
kriza poglabljala, če se bodo kon-
flikti zaostrovali, če bomo morali
vedno bolj zategovati pas, in kaže,
da bomo, bi se lahko v Evropi
zgodil tudi miselni preobrat. Da to,
kar pijemo, jemo, imamo, ni vse."
Ali bo pa treba duhovnike tudi za
naše župnije iskati zunaj Evrope?
"Zelo težko bi bilo, zaradi jezika.
Najlažje bi uvažali iz slovanskega
prostora, a je pretežno pravoslavni,
ne katoliški."



Z geslom vera mora gor je nad-
škof Stres prišel v Ljubljano.
Ampak Katoliška cerkev v Slove-
niji je že slabo desetletje v leni?
Od Rodetovega odhoda. Da bi
afere, od gospodarskih do perso-
nalnih, vero silile zelo gor, seveda
ni mogoče?
"Pokazalo se bo šele, kakšen vpliv
bo vse to imelo na vernike. Komi-
sija pri Slovenski škofovski konfe-
renci pa je pripravljala pastoralni
načrt, mislim, da je stvar zdaj pri
koncu. Ni res, da se nič ne dogaja,
ne drži, da se Cerkev ne ukvarja s
svojim* temeljnim pastoralnim po-
slanstvom."

Z zamenjanim mariborskim nad-
škofom imate kakšen stik?
"Imel sem stik, dokler je bil v Ma-
riboru. V Lenartu ga še nisem obi-
skal."
Kramberger pa ne piše pisem?
"Ne vem. Kakšna že najbrž."
Toliko je že jasno, kljub rimski
konspirativnosti, da za sankcio-
niranjem obeh bivših nadškofov,
Urana v Ljubljani in Kramberger ja
v Mariboru, ne stojijo isti razlogi.
"Hudo mi je za nadškofa Kramber-
gerja. Da mora nadškof, ki so ga v
dom za ostarele preselili z enim
kombijem, pripraviti kovčke zaradi
finančno-gospodarske situacije v

nadškofiji ..."
V stečaj mariborska nadškofija ne
bo šla?
"Mislim, da ne. Po cerkvenem za-
koniku bi bilo možno nadškofijo
kvečjemu ukiniti, ker ne bi imela
iz česa živeti. Ampak saj nadškofija
ni samo sedež na Slomškovem trgu
v Mariboru. Škofija so župnije in
župnije živijo naprej, imeti morajo
škofa."
Se bo pa tudi pri nas nadaljevalo,
da zaradi kadrovskega primanj^
kljaja in ker je veliko manjših
župnij, ki nimajo več kot nekaj
sto vernikov, en duhovnik upra-
vlja več župnij?
"Ali pa, to je nov poskus: v mari-
borski nadškofiji, na Koroškem,
skupina duhovnikov pokriva večji
teritorij. Delijo si upravljanje več
župnij hkrati."
Če bi bil po nadškofu Šuštarju
sredi devetdesetih za nadškofa v
Ljubljano prišel Stres, pa ni, če po
Rodetu pred osmimi leti ne bi bil
prišel Uran ... Pri kadrovanju na
najvišje cerkvene položaje v Slo-
veniji bi Vatikan lahko imel bolj
srečno roko?
"Če ... (Smeh.) Cerkev ne stoji samo
na škofih in duhovnikih, zato ji ni
treba prognozirati slabe prihodno-
sti." »

Da mora nadškof,
ki so ga v dom za
ostarele preselili z
enim kombijem,
pripraviti kovčke
zaradi finančno-
gospodarske
situacije ... Hudo
mi je

Toliko vem, da
lahko trdim, da
so Cerkev hoteli
spraviti na kolena.
Niso bile samo
interne zgrešene
poteze

Če bi si ta trenutek
kdo v Sloveniji
želel biti nadškof,
bi ga vprašal po
zdravju



Kot lev bi se na
nadškofovem
mestu boril, da
očitke ovržem. Če
jih ne morem, bi
pa raje priznal


