
Dosedanji mariborski nadškof Kramberger zanika, da odhaja zaradi finančnega poloma

Mariborski nadškof Franc Kramberger je
odstopil. 7=inikf>' je, da naj hi se poslovil zaradi
finančnih težav nadškofije, odhod utemeljuje z
dopolnjenim 75. letom starosti, ko škofi
ordinariji po predpisih zaprosijo za razrešitev.
Novi mariborski nadškof je Marjan Turnšek.

(MARIBOR ► Papež Be-
nedikt XVI. je včeraj, točno
opoldne, sprejel odstop do-
sedanjega mariborskega
nadškofa Franca Kram-
bergerja in na njegovo
mesto imenoval doseda-
njega mariborskega nad-
škofa pomočnika Marjana
Turnška. "Prav vse prosim,
da mi oprostijo napake, ki
jih tudi ni manjkalo; jih
priznavam in obžalujem v

prepričanju, da jih bodo
posamezne ustanove, naj so
pastoralne, administrativ-
ne, pedagoškeali gospodar-
ske, finančne narave popra-
vile in odpravile," je izjavil
Kramberger.

Na vprašanje, ali bo z nje-
govim odstopom sanacija
cerkvenih dolgov lažja, je
Kramberger odvrnil, da je to
delo tistih, ki bodo nadalje-
vali njegovo delo, zagotovo

pa odstop enega škofa ne bo
pomenil ozdravitve nadško-
fije, kakor tudi škof sam ni
kriv za vse pretekle dogod-
ke. Zdaj že nekdanji nadškof
se bo v prihodnje posvetil
pastoralnemu delu, poma-
gal pa bo tudi novemu
nadškofu, kolikor ga bo ta
potreboval in mu bo do-
puščalo zdravje. Še naprej
ostaja tudi član slovenske
škofovske konference.

Turnšek, ki je bil za
nadškofa pomočnika v Ma-
riboru imenovan 28. no-
vembra 2009 in je bil med
drugim zadolžen tudi za go-
spodarsko področje, se je ob
začetku svojega imenovanja
prav tako opravičil vsem
malim delničarjem in vsem
drugim, ki se ob trenutnem
dogajanju čutijo oškodovani
in prizadeti;

"Čeprav mariborska nad-
škofija ni v sistemu Zvonov
neposredno upravljala z
imetjem, ne svojim -ne dru-

gih, se vendar čuti moralno
soodgovorno. Prevzemam to
odgovornost in želim s po-
močjo sodelavcev narediti
vse, da se najde najugod-
nejša rešitev," je dejal
Turnšek.

Turnšek je še dejal, da je
načrt sanacije finančnih
težav nadškofije pripra-
vljen, vendar pa mora
nadškofija zanj najprej do-
biti dovoljenje Vatikana. Ob
tem je s pripombo, da je to
stvar notranje ureditve Cer-
kve, vseeno priznal, da po-
slovanje med mariborsko
nadškofijo in Vatikanom v
preteklosti ni bilo vselej naj-
bolj v skladu s pravili. San-
kcioniranje odgovornih za
takšno ravnanje pa po nje-
govih besedah ni predvide-
no, to lahko stori le Vatikan,
sicer pa je po njegovem že
vsak posameznik, ki je bil
vpet v to in nosi svojo oseb-
no odgovornost, že tudi v
sebi sprejel "sankcije".

Dosedanjega nadškofa Franca Krambergerja (levo) bo nas-
ledil Marjan Turnšek


