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Slovenska Cerkev
Lucija Kavčič, foto:Stebunik/Wikipedia, Gregor Pohleven, Slovenska škofovska konferenca

Prejšnji teden je apostolski nuncij v Sloveniji Juliusz Janusz v Kopru predal imenovanje novega koprskega škofa Jurija
Bizjaka, obenem pa je prvič komentiral finančne razmere v Nadškofiji Maribor. Slednja se bo morala znajti sama.

Slovenska Cerkev je že ne-
kaj časa na težki preizkušn-
ji, zlasti zaradi finančnega

zloma mariborske škofije, pre-
izkušnja pa bo najverjetneje še
kar dolga, saj se bo po besedah
apostolskega nuncija v Slove-
niji Juliusza Janusza mariborska
nadškofija morala znajti sama.
Sveti sedež ji namreč finančno
ne more pomagati, odgovorni
pa naj odgovarjajo. Kot je po-
ročala POP TV, je to po skoraj
letu in pol od izbruha afere prvi
komentar uradnega Vatikana.
Odločitve Vatikana ne spremeni
niti dejstvo, da lahko maribor-
ska nadškofija zaradi prezadol-
ženosti ostane tudi brez kakšne
cerkve. Apostolski nuncij v Slo-
veniji Juliusz Janusz sicer meni,
da do zaplembe cerkva ne bo
prišlo, ne izključuje pa zaplembe
drugih nadškofijskih nepremič-
nin. Sveti sedež je edini, ki lahko
zahteva umik škofov, a po umi-
ku nekdanjega nadškofa Franca
Krambergerja drugih menjav
zaradi finančnega zloma ne bo.

Namesto Stresa Hočevar? Ted
nik Reporter je sicer, zanašajoč se
na svoje vire, zapisal, da bi ljubl-
janskega nadškofa dr. Antona
Stresa, če bi mu Sveti sedež pripi-
sal soodgovornost za finančni zlom maribor-
ske škofije, zamenjal beograjski metropolit
Stanislav Hočevar. Državni tajnik Svetega se-
deža kardinal Tarcisio Bertone, tako Reporter,
naj bi imel tak predlog na mizi že nekaj časa.
Sicer pa so se na izjavo apostolskega nuncija
glede mariborske nadškofije odzvali v Druš-
tvu Mali delničarji Slovenije, kjer ocenjujejo,
da je izjava, da Vatikan finančno ne bo poma-
gal mariborski nadškofiji, povsem nedopustna.
Pravijo, da je Vatikan kot država v preteklosti
prek svojih bank že pomagal drugim finanč-
nim ustanovam in subjektom v podobnih te-
žavah. »Torej, če je Vatikan lahko v preteklos-
ti pomagal »svojim« zadolženim finančnim
ustanovam, se upravičeno sprašujemo, zakaj
tega noče storiti tudi danes v primeru pre-
zadolženih finančnih ustanov mariborske
nadškofije,« se sprašujejo v društvu.

NOV koprski Škof Apostolski
nuncij v Sloveniji Juliusz Janusz
je v Kopru sporočil, daje Papež
Benedikt XVI. 26. maja spre-
jel odpoved službi dosedanjega
koprskega škofa Metoda Piri-
ha ter za njegovega naslednika
imenoval dosedanjega pomož-
nega koprskega škofa Jurija Bi-
zjaka, ki je postal 58. reziden-



Apostolski nuncij v Sloveniji Juliusz
Janusz je povedal, da Vatikan mari-

borski škofiji finančno nebo pomagal.

cialni koprski škof ordinarij. Dosedanji škof
Metod Pirih se je rodil leta 1936 v Lokovcu
na Banjški planoti, v duhovnika je bil posve-
čen leta 1963. Leta 1985 je postal koprski škof
pomočnik tedanjemu škofu Janezu Jenku,
kot škof ordinarij pa je vodil koprsko škofijo
vse od leta 1987. Slovesna umestitev novega
koprskega škofa bo v soboto, 23. junija, ob
10. uri. Apostolski nuncij Juliusz Janusz se

je škofu Pirihu, ki zapušča enotno, lepo in
živo škofijo, zahvalil za minulo delo in izra-
zil upanje, da bo novi škof Bizjak z veseljem
opravljal svoje naloge. Škof Metod Pirih je
sporočilo iz Vatikana o imenovanju novega
škofa sprejel z velikim veseljem in zadovolj-
stvom. Pirih je spomnil, da je Bizjak že 12 let
pomožni škof, da sta skupaj složno delala ter
da dobro pozna razmere in potrebe v škofiji.
»Škof Jurij je blag, dobrohoten in plemenit

človek, ki zna ljudi navdušiti,« je škof
Metod Pirih povedal o škofu Juriju
Bizjaku, ki je svoje novo poslanstvo
koprskega škofa ordinarija sprejel z
Jezusovo mislijo iz Janezovega evan-
gelija: »Pošiljam vas, da boste želi to,
za kar se niste trudili. Drugi so se
trudili in vi stopate v njih delo,« ter
dodal: »Polja so zrela za žetev in že-
tev je velika, zato prosim Gospodar-
ja žetve, naj pošlje svojega delavca na
svojo žetev.« Po uradni predaji po-
slov škofu Juriju Bizjaku se bo škof
Metod Pirih umaknil v Vipavo, a bo
ostal škofu Bizjaku na razpolago za
pomoč pri pastoralnem delu. IB


