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»Dialog s kulturo današnjega časa« 

»Kristus nam je vse«  
(sveti Ambrož, De virginitate 16,99) 

 
»Danes tvegamo, da se pripadnost Kristusu izvotli, da ostane brez svoje temeljne resnice in brez svoje 

globoke vsebine; zdi se, da je krščanstvu odvzeta izkušnja vere v križanega in vstalega Kristusa, ki bi 

razsvetljevala bivanje, kot smo slišali v današnjem evangeliju. Vprašanje zla, bolečine in trpljenja, vprašanje 

krivice in zlorabe, strah pred drugimi, pred različnimi in oddaljenimi, ki prihajajo na naše ozemlje in dajejo 

vtis, da bi nas lahko ogrožali«. (Benedikt XVI., Homilija, Mestre, 8.05.2011) 
 
»Bodite naklonjeni vsem, ki vas obkrožajo in s svojim življenskim slogom širite sporočilo krščanskega 

humanizma v težnji, da bi skupaj z vsemi ljudmi dobre volje gradili »mesto« bolj človeških razsežnosti, kjer 

naj prevladujeta pravičnost in solidarnost«. (Benedikt XVI., Govor, Oglej, 7.05.2011) 
 
Papež je v nagovoru Cerkvi v treh Benečijah (Triveneto) dejal: »spodbujam vas, da nikoli ne popustite 
ponavljajočim se skušnjavam hedonistične kulture in vabam materialistične potrošniške miselnosti (...) V 
središče svojega življenja postavite Kristusa!« (Mestre, 8.05.2011): 
 

1. Prisluhniti življenskim stiskam vernikov v čedalje bolj raznolikem kulturnem okolju; 
2. Znati razbirati znamenja časa, da bomo lahko premagovali nezaupljivost do manjšin; 
3. Spoznavati svojo kulturno, duhovno in družbeno istovetnost; 
4. Prizadevati si za odpravo vsakršnega rasizma na področju šolske kot tudi splošne vzgoje; 
5. Osmisliti znamenja naše kulturne in duhovne istovetnosti; 
6. Spodbujati priložnost za soočanje med različnimi kulturami in religijami, ki so prisotne med nami; 
7. Upoštevati prodornost sekularizma in relativizma v zavest ljudi in v družbeno življenje; 
8. Zavedati se, da gre svobodo verovanja spodbujati po ključu primerne obojestranskosti; 
9. Ne zanemarjati možnosti za spoštljivo zbliževanje na ravni vrednot med različnimi religijami in 

kulturami, ki jim je skupna skrb za dajanje prednosti Bogu in resnica o človeku kot Božji podobi. 
 
Tržaška Cerkev leži na križišču kultur in religij, ki jo dejansko in stvarno označujejo. Življenje vernika in 
Cerkve danes nagovarjajo nove kulturne in verske stvarnosti. Dialog moramo dojemati kot pošteno soočanje 
med vrednotami, ki naj vodi k resnici. Pomembno je, da iščemo kar je potrebno izbirati, da bomo dosledni, 
sprejemljivi in pošteni iskalci resnice. 

a) Ali smo res prepričani, da je naša krščanska in katoliška prisotnost v postmoderni družbi pomembna 
za kulturno in antropološko prenovo? 

b) Koliko je v naših cerkvenih skupnostih prostora za soočanje med vero in kulturo? 
c) Ali je (v župnijah, gibanjih in združenjih) prisotna težnja po poglobitvi osebne vere tudi s 

poznavanjem bogastva krščanske miselnosti? 
d) Nekatera kulturna društva že dolgo spodbujajo medkulturni dialog; ali se poslužujemo teh možnosti? 
e) Ali se v skupinah, društvih in cerkvenih skupnostih govori in razpravlja o srečanjih v okviru Katedre 

sv. Justa? 
f) Ali je na področju vzgoje »ura verouka« res kraj primerne kulturno verske pobude, ki naj odgovarja 

pričakovanjem resnice in dialoga? 
g) Kako si naša Cerkev prizadeva za sprejemanje izseljencev in za njihovo kulturno in versko 

vključevanje? 
h) Kakšen je odnos med italijansko in slovensko kulturo v našem mestu? 
i) Ali je prisotna želja po medsebojnem poznavanju duhovnosti in občestvenega življenja med 

pripadniki obeh jezikov in kultur v naši Cerkvi? Katere cilje smo dosegli? Kje so težave? 


