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drage sestre in dragi bratje v hamburški nadškofiji

Dosti pogovorov sem v preteklih tednih in mesecih lahko vodil z različnimi 
 odbori in skupinami in tudi s posamezniki. Večkrat smo usmerili naš pogled v 
preteklost, potem pa prevzeli nalogo in usmerili pogled v bodočnost.Zelo sem 
hvaleže za ta temeljita srečanja in impulze. Mnogo tega v meni še naprej zveni.

Skozi moje napake v okviru obravnave spolne zlorabe v koelnski nadškofiji, ste 
mnogi od vas negotovi, vaše zaupanje je zlomljeno, v mnoge se je vsidral obup. 
Pri tem sem občutil tudi lastno jezo, tja do obupa nad cerkvijo. Čutim močno 
bolečino in moje napake obžalujem. Tudi jaz nosim za obstoječe stanje 
 odgovornost.

Nemška cerkev se nahaja v času krize in v celoti.Doživljamo očitni preobrat v 
cerkvi-tudi v hamburški nadškofiji. K temu prispevajo tudi izzivanja v času 
 korone,  ki nas vse bremenijo in spremembe še pospešujejo.

Papeževa odločitev,  da mojo odpoved škofovskega dela ni sprejel, in mnogi 
 pogovri v preteklih tednih me izzivajo, da bom mojo odgovornost kot škof še 
bolj dotalno izvajal. Zame leži v tej nalogi jasno sporočilo za sistematično 
 spremembo in delo na samemu sebi.Cerkvena realnost nas postavlja pred nalge, 
pred katerimi se ne jaz, ne mi ne moremo in ne smemo skriti. Stojimo pred 
 očitnim preobratom.

Podirajoči scenariji mogoče preplašujejo, lahko pa jih smatramo tudi kot klic in 
priožnost.
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Drage sokristjanke in dragi sokristjani, jaz sem se iz preteklih mesecev mnogo 
naučil in sem pripravljen sprejeti in oblikovati izzive. V prvi vrsti izzstopajo zame 
sledeče teme in naloge:

Preventiva, intervencija in obravnana

Preventiva spolnega nasilja je važen kamen profesionalnega dela-istotako dotalna 
obravnava, da se popravi  krivica in boleče izkušnje prizadetih, spolnega nasilja.

Vsi glavni in prostovljni delavke in delavci v hamburški nadškofiji morajo dokazati 
udeležbo preventivnega šolanja o temi „spolno nasilje“ in ob nastopu službe 
 predložiti policijsko potrdilo o nekaznovanju. Nasprotno redna služba v naši 
 nadškofiji ni mogoča. Vse fare in ustanove v hamburški nadškofiji se obvežejo, da 
bodo razvile in najkasneje do 01.10.2022 predložile institucionalni zaščitni koncept. 
Do tedaj morajo biti potrebni razvojni koraki v povezanem časovnem obdobju 
predstavljeni. Za to potrebni razvojni procesi so znani in delome že v teku. Več 
ustanov je zaščitni koncept oddlao in certificiralo že leta 2021.Zaščitni koncept bo 
odslej naprej predmet škofovske visite.

Občasno se sestavlja svet prizadetih in neodvisna komisija za obravnavo dejenj, 
skupaj s škofijama Osnabrueck in Hildesheim. S tem bo preko že obstoječega 
 regionalnega  projekta, ki se obravnava v Mecklenburgu, nastal skupni projekt za 
obravnavo spolne nasilnosti v naši nadškofiji. Odločno delamo na tem, da se 
 prepreči vsaka prilika, ki bi omogočila kakršnokoli obliko zlorabe.Zato smo v naši 
nadškofiji ustvarili trdo osnovo, kot npr. jasne poteke v različnih postopkih, ki se 
morajo vedno znova preverjeti.

Izrecno bi rad pivdaril, da moramo polagati pažnjo tudi na vasko obliko duševne 
zlorabe in s soglasjem nemške škofovske konference ustvariti merilo in postpoke za 
preprečitev zlorabe. V naši nadškofiji že obstoja skupina, na katero se glede te 
 tematike lahko obrnemo.
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Moja skrb obstaja v tem, da se o preventivi, intervenciji in obravnavi prozorno in 
javno obvešča. V bodoče bo obstajalo tudi obsežno letno delavno poročilo.

Zavedam se-ravno glede tega, o čemer so mi prizadeti poročali: nobeno merilo in 
nobeno priznanje dejanj, ne bo trpljenje prizadetih ozdravilo, ampak poizkušamo s 
tem novim gradivom nuditi najboljšo zaščito. 

Cerkev, ki služi – blizu človeka 

Z Jezusom želimo biti blizu ljudi. Smo na skupni poti z ljudni na severu v višinah 
in globinah njihovega življenja. Kot škof bom še bolj kot doslej, usmeril pogled na 
šibke in ljudi na robu družbe in se za njih zavzel. Zavzel sem se, da se bom večkrat 
srečal z ljudmi v različnih socialnih usranovah in jim prisluhnil. Pri tem postavim 
v središče vprašanje Jezusu:“Kaj želiš, da Ti naredim?“ (Lk18,41)

Našo cerkev smatram kot skupnost, ki služi, kar naj bi vzporedno s tem  okrepčalo 
Carits. Pri tem povdarjam osebno dejavnost vsakega posameznika in seveda 
našo caritativno zvezo in predvsem naš farni caritas. Caritativno stališče je zame 
bistveno in usmerjeno v bodočnost. V pastorali naše nadškofije in naših farah 
mora pridobiti svoj pomen. V naslednjem koraku vabim vključene, da se 
 medseboj povežejo.

Cerkev ki uči – kultura našega skupnea dela

V vseh socialnih odnosih razvija moč svojo dinamiko,vsekekor pa moč ne sme 
prevladati nad človekom in dobiti dominanzo nad njim – predvsem ne v cerkvi 
in ne v slučaju, da ima dotični uslužbenec višjo stalšče v hirarhiji. Kjer se to  dogaja, 
se moč zlorablja.

Želim si, da v hamburški nadškofiji velja princip „očesne ravni“. Prostovolni, glavni 
delavci, župniki in laiki, sodelavci in vodilne osebe naj moč, ki jim je dana,  porabijo 
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za srečanja na očesni ravni. To velja tudi za škofe in seveda tudi zame. Predznak, 
ki pri vseh zakonitih razlikah stoji med mami je, da gremo vsi skupajkot božje 
ljudstvo in smo „cerkev v odnosih“.

V pogovorih preteklih mesecev sem se seznanil tudi z bolečino ljudi, ki so to 
 drugače boleče doživeli. Zato želim v smislu cerkve, ki uči, izdati pet konkretnih 
obvestil in predlogov.

Prvič: V naslednjih mesecih se bo v hamburški nadškofiji oblikovala 
 takoimenovana uprava za pritožbe. Razpis za to delavno mesto bo v naslednjih 
treh mesecih. S tem bo mogoče posredovati pritožbe  neodvisnim  kontaktnim 
osebam,  ki se obvežejo za sigurno dostavo pritožbe. 

Drugič: Rad bi povišal delo komitejev v naši nadškofiji. Kako naj nam uspe, 
 participativno delovanje? Kako nam naj uspe pot do sinodalne cerkve? Da bomo 
to razčistili, moramo oceniti naše komiteje in delamo na razvoju šofijskega in 
gospodarskega sveta. Škofovski svet za nedoločen čas miruje, namest njega bi 
rad povabil resonančne skupine, ki bi obravnavale določene predmete.

Tretjič: Nadalje bomo razvili naš kadrovsi svet, in ojačali našo komunikacijo. 
 Glavni povdarek leži na Izboljšanju naših povratnih informacij (Feedback) glede 
razvoja kadra . Pričakujem, da se funcija kulture povratnih informacij razvije in 
izvede v obe strani. Važeno vlogo igrajo pri tem obvezni letni pogovori  sodelavcev. 
Program za profesionalno podporo izobraževanja žena v hamburški nadškofiji je 
izveden, v nadaljnem pa bo kadrovski oddelek objavil nove standarde za 
 postopke prijave.

Četrtič:Tudi jaz sam bom več sodeloval na področju izboljšanja komunikacije. 
Redno bo na razpolago digitalna posvetovalna ura, informacije boste v kratkem 
lahko brali na škofijski spletni strani. Poleg tega se bavim z mislijo, da se uvede 
„dan odprtih vrat škofijske hiše“ za glavne in prostovolne sodelavke in sodelavce.
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Petič, stojim za tekočim projektom novih uspešnih farnih modelov.  Spremembe 
so važne, zato sem dal nalogo za novi kaderski projekt pod naslovom 
 „misionarsko gre naprej“, ki naj bi tudi na drugih pastoralnih poljih razvil in 
 evaluiral poizusne formate delavnih mest. V naslednjih treh mesecih se bo 
 oblikovala soodločajoča participativna delavna skupina.

Bogu blizu

Drage sestre in dragi bratje,

dovolite mi, da na koncu tega pisma spregovorim o tem, kaj je zame bistveni izvir 
našega krščanstva. V svetem pismu stare zaveze beremo o vrnitvi judovskega 
ljudstva v mesto Jeruzalem, ki je bilo za ta čas mesto v razvalinah. V templju se je 
zopet uvedla Božja služba in vera se je na novo oživela. Na koncu svoje razlage 
govori pismeni učenik Esra: „ne delajte si skrbi,ker Božje veselje je vaša moč.“ 
(Neh 8,10) 

Trdno sem prepričan,  da se to tudi nas dotika, tam, kjer je veselje v Bogu izrazito, 
tam smo močni, imamo izsevanje, da lahko posredujemo.

Seveda ne moremo tako veselje enostavno narediti, ampak za naš odnos in držo 
nosi vsak posameznik svojo, vašo odgovornost. V naši cerkvi bi si želel več 
 prostora za duhovno razmišljanje, upoštevanje, meditacijo in enostavno za tiho 
molitev. Poleg prarznovanja evharistije naj bi se poživele še druge oblike 
 praznovanja svete maše in oznanjevanja. Kot škof bi rad prispeval k temu in 
 vedno znova molil z vami, brez da bi bil vedno predstavnik praznovanja. V 
 bodoče bom vsako prvo sredo v mesecu, prvič na pepelnico, med 19 in 21 uro 
povaboil v katedralo sv. Marije k tihi molitvi Najsvetejšega. Pri tem bom zaprosil 
žene in može za impulze tekstov berila, ki se bo brali naslednjo nedeljo. Drugače 
pa bomo v tišini z Gospodom in zaključili s kompletom. V marsikaterem, včasih 



zadušnem ozračju je molitev kot močan vdih, brez, katerga bi nam zmanjkalo 
zraka.

S temi besedami ni  vse zaključeno,nasprotno: razvoj hamburške nadškofije gre 
naprej in naj še pospeši brzino Jaz se izpostavim omenjenim izzivom in vas vabim 
,da skupno delamo naprej.

Z najboljšimi željami in blagoslovom ostajam

vaš

Nadškof dr. Stefan Heße
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