KRŠČENI V ENO TELO (1 Kor 12,13)
Škofija Koper ima okrog 265.000 prebivalcev, od katerih je približno 180.000 katoličanov, in
ima 193 župnij – pastoralnih enot, kar pomeni, da ima vsaka župnija v povprečju nekaj manj
kot 1.000 katoličanov; podatek, da ima škofija tudi vsaj ducat župnij, ki imajo po 5.000 in več
katoličanov, pa seveda nakazuje, da ima na drugi strani približno polovica župnij manj kot po
500 katoličanov.
Med navedenimi 193 župnijami ima v tekočem letu lastnega župnika 90 župnij, 103 župnije
pa so v soupravi, kar pomeni da ima v povprečju vsak župnik več kot še eno župnijo v
soupravi, ker pa približno četrtina župnikov zaradi velikosti lastne župnije nima dodatne
župnije v soupravi, to pomeni, da imajo nekateri župniki tudi po dve ali več župnij v soupravi,
kar zlasti z ozirom na velikost župnij kaže na pomanjkljivo ureditev škofije. Župnija je
pastoralna ustanova, ki za svoje ustrezno delovanje potrebuje tudi primerno število vernikov,
prevelika razdrobljenost pastoralnih enot pa gotovo bolj ovira kot spodbuja uspešno izvajanje
pastoralnih dejavnosti. Zato smo se na škofiji odločili, da dokončamo že več desetletij
trajajoči postopek preureditve župnij. Najbolj viden učinek preureditve bo manjše število
župnij v soupravi.
Majhne župnije, ki v doglednem času gotovo ne bodo mogle imeti lastnega župnika, so
namreč dejansko že podružnice in preureditev bo v glavnem samo uzakonila že obstoječe
stanje, zato velikanska večina vernikov preureditve skoraj ne bo občutila. Nič se zanje ne bo
spremenilo in nič njihovega se ne bo izgubilo: še naprej bodo ohranili upravo svojega
premoženja in v največji razumni meri bodo ohranili tudi dosedanje obrede: poroko, krst,
pogreb, nedeljsko in praznično mašo.
Preureditev župnij bo izboljšala ureditev in olajšala upravo škofije, ker bo našo sedanjo
precej razdrobljeno pastoralo pretvorila in povezala v nekoliko večje in močnejše pastoralne
enote, ki bodo dejansko sposobne služiti svojemu namenu in opravljati svoje poslanstvo.
Zavest pripadnosti okrepljenemu središču bo s svojimi duhovnimi sokovi ugodno napajala
tudi manjše enote, ki bodo z druge strani vsaka s svojimi izkušnjami gradile in bogatile
celotno zgradbo.
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