
…IN SLOVENIJE, ki je 1. januarja 

2017 štela 2.065.895 prebivalcev, od 

tega 1.523.113 katoličanov, kar pred-

stavlja 73,78%. V šestih (nad)škofijah 

je delovalo 14 (nad)škofov, 1.045 

škofijskih in redovnih duhovnikov, 

495 redovnic, 612 laiških katehistinj 

in katehistov ter 30 stalnih diakonov. 

V letu 2017 ima Cerkev na Sloven-

skem 49 misijonarjev in misijonark v 

25 državah na 4 celinah. V 463 žup-

nijskih in območnih karitas je 10.944 

prostovoljcev pomagalo 102.285 lju-

dem v stiski. 

 

Število katoličanov v Sloveniji se je v 

zadnjih desetih letih zmanjšalo za 

70.712 oseb. Ta podatek se odraža pri 

krstih, saj se je njihovo število med 

letoma 2006 in 2016 zmanjšalo za 

2.450 oziroma 17,81%, na drugi strani 

pa se je v minulem desetletju število 

rojstev povečalo za 1.413. Razmerje 

med rojstvi in krsti je padlo na 

51,94%. Zmanjševanje števila krstov 

in posledično tudi pripadnikov Katoli-

ške cerkve ni samo slovenski pojav, 

temveč zajema celotno Evropo in 

zahodni svet. Število sklenjenih krš-

čanskih zakonov se je zmanjšalo s 

3.342 leta 2006 na 2.420 v letu 2016 

(-18,07%). Leta 2016 je bilo 58,57% 

otrok rojenih zunaj zakonske zveze. 

Starši, ki se ne odločijo za cerkveno 

poroko, se bodo manj verjetno odloči-

li za krst otroka ter pozneje za vpis k 

župnijskemu verouku in vzgojo v 

veri. 

 

Število škofijskih in redovnih duhov-

nikov se je v letih 2006–2016 zmanj-

šalo za 86. Število škofijskih duhovni-

kov se niža, medtem ko tega pojava ni 

pri redovnih skupnostih: od leta 2011 

zaznavamo pozitiven trend, ki v deset-

letju 2006–2016 predstavlja rast duhov-

nih poklicev. Povprečna starost duhov-

nikov se je dvignila s 55,7 let leta 2000 

na 59,8 v letu 2016. 2006–2016 se je 

število redovnic zmanjšalo s 626 na 495 

(-20,9%). Število laiških katehistinj in 

katehistov pa se je 2006–2016 povečalo 

s 523 na 612. Leta 2012 je število kate-

histinj in katehistov prvič preseglo šte-

vilo redovnic. Število vpisanih v vse 

stopnje katoliških šol in zavodov je leta 

2006 znašalo 3.127, leta 2016 pa 3.889 

(+19,59%). Katoliške šole so prepozna-

ne kot ustanove, ki nudijo kakovostne 

učne programe, celostno formacijo na 

duhovnem področju in pozitivno okolje 

za študij. 

 

Krščanstvo se sooča s prvo generacijo 

mladih odraslih, ki jim je vera tuja ali 

povsem tuja. Mednarodne raziskave 

kažejo, da je generacija, rojena po letu 

1980 (t. i. generacija Y ali tudi milenij-

ska ter delno generacija X) prva, ki ji 

vera in verska pripadnost nista več 

samoumevni. Omenjena generacija čuti 

manjšo versko pripadnost do Katoliške 

cerkve, se redkeje udeležuje bogoslužja 

in se posledično ne odloča za krščanski 

način življenja. 

 

Ti statistični podatki in ugotovitve so 

povzete iz Letnega poročila Katoliške 

cerkve v Sloveniji 2017. 

 

 

 

CERKVENA STATISTIKA SVETA… 
 

Dokumenti Svetega sedeža poročajo, da je bilo 31. decembra 2015 na svetu 

1.284.810.000 katoličanov, kar je 12.529.000 več kot v predhodnem letu. Povečanje je opazi-

ti v vseh celinah, razen v Evropi. Odstotek katoličanov se je v minulem letu zmanjšal za 0,05 

%, kar pomeni na 17,72 % svetovnega prebivalstva. 

Število prebivalcev na duhovnika se je tudi v tem letu povečalo za skupno 200 oseb 

in doseglo vrednost 14.082. Vrednosti po celinah so se tako kot v prejšnjih letih povečale v 

Ameriki, Evropi in Afriki, znižale pa v Oceaniji in Aziji. Število katoličanov na duhovnika se 

je skupaj povečalo za 31 oseb in znaša 3.091. 

Število škofijskih in redovnih duhovnikov na svetu se je znižalo za 136 oseb in znaša 

415.656 oseb. Edina celina z upadom števila duhovnikov je Evropa, ostale pa so zabeležile 

povečanje. 

Število redovnikov, ki niso duhovniki, se je zmanjšalo za 330, vseh je 54.229. Pove-

čanje je zabeleženo v Aziji in Afriki, medtem ko je njihovo število upadlo v Oceaniji, Evropi 

in Ameriki. Tudi v letu 2015 se je ohranilo upadanje števila redovnic, in sicer za 12.399 (leta 

2014 je bil upad za 10.846 redovnic); tako je bilo vseh skupaj 670.330. Število redovnic se je 

ponovno povečalo v Afriki in Aziji, znižalo pa v Ameriki, Evropi in Oceaniji. 

Na svetu deluje 351.797 laiških misijonarjev. Med letoma 2014 in 2015 je njihovo 

število upadlo za 16.723. Število katehistinj in katehistov se je zmanjšalo za 142.115 oseb; 

ob koncu leta 2015 jih je bilo 3.122.653. Število se je povečalo v Aziji in Oceaniji, pomenljiv 

upad pa beležimo v Afriki, Ameriki in Evropi. 

Število škofijskih in redovnih bogoslovcev se je na svetovni ravni zmanjšalo za 96 

oseb (leta 2014 je bil upad za 1.312 oseb); vseh je bilo 116.843. Njihovo število se je poveča-

lo v Afriki in Aziji, drugod pa se je njihovo število zmanjšalo. 

Katoliška cerkev upravlja 73.489 vrtcev, ki jih obiskuje 7.043.922 otrok; 95.644 

osnovnih šol, ki jih obiskuje 33.289.532 otrok; 47.415 srednjih šol, v katere je vpisanih 

20.015.659 dijakov. 2.535.327 učencev je vpisanih v višje šole in 2.904.964 na katoliške uni-

verze. Vseh zdravstvenih in dobrodelnih ustanov, ki jih je leta 2015 upravljala Katoliška cer-

kev, je bilo 117.986 (leta 2014 pa 116.060). 
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PON 

08. 01. 

Severin, opat 7.30 starši Martič in Čosič 

18.00 v čast Svetemu Duhu za 

zdravo pamet 

 

TOR 

09. 01. 

Julijan, mučenec 7.30 Marta Kunstelj, 30. dan 

18.00 Damjana Hudovernik, obl.  

18.00 v spomin na dr. Petra 

Venclja 

SRE 

10. 01. 

Gregor Niški, škof 7.30 Ivan Mihelič 

18.00 starša Konc 

 

ČET 

11. 01. 

Pavlin Oglejski, škof 7.30 Marjan Jeraj, obl. 

18.00 Šime Tuta, 30. dan 

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

18.30 sestanek Župnijske 

karitas Kranj 

PET 

12. 01. 

Tatjana, mučenka 7.30 starši Likozar in brat 

18.00 Rudi Prijanovič 

10.00 sv. maša v DUK 

18.30 Taizejska molitev v 

kapeli 

SOB 

13. 01. 

Veronika, devica 7.30 Marija Skumavc, 30. dan 

18.00 za pokojne domače 

10.00 Ideja - oratorijska 

ustvarjalnica za otroke  

NED 

14. 01. 

 

 

2. NEDELJA 

MED 

LETOM 

8.00 za župnijo 

10.00 Frančiška Djuran in starši 

Jošt; Janez Fajfar, 30. dan 

19.00 Saša Strupi  

10.00 Sklep akcije »otroci 

otrokom« (veroučenci prine-

sejo »šparovčke«) sodelujejo 

veroučenci 6. razreda in 

Kancijanovi otroci 

 

PON 

15. 01. 

Absalom, škof 7.30 po namenu 

18.00 Anton Hartman, obl. 

 

TOR 

16. 01. 

Marcel, papež 7.30  

18.00 Franc in Sidonja Rogelj 

18.30 sestanek misijonskega 

odbora; priprava na krst 

SRE 

17. 01. 

Anton, puščavnik 7.30 Anton in Tone Hartman 

18.00 Anton in Angela Marolt 

 

ČET 

18. 01. 

Marjeta Ogrska, 

redovnica 

7.30 Rozka Črčnik 

18.00  

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

19. 01. 

Makarij, opat 7.30 Ivan Mihelič 

18.00 Nežka Šter 

 

SOB 

20. 01. 

Fabijan in Boštjan, 

mučenca 

7.30 Katja Bovcon in za zdravje 

njene družine 

18.00 Matej Krevs 

 

NED 

21. 01. 

3. NEDELJA 

MED 

LETOM 

8.00 za župnijo 

10.00 Jože Drobnič, obl. 

19.00 Stane in starši Jakopin 

 

- krstna nedelja 

PON 

22. 01. 

Lavra, devica 7.30 Nežka Sedej 

 

 

TOR 

23. 01. 

Henrik, duhovnik 18.00 Silvestra Likozar, 30. dan  

SRE 

24. 01. 

Frančišek Saleški, škof 7.30 v čast Jezusovemu in  

Marijinemu srcu 

 

 

ČET 

25. 01. 

Spreobrnjenje apostola 

Pavla 

18.00 na čast Mariji Kraljici miru 

za mir na svetu 

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

26. 01. 

Timotej in Tit, škofa 7.30 Ivan Mihelič 

 

19.00 tečaj priprave na 

zakon 

SOB 

27. 01. 

Angela Merici, usta-

noviteljica  uršulink 

7.30 Franc in Kristina Pogačnik, 

obl. 

18.00 Helena Rozman 

19.00 tečaj priprave na 

zakon 

NED 

28. 01. 

4. NEDELJA 

MED 

LETOM -  

NEDELJA  

SVETEGA  

PISMA 

8.00 za župnijo 

10.00 za srečno pot 

19.00 Angela Brešar 

15.00 dekanijsko srečanje 

članov ŽPS v  

Kranj - Šmartinu 

18.00 tečaj priprave na 

zakon 

PON 

29. 01. 

Valerij, škof 7.30 Ivan Mihelič 

18.00 Francka in starši Sagadin 

 

TOR 

30. 01. 

Martina, mučenka 7.30  

18.00 1. Anica Merlak 

          2. Franc Pušavec, 30. dan 

18.30 sestanek zborovodij in 

organistov 

SRE 

31. 01. 

Janez Bosko, ustanovi-

telj salezijancev 

7.30 Ivana Piccotti 

18.00 Franc Fajfar 

 

ČET 

01. 02. 

Brigita Irska, opatinja 7.30 starši Porenta 

18.00  

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

02. 02. 

JEZUSOVO  

DAROVANJE -  

SVEČNICA 

7.30  v čast Srcu Jezusovemu 

18.00 Matija Černe, obl. 

- prvi petek 

- dopoldne obisk bolnih na 

domu 

SOB 

03. 02. 

Blaž, škof in mučenec 7.30 za duhovne poklice 

18.00 Tončka in Rudi Gašperin 

- prva sobota 

10.00 ministrantske vaje 

NED 

04. 02. 

5. NEDELJA 

MED 

LETOM 

 

8.00 za župnijo  

10.00 za zdravje v zakonski  

skupini 

19.00 Ivan Peternel  

- nabirka 5 EUR 


