
FEAMC v Sloveniji 
Najodmevnejši dogodek leta 2019 je bil obisk predsednika evropske zveze združenj katoliških 

zdravnikov, dr. Vincenza Defilippisa. 13. marca se je v Ljubljani srečal s študentsko medicinsko 

skupino.  

Zakaj mladi in čemu povezovanje? Kot je povedal, so tudi leto pred tem v Zagrebu mladi v 

velikem številu dejavno sodelovali pri svetovnem kongresu FIAMC. Dr. Defilippis spodbuja 

vključevanje mladih, saj verjame, da bodo temeljna načela ostala živa, če bodo mladi verjeli 

vanje.  

Kot je povedal predsednik FEAMC-a, si združenje želi boljšega dialoga z evropskim 

parlamentom. Pomembno je, da nismo ujeti v nacionalne okvirje, saj delimo skupno evropsko 

identiteto, je dejal. Dr. Defilippis. 

Srečanje je zaključil z mislijo, da mora katoliški zdravnik obvladati svojo stroko, hkrati pa biti 

pričevalec vere, ki vidi človeka v stiski.  

Srečanje FEAMC-a je potekalo 13.--17. marca 2019.  

 

Ob obisku dr. Vincenza Defilippisa, predsednika FEAMC-a, so poročali: 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/obzorja-duha/174607156 

 

https://radio.ognjisce.si/sl/212/svet/29414/avdio-defilippis-papez-ima-pogum-povedati-resnico-o-

cloveku.htm 

 

 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/obzorja-duha/174607156
https://radio.ognjisce.si/sl/212/svet/29414/avdio-defilippis-papez-ima-pogum-povedati-resnico-o-cloveku.htm
https://radio.ognjisce.si/sl/212/svet/29414/avdio-defilippis-papez-ima-pogum-povedati-resnico-o-cloveku.htm


 





 
 



 

 

 

9. Hipokratovo srečanje: Čudež življenja 
Celje, 16. marec 2019. 

 

Tokratno srečanje v organizaciji Združenja slovenskih katoliških zdravnikov (ZSKZ) in Doma sv. 

Jožef v Celju je prvič potekalo v soboto dopoldne in to v obliki okrogle mize: izbiri teme so 

botrovale žolčne polemike ob projekciji filma Čudež življenja na zidu frančiškanske cerkve pri 

Tromostovju v Ljubljani v tednu otroka oktobra 2016. K razpravi smo povabili predstavnike 

posameznih strok; to so bili: 

• gospa Katarina Nzobandora, voditeljica Zavoda Živim; prav s strani tega zavoda je prišla 

pobuda za projekcijo filma; 

• dr. Maca Jogan, sociologinja, od l. 2001 zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani, avtorica več 

znanstvenih knjig s področja sociologije spolov in zagovornica družbene enakosti spolov; 

• Milena Igličar, dr. med., specialistka ginekologinja; 

• dr. Boštjan M. Zupančič, pravnik, pisatelj in publicist, strokovnjak za pravno filozofijo in 

kazensko procesno pravo – iz tega je doktoriral na Harvardu v ZDA; bil je profesor na PF, 5 let 

ustavni sodnik, nato pa skoraj 18 let – do maja 2016 - sodnik na Evropskem sodišču za človekove 

pravice (ESČP) v Strasbourgu; 

• in p. dr. Tadej Strehovec, generalni tajnik Slovenske škofovske konference in direktor Zavoda 

za družino in kulturo življenja Kul.si. 

 

Na začetku nas je pozdravil predsednik FEAMC (Fédération Européenne Des Associations 

Médicales Catholiques – Evropska zveza katoliških zdravniških združenj), gospod dr. Vincezo 

Defilippis, specialist interne in sodne medicine iz italijanskega Barija. V marcu smo namreč imeli 

v gosteh katoliške zdravnike iz različnih evropskih držav na enem rednih polletnih srečanj. Takole 

je povedal: 

»Katoliški zdravniki na naših srečanjih razpravljamo o pomembnih etičnih vprašanjih v sodobnem 

svetu. Mednje sodi tudi vprašanje porajajočega se življenja. Za nas sta ključna dva vidika: 

znanstveni, saj je za poštenega znanstvenika otrok človeško bitje od spočetja dalje, kar je 

neizpodbitna resnica, in to, da verjamemo v čudež, svetost življenja. Kot kristjani ostajamo ljudje 

dialoga, sočutni do drugače mislečih, blizu tistim, ki so v zmoti, da v zmoti ne bi vztrajali. Zakoni 

ignorirajo znanost: številne države v EU imajo uzakonjen splav - pod pretvezo, da gre za zaščito 

materinstva. To je čas globalizacije, individualizma, ekonomije, čas močnih, ki prezira šibke. Mi 

smo na strani nemočnih. Na nas je, da damo v srcu prostor Bogu; potem bo navzoč tudi v našem 

prostoru. In to lahko spremeni tok zgodovine.« 

 

Sledil je ogled kratkega dokumentarca Čudež življenja: prikazuje razvoj človeškega bitja v 

materinem telesu od spočetja do rojstva in se zaključi s pozivom IZBERI ŽIVLJENJE. 

Ginekologinja Milena Igličar je pojasnila, da gre za verodostojni prikaz neponovljivosti 

človeškega bitja, ki ga določa trenutek združitve jajčeca in semenčice. Ljudje si ne predstavljajo, 

kako hitro se otroček razvija v materinem telesu. Spregovorila je tudi o posledicah splava, zlasti 



psihičnih. Spontani splav po nekaj letih ženske povsem prebolijo, umetnega nemalokrat nikoli. Pri 

njih je opaziti več anksioznosti, depresij, celo več samomorov. Pomembno je, da se o tem 

pogovorijo, šele to jih razbremeni. 

Gospa Katarina Nzobandora je povedala, da so film večkrat prikazali na predavanjih in je bil 

vselej lepo sprejet. Javno predvajanje pa je sprožilo pravo gonjo: prijavo policiji, varuhu človekovih 

pravic, ministrstvu, inšpektoratu. A število gledalcev je s tem le raslo; dobila je priložnost, javno 

spregovoriti o življenju kot daru. Povedala je, da je sama doživela smrt otroka: mali Žan je umrl 

tik pred rojstvom; trpljenje je bilo neznansko. Vsekakor je treba misliti tudi na žensko, ne le na 

otroka. Srečuje se z ženskami z izkušnjami umetnega splava, tudi z očeti, in pri tem ugotavlja, da 

je splav slaba rešitev, saj pušča posledice za vse življenje. Stiska slej ko prej privre na dan – kot 

samoočitanje, občutek, da je bilo nekomu odvzeto življenje. Najtežje je samoodpuščanje. Mamam 

pomaga »iti v rano«, da se soočijo z dogodkom, gredo preko palete občutkov skozi proces 

žalovanja in se tako notranje osvobodijo. 

Dr. Maca Jogan se je strinjala, da filmček spodbuja ljubezen do življenja, da pa se je – spričo 

stanja duha v Sloveniji – projekcija povezovala z obdolžitvami tistih, ki se odločijo za splav, kot 

da bi šlo za nekaj zločinskega; neposredno tega sicer ne sporoča, gre pa za prikrito spodbujanje 

občutka krivde in za pritisk na ženske, naj se ne odločijo za splav. 

V 60-tih, 70-tih letih prejšnjega stoletja se je po vsej Evropi pojavila potreba po odpravi ilegalnih 

splavov. V Sloveniji je bila pravna regulacija splava razumljena kot izhod v sili; zaželena so bila 

druga sredstva za preprečevanje nosečnosti kot pomoč ženskam, ki iz socialnih razlogov niso 

želele otrok: konec 19. in v začetku 20. stoletja je bilo na Slovenskem veliko število detomorov. 

Opozorila je na odgovornost matere oziroma obeh staršev do bodočega otroka: na eni strani mora 

biti jasna pravica do (človeka dostojnega) življenja otroka, na drugi pa pravica matere, da se 

svobodno odloča glede njegovega rojstva. 

Dr. Boštjan M. Zupančič je najprej navedel nekaj zgodovinskih dejstev: abortus ima približno 

3100 let zgodovine, uzakonjen pa je bil v 20. stoletju. V Sloveniji je za to poskrbela Vida Tomšič, 

v Franciji Simone Veil – obe pod krinko starševskega načrtovanja. Z vidika prava gre za 

potvarjanje dejstev. Ob tem je spomnil na primer Vincenta Lamberta: po težki prometni nezgodi 

l. 2008 je v vegetativnem stanju, a je ESČP njegovo pravico do življenja obravnavalo po 2. členu 

Evropske konvencije. Pri zarodku se ESČP še ni opredelilo glede pravne subjektivitete, a nikoli 

ni bilo rečeno, da je nima. Varovanje življenja zarodka je po ESČP legitimen cilj. Leta 1952 so 

očetje Evropske konvencije vključili tudi zarodek v varovanje človekovega življenja. In tu smo 

zdaj. Se pa v svetu dogajajo grozovitosti, ko prodajajo razkosane zarodke, dele otrok za 

kozmetične pripravke, kar je zaprepaščujoče. Film sporoča dejstva, resnico, in ta je neuničljiva. 

P. dr. Tadej Strehovec je poudaril, da živimo v pluralni družbi; različna mnenja so legitimna, tudi 

ko gre za vprašanje splava in evtanazije. A legitimen je tudi judovsko-krščanski pogled, ki se 

opredeljuje za svetost življenja, za spoštovanje človeškega življenja od spočetja do naravne smrti. 

Ko v sodobni družbi govorimo o kulturi življenja, vselej trčimo ob kulturo smrti in s tem povezane 

pritiske, ki pa pomenijo le priznanje, da smo na pravi poti. Tudi projekcija tega filma je sprožila 

pritiske, kot jih je bil deležen tudi sam po objavi poimenskega seznama ljudi, ki se zavzemajo za 

pravico do splava, na portalu 24 KUL.si; cilj ni bil obsodba, pač pa spodbujanje samocenzure. 

Nekaj podobnega se je zgodilo s filmom, ki sam po sebi ni problematičen, problematična je 

interpretacija. 



Dr. Boštjan M. Zupančič je dodal, da v primeru p. dr. Strehovca ni bilo osnovnih elementov 

kaznivega dejanja. Tudi ni prav, če se od zdravnika zahteva, da mora kljub Hipokratovi prisegi 

opraviti abortus. Ko je Simone Veil v Franciji dosegla uzakonitev abortusa, so se priprta vrata na 

široko odprla: dvajset odstotkov populacije je bilo abortirane; številka gre v milijone. Enako se 

dogaja pri pravni ureditvi evtanazije: že smo priča plazu zlorab v Belgiji in na Nizozemskem. Po 

naši zakonodaji je ugovor vesti mogoč: če so težave pri uveljavljanju, sta za to pristojni ustavno 

pa tudi evropsko sodišče. 

 

Na koncu smo si ogledali pričevanje italijanskega tenorista Andrea Bocellija, ko je leta 2010 

prekinil koncert v Stožicah, da bi se zahvalil materi, ker mu je podarila življenje, čeprav so ji 

zdravniki svetovali splav. 

Za zaključek smo prebrali pesem Toneta Pavčka PROŠNJA iz zbirke pesmi treh Pavčkov: 

Toneta, Marka in Saše. Pesnik je pesem, ki je bila najprej objavljena v zbirki Sanje živijo dalje, 

vsebinsko rahlo spremenil, formalno pa povsem preoblikoval. 

 

Dajte vse rože tega sveta, vse rože – ženam, ki bodo rodile! 

Jagode prošenj so dozorile na ustnicah malih otrok, dečkov in deklic, nikoli rojenih: Radi bi tekli 

po tratah zelenih za pisano srečo metuljev rumenih, radi bi rasli ko trave, ko jelke, zrli v oblake, 

poslušali pesmi rojstva, ljubezni, ljubezni, življenja in ne samo smrti, ne samo smrti … 

In onemeli so, vame zazrti drobni obrazi malih otrok, in spet se je zganil gozd drobcenih rok, kot 

bi se ustne velike zganile: 

Dajte vse rože, dajte vse rože materam, ženam, da bodo rodile. 

 

mag. Alenka Hoefferle Felc, dr. med., voditeljica okrogle mize 

 



 
 



Posvetitev katoliških zdravnikov FIAMC Srcu Jezusovemu  
Junija 2019 je v Vatikanu potekala posvetitev katoliških zdravnikov Srcu Jezusovemu, prisotna 

sta bila tudi slovenska delegata, dr. Marko Šimenc in g. Miro Šlibar.  

 
 

 

Letna akademija Združenja slovenskih zdravnikov ob godu sv. Kozme 

in Damijana 
V četrtek, 26. Septembra 2019, na večer praznika sv. Kozme in Damijana, smo se slovenski 

katoliški zdravniki zbrali k sveti maši in akademiji. 

Somaševanje pri sv. Petru v Ljubljani je vodil ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar, ki 

je v pridigi spomnil, da smo pogosto podobni možem iz evangelija. Ti so bolnega prinesli do 

Jezusa, Zdravnika, in jih pri tem ni ovirala niti množica niti nedostopnost. Tako si mnogokrat sami 

želimo pred usmiljenega Boga, ki daje življenje. Hkrati je vsem zdravnikom zgled Jezus sam, saj 

pokaže skrb za bolne in uboge, ko išče in ozdravlja, pomaga in tolaži. Vsako naše delo ljubezni 

do bližnjega nas dela Bogu podobne. Škof je opozoril, kako pomembno je, da zdravnik deluje v 

tesni povezanosti s Stvarnikom in z Božjim načrtom. Zato se v molitvi povezujmo, ko prosimo za 

vse zdravnike, medicinske sestre, farmacevte, strežnice, negovalke in študente medicine, je 

povabil škof Šuštar. 

Po maši sta sledila glasbeni program in druženje.  

 

O slovesnosti lahko berete v reviji ISIS: 

http://online.pubhtml5.com/agha/nryv/#p=71 

http://online.pubhtml5.com/agha/nryv/#p=71






 
 

 

 

 

Duhovno obnova: Nova evangelizacija v zdravstvu 
Duhovna obnova za zdravnike in študente medicine je potekala v soboto, 11. januarja 2020, v 

Domu sv. Jožefa v Celju.  

Zbrane je ob papeževih besedah: “Prizadevajte si živeti svoj poklic kot človeško in duhovno 

poslanstvo,” vodil zdravnik Žiga Jan.  



 
 



10. Hipokratovo srečanje: ugovor vesti 

Združenje slovenskih katoliških zdravnikov je v soboto, 7. marca 2020, v Domu sv. Jožefa 

v Celju pripravilo 10. Hipokratovo srečanje z naslovom Ugovor vesti.  

Po slovenski ustavi je ugovor vesti splošna človekova pravica, opredeljena v 46. členu. A 

čeprav jo zdravstveni delavci lahko uveljavljajo, slabe izkušnje povzročajo stisko tistim, ki bi to 

želeli storiti. Rešitve smo iskali z gosti: dr. Zdenko Čebašek Travnik, predsednico Zdravniške 

zbornice, prof. dr. Iztokom Takačem, vodjem Klinike za ginekologijo in perinatologijo UKC 

Maribor, mag. Jakobom Korenom, predstojnikom Ginekološko - porodniškega oddelka Splošne 

bolnišnice Celje, mag. farmacije Anjo Kastelic, specializantko Kristino Zadravec in 

anesteziologom Janezom Dolinarjem. Pogovor je vodila mag. Alenka Höfferle Felc, dr. med. 

Poročilo z 10. Hipokratovega srečanja: 

http://online.pubhtml5.com/agha/dzcl/#p=51 

 
 

 

 

 

Izjava Združenja slovenskih katoliških zdravnikov ob pandemiji 

COVID-19 
 

http://online.pubhtml5.com/agha/dzcl/#p=51


Konec marca 2020 je Združenje podalo izjavo ob pandemiji COVID-19: 

 

“Resnično, povem vam: Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni 

storili.” (iz Matejevega evangelija) 

  

Spoštovane kolegice in kolegi, cenjene medicinske sestre, babice in vsi zaposleni v zdravstvu! 

  

Na vas se kot stanovsko združenje krščanskih zdravnikov obračamo z molitvijo in željo, da bi v 

tem obdobju vsi izkazovali svojim bolnikom, sodelavcem in domovini kar največ krščanskih 

kreposti. Marsikdo potrebuje našo konkretno pomoč, številni vsaj sočutno besedo. 

Vsak izbruh pandemije je čas velikih preizkušenj. Zdaj se lahko izkaže, kako iskreno živimo 

krščansko vero. 

Sveto pismo opisuje številne preizkušnje, v katerih se je znašlo ljudstvo in iz katerih je iskalo 

izhod v zaupanju do nebeškega Očeta. Tudi naše prednike so doletele številne nadloge, lakote, 

vojske in kuge. Kužna znamenja krasijo mnoga mesta in so opomin na kužne čase ter 

hvaležnost za konec preizkušnje. 

Člane Združenja pozivamo, da trenutnega stanja ne sprejmejo samo kot medicinsko, ampak 

tudi kot duhovno preizkušnjo. Prosimo vas, da izkazujete tistim, za katere skrbite, obilje 

krščanske ljubezni. Bodite potrpežljivi, ohranite mirno glavo in dobro srce, pomirjajte v 

napetih situacijah. Predvsem pa ostanite tisti, na katere se lahko drugi zanesejo. Tudi današnji 

čas rabi tihe junake, ki bodo kot mornarji umirili ladjo na razburkanem morju in jo varno vodili 

nazaj v pristan. 

Še drugo pomembno sporočilo prinaša preizkušnja: danes so najpomembnejši člani družbe 

negovalci bolnikov, čistilke, smetarji in prodajalke. Zvezdniki, športniki, mladi, bogati niso več v 

središču našega občudovanja. Ponovno cenimo pošteno delo, četudi slabo plačano in nič kaj 

vzvišeno. To je čas, ko smo zdravniki hvaležni najtesnejšim sodelavkam – medicinskim 

sestram. Zato je prav, da se vprašamo, če jim v bodoče ne pripada bolj enakovredna vloga 

znotraj zdravstvenih ekip. 

Kot zdravniki imamo dolžnost spregovoriti tudi o pogosto prezrtih realnostih naše družbe, kot so 

staranje prebivalstva in s tem povezana osamljenost, zlasti pa socialna ranljivost prekarnih 

delavcev. Še naprej moramo obsojati vse, ki v krizi iščejo dobiček in so dostikrat že pred krizo 

nepošteno izčrpavali zdravstvo. 

V težkih časih smo poklicani, da zaupamo Njemu, ki nosi vso bedo človeštva. Ne bojmo se, saj 

nam obljublja, da bo z nami vse dni do konca sveta. Prosimo in delajmo za lepši jutri za vse, 

priporočajmo se nebeški Materi in našima stanovskim zavetnikoma. 

 

Zdravje bolnikov, prosi za nas! Sveta Kozma in Damijan, prosita za nas! 

  

 

Sv. Kozma in Damijan, prosita za nas! 

Združenje slovenskih katoliških zdravnikov je tudi letos pripravilo tradicionalno sveto 

mašo ob godu sv. Kozme in Damijana, zavetnikov zdravstvenih delavcev. Slovesnost je 



potekala v soboto, 26. septembra, ob 19.30 v cerkvi sv. Petra v Ljubljani, somaševanje 

je vodil ljubljanski pomožni škof, msgr. dr. Anton Jamnik. 

Zbrane je uvodoma pozdravil zdravnik Klemen Aleš Pilih. Kot je povedal, epidemija ne 

prinaša samo slabega, ampak morda v nas rojeva sočutje in druge pozabljene 

vrednote. Opozoril je, da nas bolj kot virus ogroža epidemija strahu in nestrpnosti. Zato 

je pozval vse, da po vzoru Kristusa in godujočih svetnikov ne le lajšajo zdravstvene 

težave, ampak širijo mir in sočutje. 

 
 

Vabljeni k ogledu posnetka svete maše.  

 

 

Pisali so o nas: 
 

https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/resnica-in-cista-vest-sta-najboljse-vodilo 

https://www.youtube.com/watch?v=Y860X9LgVnM
https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/resnica-in-cista-vest-sta-najboljse-vodilo

