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Mag. Anton Pačnik

KRISTUS NAM KAŽE POT

Leto krščanske dobrodelnosti in solidarnosti z geslom »Nosíte breme-
na drug drugemu« (Gal 6,2)  je za nas velik izziv. Ni potrebno, da gremo
iskat ljudi, ki nimajo najpotrebnejšega za življenje in zato ne morejo do-
stojno živeti, v misijonske dežele, dovolj je, da se ozremo okrog sebe in
srečali jih bomo na vsakem koraku. Zaradi svetovne gospodarske in vseh
vrst drugih kriz se je število teh ljudi v Sloveniji v zadnjem času še pove-
čalo. 

V ta svet vedno večje teme smo kristjani poklicani, da prinašamo luč, to
je Kristusovo veselo oznanilo. To veselo oznanilo ni namenjeno le tistim,
ki živijo lagodno in v miru jedo svoj kruh, namenjeno je vsem, prav pose-
bej tistim, ki se vsak dan borijo za ohranitev svojega dostojanstva. 

Kristus nam kaže pot. Pred nas stopa On, kot veliki oznanjevalec Bese-
de življenja, molivec, ki cele noči prečúje v molitvi, in tisti, ki je poln soču-
tja do vsakega, ki je potreben njegove pomoči. 

V Cerkvi na Slovenskem smo obhajali leto apostola Pavla (2008/09), ve-
likega oznanjevalca veselega oznanila, leto evharistije in duhovništva
(2009/10), pred nami je leto dobrodelnosti in solidarnosti (2010/11).

Vsi kristjani smo s prerojenjem za Boga – svetim krstom in z drugimi
zakramenti sprejeli poslanstvo, da z brati in sestrami v občestvu Cerkve
stopamo za Kristusom, da oznanjamo veselo Kristusovo oznanilo, da mo-
limo in nosimo bremena drug drugemu. To poslanstvo pa je še dodatno
naloženo vsem izbranim in poslanim v duhovniški službi ter vsem pasto-
ralnim delavcem.

Revščina in uboštvo po svetu in tudi pri nas imata veliko obrazov. Pa-
pež Benedikt XVI. poudarja, da je revščina največja sramota sodobnega
sveta; generalni sekretar ZN Ban Ki Moon pa, da »tega ne moremo več
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prenašati, potrebno je ukrepati« (konferenca FAO v Rimu 2008).
Ta zbornik objavlja predavanje profesorja Vinka Potočnika, v katerem

bomo to revščino še globlje spoznali in smernice ter spodbude, kako bo-
mo mi stopili v Kristusovo šolo dobrodelnosti. Objavlja pa tudi koreferate
predstavnikov vseh slovenskih škofij, kjer bomo lahko brali, kaj smo v
Cerkvi na Slovenskem na tem področju že storili, s kakšnimi težavami se
srečujemo in kašne so naše vizije.   

»Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kako želim, da bi se že raz-
plamtel« (Lk 12,49), nam kliče Kristus tudi danes.

4
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Dr. Vinko Potočnik

Z DOBRODELNOSTJO IN SOLIDARNOSTJO
PROTI REVŠČINI IN IZKLJUČENOSTI

UVOD: Ubogi med nami

Ko evangelij Jezusa Kristusa - ob siceršnji naravnanosti na slehernega
človeka - ubogim nameni središčno pozornost, v svet prinese revolucio-
narno prevrednotenje vrednot (Alberoni & Veca). V nasprotju z miselnost-
jo starogrškega (kot tudi »tega«) sveta, ki ceni in občuduje močne, boga-
te, lepe, vsestransko uspešne, pa evangelij posebej nagovarja (v govoru
na gori naravnost povzdigne) uboge, preganjane, žalostne, bolne, nemo-
čne, nizke …, skratka izključene iz družbe. S pozornostjo do marginalnih
in izključenih skupin povzdigne tudi ljubezen do bližnjega, solidarnost in
druge socialne kreposti.

Cerkev na Slovenskem se skuša temu (socialnemu) evangeliju s pasto-
ralnim letom krščanske dobrodelnosti in solidarnosti (v evropskem letu
boja proti revščini in izključenosti) načrtno in poglobljeno odpreti ter nare-
diti nove korake solidarnosti z ubogimi vseh vrst. Vendar pri teh prizade-
vanjih Cerkev ne pozablja na druge skupine vernikov oziroma prebivalcev
– sicer bi veljala ocena nekaterih, da se s tem dodatno družbeno margina-
lizira. V teološkem smislu gre (in mora iti) predvsem za to, kot se je izrazil
naš misijonar Pedro Opeka, »da nas ubogi vodijo bliže k Bogu in so naj-
krajša pot, da pridemo k njemu« (Opeka 2010, 20).

Glede terminologije pa tole: v naši cerkveni govorici je pojem ubogi (tu-
di bibličnega izvora) splošno uveljavljen, sicer pa ugotavljamo, da se v
zvezi z evropskim letom uporabljata izraza revščina in izključenost. Tudi

5

1 Za pričujoče predavanje je Slovenski pastoralni svet predlagal delovni naslov
»Kdo so ubogi med nami?«
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socialna stroka v Sloveniji se pojma ubogi izogiba, ker naj bi človeka ne-
gativno označeval. Kljub temu bomo v pričujočem sestavku besedo ubogi
uporabljali1 – v smislu, da dejansko pomeni oboje, revne in/ali izključene.
Ali drugače rečeno: s to označbo razumemo tiste ljudi med nami in v sve-
tu, ki nimajo najpotrebnejšega za življenje in zato ne morejo dostojno ži-
veti. Opeka pravi, da so skladno z definicijo Evropske unije »ubogi posa-
mezniki, družine ali skupine oseb, katerih materialne, kulturne in socialne
razmere so tako težke, da so izključeni od minimalno sprejemljivega nači-
na življenja v državi-članici, kjer živijo« (Opeka 2010, 7). Definicija uboštva
tako meri na različne vrste pomanjkanja in tudi izključenosti. Z revščino,
naj gre za absolutno, relativno ali subjektivno, pa večinoma mislimo na
pomanjkanje življenjsko pomembnih stvari, kot so hrana, oblačila, zavetje,
dostop do pitne vode. 

V razmišljanju se najprej osredotočamo na problem revščine kot naj-
bolj očitne in tudi sramotne oblike uboštva, vključno s posledicami revšči-
ne. Nato bomo v drugem delu raziskovali nekatera ozadja oziroma iskali
vzroke opisanega stanja. Na koncu se bomo osredotočili na odzive druž-
be (države) in Cerkve na izzive sodobnega uboštva oziroma revnih in iz-
ključenih vseh vrst. Za sklep bomo izluščili nekatere smernice za pastoral-
no leto, ki sledijo iz vsega povedanega. Ves čas pa o ubogih in pomoči
potrebnih ne želimo govoriti kot o »onih« med nami oziroma »tam na dru-
gem bregu«, marveč jih kot partnerje, kot sogovornike vključujemo v dia-
log. Pozorno želimo prisluhniti njihovim sporočilom. Raziskava med upo-
rabniki pomoči Karitas2, iz katere bomo črpali nekatere podatke in spo-
znanja, je namreč predvsem sistematičen način poslušanja njihovega
sporočila Cerkvi in po njej celotni družbi.

6

2 Raziskava je bila izvedena v času januar-april 2010 na področju vseh slovenskih
škofij in je zajela 710 uporabnikov pomoči pri Karitas.
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I. REVŠČINA - NAJVEČJA SRAMOTA SVETA

Pri govoru o revščini najprej pomislimo na materialno revščino. Z gren-
kobo moramo ugotoviti, da so njene razsežnosti, ki se kažejo v pomanjka-
nju osnovnih življenjskih dobrin (hrane, pitne vode, obleke, denarja, bival-
nega prostora), strahotne. Na konferenci Združenih narodov o prehrani
(FAO) junija 2008 v Rimu je pred več kot tisoč udeleženci iz 190 držav pa-
pež Benedikt XVI. poudarjal, da je revščina največja sramota sodobnega
sveta. Zvedeli smo, da je na svetu že 1,2 milijarde ljudi (kar je vsak šesti
prebivalec Zemlje), ki živijo pod mejo absolutne revščine (z manj kot 1 $
na dan) in trpijo zaradi lakote ali podhranjenosti. Več ko tretjina človeštva
(2,4 milijarde zemljanov) nima niti enega toplega obroka na dan.

Skoraj vsi podhranjeni živijo v državah v razvoju: 
642 milijonov na azijsko-tihooceanskem območju, 
265 milijonov v podsaharski Afriki (40 % otrok, mlajših od pet let, ima
motnje v razvoju, ki so posledica kronične podhranjenosti),
53 milijonov v Latinski Ameriki (v revščini pa 200 milijonov ljudi), 
42 milijonov na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki.
V Afriki se je med letoma 1981 in 2001 število revnih podvojilo, skoraj

polovica ima za preživetje manj kot dolar na dan. 
Generalni sekretar ZN Ban Ki Moon je na omenjeni konferenci vzkliknil,

da »tega ne moremo več prenašati, treba je ukrepati«.
Posebej sramotno je, da tudi v razvitih državah okoli 15 milijonov ljudi

trpi lakoto. V ZDA je lani pod mejo revščine živelo skoraj 36 milijonov ali
12,5 % prebivalcev, brez zdravstvenega zavarovanja pa 45 milijonov ali
15,6 %. 

V bogati EU živi v revščini 85 milijonov ljudi; vsak 5. otrok živi v revščini,
prav tako 28 % samskih v starosti nad 65 let; 60 milijonov ljudi v vzhodni
Evropi živi z manj kot 2 € dnevno; 10 % zaposlenih v EU kljub zaposlitvi ži-

vi v revščini; v srednji in vzhodni Evropi je 7,2 milijona nepismenih, vsak
sedmi državljan EU ni končal šolanja; 80 % romskih otrok je občutilo šol-
sko segregacijo, v Evropi je 280.000 žrtev trgovine z ljudmi …

(http://www.zeropoverty.org/sl/node/32, maj 2010).

7
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Podatki o revščini postanejo še bolj zastrašujoči v luči njenih posledic:
- zaradi lakote na svetu vsak dan umre 24.000 ljudi (ali vsake 3,6 se-

kunde en človek); vendar pomanjkanje hrane in vojna povzročita le
10 % smrti, povezanih z lakoto, čeprav največ slišimo o njih. Večino
smrti, povezanih z lakoto, povzroči kronična podhranjenost.

- zaradi podhranjenosti vsakih pet sekund umre otrok (dnevno to po-
meni 18 000, letno pa več kot šest milijonov); 

- v državah v razvoju pa je kar 60 % smrti povezanih z lakoto; 
- vsak dan 1,1 milijarde ljudi pije onesnaženo vodo; 
- okoli 2,5 milijarde (več kot tretjina) ljudi na svetu živi brez stranišč;
- okoli četrtina človeštva (1,6 milijarde ljudi) nima dostopa do elektrike;
- 100 milijonov otrok nima možnosti za šolanje … 
Stopnja tveganja revščine v EU se v povprečju giblje pri 16 oziroma 17

odstotkih prebivalcev. V Sloveniji je bila leta 2008 stopnja tveganja 12 od-
stotna, kar nas uvršča med osmerico držav Evropske unije z najmanjšim
tveganjem revščine.3 Vendar tudi le 12 % pri nas pomeni četrt milijona lju-
di v območju različnih oblik revščine.

1. Veliko obrazov revščine in uboštva

Navedeni podatki se večinoma nanašajo na gmotno, materialno oziro-
ma ekonomsko revščino. Vendar je revščina – v smislu pomanjkanja ži-
vljenjsko nujnih dobrin – tesno in dramatično povezana z mnogimi drugi-
mi oblikami uboštva, mnogim je tudi vzrok. Poenostavljeno (shema 1) lah-
ko rečemo, da se prikrajšanost v telesnih in materialnih potrebah na svoj-
ski način odraža tudi na psihični ravni, saj to svoje stanje človek čuti, doži-
vlja kot breme, kot krivico, negotovost, strah, sovraštvo itd. Skratka, kot
stisko. V stanju revščine človekove osnovne potrebe ostanejo pogosto
neizpolnjene tudi na ravni medosebnih in družbenih razmerij ter odnosov.
Od davnine poznamo, npr., oblike izključenosti. V Svetem pismu stare za-
veze beremo, da »slepi in hromi« ne pridejo v Gospodovo hišo« (2 Sam

8

3 Po podatkih Statističnega urada RS je leta 2008 prag revščine za enočlansko
gospodinjstvo znašal 545 €, za štiričlansko gospodinjstvo (2 odrasli osebi + 2

otroka, mlajša od 14 let) pa 1.144€.
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5,8), kar pomeni, da hromi, šepavi, slepi, gluhi, mutasti, gobavi in njim
podobni ne morejo biti niti v verski skupnosti. Iz družbe in tudi iz templja
so bili izločeni.

In končno je reven človek (sicer lahko tudi materialno bogat) prikrajšan
tudi v duhovnih potrebah. To se lahko kaže kot kriza (posebej moralnih)
vrednot, kot kriza življenjskega smisla, pogosto tudi kot kriza vere. 

Iz povedanega je razvidno, da ima revščina veliko obrazov in je zelo
kompleksen in večplasten pojav. Med seboj se prepletajo:

- telesna oziroma gmotna revščina: pomanjkanje hrane, pomanjkljiva
in nezdrava prehrana, pomanjkanje obleke in bivališča, slabo zdrav-
stveno varstvo … 

- duševna revščina: čustvena otopelost ali predvsem negativna ču-
stva, razvade oz. pomanjkanje dobrih navad … 

- duhovna revščina: pomanjkanje znanja, neizobraženost, neodgovor-
nost do svojih odločitev; otopelost za smiselno orientacijo in ravna-
nje – kriza orientacije/smisla, kriza vrednot, kriza vere, moralna kri-
za… 

- medčloveška revščina: nerazvita zmožnost za komuniciranje in za
prevzemanje vlog v temeljnih odnosih, pomanjkanje zmožnosti za
delo in zaslužek, zlorabljanje; pomanjkanje socialne mreže … 

- razvojna revščina: zaostajanje za svojimi osebnimi zmožnostmi in
možnostmi, nazadovanje … 

9

�LOVEKOVE POTREBE NISO ZADOVOLJENE

duhovne

�ustvene in socialne

fizi�ne, materialne

Shema 1: Človekove osnovne potrebe
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a. Kriza identitete
Omenjene ravni in vidike prikrajšanosti lahko razumemo tudi kot krizo

človekove identitete. Gre za krizo temeljev človekove osebnosti. V nekate-
rih oblikah sodobne psihoterapije (Petzold) namreč identiteto prikažejo
kot nekaj, kar temelji na peterih stebrih, ki so: 1. človekovo telo oziroma
telesnost, 2. odnosi oziroma socialna mreža, 3. delo oziroma poklic, 4.
materialna varnost ter 5. vrednote in norme. 

K prvemu stebru sodi vse v zvezi s človekovo telesnostjo – telesom, v
katerem bivamo: spol, zmožnost gibanja, zdravje in bolezen, delovna
zmožnost, izgled (ne-privlačen zase in za druge).

Drugi steber predstavlja socialna mreža, bodisi družinska, prijateljska,
sodelavcev, v okviru prostočasnih druženj in drugih združenj, cerkvene
skupnosti … skratka, odnosi z pomembnimi ljudmi, na katere se lahko za-
nesemo, jim zaupamo, lahko pa nas iz svoje srede tudi izločijo. 

Tretji steber vključuje področje dela, dejavnosti, s katerimi se lahko
identificiramo, doživljamo uspešnost, zadovoljstvo, pa seveda tudi pre-
obremenitev, pregorelost, nezaposlenost.  

Četrti steber identitete predstavlja materialna varnost, dohodek, denar,
izobrazba (tudi možnost nadaljnjega izobraževanja), imetje, stanovanje.
Gmotno pomanjkanje pomeni veliko grožnjo človekovi istovetnosti.

K petemu stebru identitete – vrednotam in normam – sodi morala, etika,
religija, ljubezen, vera, tradicija, življenjski smisel, verska, politična, nazor-
ska prepričanja, skratka, vse tisto, v kar nekdo verjame in ima za pravilno,
o čemer je prepričan, da je pomembno tudi za druge.  

Če kateri od stebrov identitete oslabi, se zamaje ali zruši (je na tem, da
se zruši), se mora človek bolj nasloniti na preostale stebre. Vsi stebri se
zrušijo oz. vse identitete odpadejo, ko umiramo (pred obličjem smrti ni-
smo več bogati, učeni, duhovniki, niti ne moški in ženske). V življenju pa
se navadno zamaje kateri od stebrov identitete. Če nekdo izgubi zdravje,
ali npr. zabrede v zasvojenost, ne more več delati oziroma opravljati pokli-
ca – se s tem zamajejo tudi drugi stebri (npr. verjetna prikrajšanost v do-
brinah in materialni varnosti). V takšnem stanju se kaj hitro trga tudi so-
cialna mreža (izgubi sodelavce, lahko tudi prijatelje). Če posledično pride

10
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še do krize vrednot kot zadnjega stebra identitete, npr. krize smisla življe-
nja ali krize vere, je na obzorju popoln obup, sesutje osebnosti, socialna
smrt (samomor).

b. Izključenost, socialna smrt
Če problem revščine in njenih posledic – oziroma bolje: problem ubo-

štva –predstavimo (ugledamo, razumemo) bolj v smislu biblične antropo-
logije (shema 2, Zulehner), lahko rečemo, da je temeljni cilj človekovega
življenja gotova in zato mirna polnost življenja. Sveto pismo jo označuje
kot šalom – mir. Apostol Pavel zatrjuje: »Bog vas je namreč poklical, da bi
bili v miru« (1 Kor 7,15). Predpogoj tega je izpolnitev treh človekovih pra-
potreb, ki se nanašajo na ime, dom(ovino) in moč.

Imeti ime, biti klican po imenu (Bog vedno pokliče po imenu, osebno)
pomeni, da je človek oseba, enkraten, nezamenljiv z drugim, tudi nepono-
vljiv, kot tak upoštevan in spoštovan – kar je osnova njegovega dostojan-
stva – ne pa le številka v delovnem procesu, čim bolj produktiven in avto-
matiziran stroj.

11

Shema 2: Podobe človekovih prapotreb in izključenosti (po Zulehnerju)
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K prapotrebam spada tudi dom, bivališče, streha nad glavo, domovina
kot širši dom (biblično: obljubljena dežela), kjer se lahko ustali, ukorenini
(tradicija), kjer bo lahko v svobodi in miru – tudi po smrti (pravica do gro-
ba). Tudi religija omogoča pripadnost, pomeni duhovno streho, sveti bal-
dahin in tudi odprto nebo.

Obe omenjeni prapotrebi omogočata človekovo moč oziroma sposob-
nost za rast, razvoj, ustvarjalnost, svobodno gibanje (telesno, duhovno,
politično …) in odločanje ter tako ustvarja lastno zgodovino (biografijo). 

Če omenjene prapotrebe niso izpolnjene, se človek znajde zunaj kroga
polnosti življenja, v območju družbene izključenosti oziroma v območju
socialne smrti. To je takrat, ko ni klican po imenu, marveč je zamenljiv, sa-
mo v funkciji procesov čim višje storilnosti ali pa še v tem disfunkcionalen.
Na robu socialne smrti se znajde tujec (v tuji deželi), brezdomec, begu-
nec, drugorazreden državljan, v razmerah večinske religije tudi neverujoči
(ali pa vernik v času ateističnega socializma). V območju socialne smrti se
znajde – še posebej v razmerah postmoderne (postindustrijske, pluralne)
družbe, družbe znanja – človek, ki ni zmožen (ki ni kos, ni dovolj iznajdljiv,
izobražen, kompetenten) kljubovati razmeram in zahtevam življenja. Tako
revne družine preprosto niso sposobne pridobiti dovolj hrane. Kronična
podhranjenost pa poleg smrti povzroča tudi poslabšan vid, izčrpanost,
ovira rast in razvoj ter povečuje podvrženost bolezni. Močno podhranjeni
ljudje ne morejo funkcionirati niti na osnovni ravni.

Pravzaprav gre v vseh primerih za pojav oziroma problem izključenosti
– iz polnosti življenja v miru, varnosti in svobodi oziroma v blagostanju.
Potiskanje posameznika, družine ali skupine ljudi na (ali čez) označeni rob
pomeni nič manj kot izvajati nad njimi socialno evtanazijo (Nozza & Pasini
v Caritas italiana 2008, 19). 

2. Izključeni

Avtorji (Varuh 2010, 8) ločijo vsaj štiri tipe izključenosti: 
– izključenost iz delovnega življenja – brezposelnost,
– izključenost iz potrošniške družbe – klasična revščina,
– izključenost iz družbe (pomanjkanje socialnih stikov) – osamljenost,
– izključenost od mehanizmov moči in vpliva – kulturna marginalizacija.

12
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Pri izključenosti torej ne gre le za oceno pojma in dimenzije imeti, vklju-
čuje tudi dimenziji pripadati in biti. Pomanjkanja se kažejo kot deprivacija
(pomanjkanje materialnih virov), izolacija (pomanjkanje socialnih stikov) in
anomija (občutek nemoči) v vsakdanjem življenju posameznika ali družbe-
nih skupin.

Večinoma so v tem najbolj ogrožene naslednje skupine prebivalstva:
- Starejši: ki postajajo vedno bolj številčna skupina. Kot vidimo v tabeli

1, se je v manj kot dveh desetletjih njihov delež glede na celotno pre-
bivalstvo povečal z 10 % na 16 %, oziroma za pribl. 120.000 oseb
(ob minimalni rasti celotnega prebivalstva).

Starejši so v mnogih ozirih za sodobno družbo ne le disfunkcionalni,
marveč zanjo predstavljajo veliko breme. V Sloveniji kar 23 % prebival-
cev meni, da so starejši ljudje breme (v EU 15 %, kar je veliko manj).
Stopnja zaposlenosti starejših je pri nas med najnižjimi v Evropi, od le-
ta 2007 pa se je še znižala. Večina prebivalcev dopušča možnost, da v
prihodnosti zaposleni ne bodo več želeli plačevati prispevkov za sta-
rejše (SURS, http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3095, 30. 4. 2010).

- Na drugi strani so med najbolj ranljivimi najmlajši – otroci: podatki ka-
žejo, da je tudi v razvitem svetu 140 milijonov otrok z nezadostno težo
in imajo težave s črevesjem in napake pri rasti. V nerazvitem svetu je
usodnega pomena pomanjkljiva izobrazba oziroma nemožnost šolanja
(v Afriki pride 1000 otrok na enega učitelja, mnogi med njimi pa so po-
manjkljivo izobraženi). Zdi se, da pri nas med otroci ni veliko revščine,
vendar mnogi projekti Karitas dokazujejo nasprotno (pomanjkanje za
šolske potrebščine, počitnice ...). Posebej boleča pa je za otroke za-
puščenost (s strani staršev, ki zanje nimajo časa in srca; s strani vzgo-
jiteljev, ki jim ne kažejo ciljev in smeri ter mej – orientacije, ko so pre-
puščeni sami sebi, lastni nezmožnosti, ulici, igricam v lastni sobi …).
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Tabela 1: Prebivalci Slovenije, stari 65 let in več
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- Tretja skupina najbolj ranljivega prebivalstva so ženske (posebej sta-
rejše, vdove, samohranilke, razvezane, z več otroki, žene/partnerke
alkoholikov …).

- Med ranljive skupine spadajo tudi kronični bolniki (tudi zasvojenci),
invalidi, brezdomci, begunci, priseljenci, brezposelni, ljudje z nizko
izobrazbo. 

Z grenkobo opazujemo razsežnosti različnih skupin ubogih in vsaj do
neke mere izključenih; že v naši relativno mali državi živi:

- 100.000 brezposelnih (ob njih pa veliko zaposlenih s prenizkim plači-
lom dela);

- vedno več tujih delavcev, vedno bolj izkoriščanih; 
- odvisnih od alkohola: (10 – 15 % polnoletnih prebivalcev, vsaj

170.000); več od varne količine pa pije 36 % moških in 11 % žensk;
- zasvojenih s prepovedanimi drogami: 10 do 11.000;
- kajenje, najpogostejša (22 % prebivalstva Slovenije) in pogosto naj-

bolj pozabljena zasvojenost;
- cca. 100.000 (5 % prebivalcev) depresivnih itn., itn.
Zelo hitro raste število zasvojenih (nesposobnih ali z zelo zmanjšano

sposobnostjo za življenjske naloge) s spolnostjo,  z igrami, internetom in
mobilnikom oziroma vsaj pretirano vezanih na virtualni svet. Med njimi je
vedno več otrok vzgojno zanemarjenih ali pa tudi izrabljenih. Otroška pro-
stitucija, ki postaja ena najpogostejših in najhujših oblik kršitev človekovih
pravic, je po vsem svetu v porastu, saj je v prostitucijo vključenih že več
kot 10 milijonov otrok. Po nekaterih ocenah je v prostitucijo vsako leto pri-
siljenih približno milijon otrok po vsem svetu. 

Morda je najosnovnejša oblika izključevanja zavračanje sobivanja v so-
sedstvu (in posledično druženja, srečevanja, sožitja). Koliko je tega ne-
sprejemanja med slovensko družbo v tem času, kažejo najnovejši podatki
Evropske raziskave vrednot (tabela 2) o deležu prebivalcev, ki naštetih
skupin ljudi ne bi želeli imeti za sosede. 

14
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Vidimo, da so pri nas v najvišji meri (s strani skoraj polovice prebivalcev
obeh spolov) nezaželeni oziroma izključeni zasvojenci z alkoholom in ma-
mili (pijanci in narkomani). Nad eno tretjino prebivalstva na ta način izklju-
čuje tudi Rome, ljudi s stigmo kaznovanosti in istospolno usmerjene. Da
je izključevanje v Sloveniji sorazmerno visoko, pa vidimo tudi po podatku,
da nobene od navedenih skupin ne zavrača manj kot četrtina prebivalstva.
Toliko prebivalstva v bližini ne trpi tudi velikih družin, muslimanov, Židov.

Če podatke v tabeli 2 motrimo pod vidikom spola in starosti, vidimo, da
je med ženskami na splošno nekoliko manj izključevanja naštetih skupin
ljudi, vendar se bolj kot moški bojijo pijancev, bolnih z aidsom in kaznova-
nih oseb. Glede na starost pa vidimo, da so mladi na sploh manj izključe-
valni – kar pomeni, da s starostjo izključevanje narašča. Izjemi sta skupini
narkomanov in čustveno nestabilnih ljudi, ki jih mladi zavračajo v večji me-
ri kot starejši – morda zaradi tega, ker imajo o njih več konkretnih izkušenj
kot starejši. Do priseljencev in tujih delavcev pa so prav tako odklonilni
kot starejše generacije.

Ker je pritisk priseljencev na Slovenijo kot deželo EU vse močnejši, je
pomemben podatek o tem, ali naj imajo priseljenci enake pravice kot vsi
ostali. Evropska družboslovna raziskava pokaže, da s tem soglaša natan-
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Tabela 2: Katere od navedenih skupin ljudi ne bi želeli imeti za sosede  v Slovenij
(v odstotkih).
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ko polovica prebivalcev Slovenije, ostali pa ne. Da je to zelo problemati-

čen podatek, pokaže primerjava stališč v drugih evropskih državah. Manj

pritrdilnih odgovorov je le na Madžarskem (49 %) in v Švici (46 %). V

ostalih evropskih državah pa je veliko bolj razširjeno stališče o enakosti in

neizključevanju priseljencev – npr. v Grčiji in na Nizozemskem z enakostjo

pravic soglaša dve tretjini prebivalstva, v sosednji Italiji in na Poljskem 71

%, na Švedskem pa celo 86 %.

Ob prikazu oblik uboštva in izključenosti moramo reči, da si je težko

predstavljati človeka, ki nikdar v življenju ne bi doživel te ali one prikrajša-

nosti (se mu ne bi zamajal ta ali oni steber identitete, ne bi doživel te ali

one oblike obrobnosti). Zato je vsak kdaj ubog, gotovo pa vsaj potencial-

no. Kajti tudi v najbogatejših državah lahko vsak izmed nas jutri postane

odveč. Odvečnost namreč grozi v:

- družbi dela, če ne delaš

- porabniški družbi, če ne kupuješ

- v mobilni družbi, če ne potuješ

- družbi doživljanja, če si brez (močnih, nepozabnih, veličastnih, za-

bavnih …) doživetij 

- družbi znanja, če nimaš znanja (izobrazbe)

- v družbi fitnesa in welnesa, če nisi fit, lep, zdrav, mladostnega videza

- v neodarwinistični kulturi in druži bioznanosti, če nimaš pravih genov

…

16
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II. ANAMNEZA REVŠČINE, IZKLJUČENOSTI 
IN NE-SOLIDARNOSTI

Pojavov in razsežnosti revščine in izključenosti ni dovolj le videti – če-
prav je to za začetek nujno. V tem primeru bi v boju proti njima lahko na-
stopali le kot gasilci, kjer je nevarno, da problem le začasno pogasimo ali
omejimo, v resnici pa tli naprej. Kdor hoče zares izboljševati svet in življe-
nje v njem, se mora pojavov revščine, izključenosti in stisk lotiti pri koreni-
ni oziroma vzrokih. Za to je potrebna anamneza vzrokov. Glede lakote, ki
smo jo naslikali uvodoma, bi npr. ugotavljali, da ne sodi med naravne kata-
strofe, temveč je pretežno posledica napačnega ravnanja v politiki, go-
spodarstvu in ekologiji. Priče smo absurdni situaciji: na svetu se namreč
letno pridela nad 2 milijardi ton žita, kar zadostuje za preživetje vseh 6,7
milijarde zemljanov. Organizacija ZN za kmetijstvo in prehrano (FAO) pra-
vi, da lahko naš planet brez težav prehrani 12 milijard ljudi. Mnogi so mne-
nja, da ima zasebni kapital bistveno vlogo pri neuresničevanju pravice
vsakega človeka do hrane. 

1. Modernizacija življenja 
Najširše okolje (ozadje, dejavnik), zaradi katerega imajo mnogi različne

težave, predstavlja moderna družba. Kot vidimo v tabeli 3, še vedno – če-
prav manj kot pred desetletjem – nad polovica prebivalcev Slovenije meni,
da smo najbolj srečno živeli pred zadnjimi demokratičnimi spremembami,
torej v predmoderni (socialistični) družbeni ureditvi. To pomeni, da so raz-
mere v modernizirani družbi (z več svobode, iniciativnosti in odgovornosti
posameznika, z logiko trga, z zmanjšanim obsegom družbene regulative)
za mnoge prezahtevne. Ko družba (država) več stvari prepušča svobod-
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Tabela 3: V katerem obdobju so bili ljudje v Sloveniji najbolj srečni?
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nemu urejanju posameznika, postane življenje sicer svobodnejše, bolj pe-
stro, pa tudi bolj kompleksno in za posameznika zahtevnejše. Ljudje, ki se
v tem novem okolju težje znajdejo, ki so za življenje v tem okolju slabše
opremljeni (izobraženi, nadarjeni, povezani z drugimi …), z lastno dosled-
nostjo trdijo, da je bilo življenje v predmoderni družbi boljše, srečnejše.
Njihova nostalgičnost za prejšnjim je v veliki meri razumljiva.

2. Osredotočenost na posameznika, individualizirana družba

V nasprotju s predmoderno družbo, kjer je posameznik zelo močno
vključen v kolektiv (skupnost), je v moderni družbi avtonomen posamez-
nik – zakon. V ospredju so njegove pravice, svoboščine. Mnoga prej uve-
ljavljena razmerja in povezanost z drugimi  ter tudi pravila skupnega življe-
nja izginjajo ali so vsaj v krizi (preobrazbi). Nič kaj redek pa je pojav, da se
individualizirane oblike življenja razvijejo v individualistične (ideologija).

V raziskavi Aufbruch smo stopnjo individualizma skušali izmeriti tako,
da smo vprašanim ponudili tri trditve in ugotavljali, v kolikšni meri se z nji-
mi (ne) strinjajo. S trditvijo: »Vsak mora sam rešiti svoje probleme,« se v
Sloveniji strinja 80 % prebivalcev. S trditvijo: »Življenje si je treba narediti
prijetno, kot je le mogoče,« 88 % in s trditvijo: »Pomembno je, da je člo-
vek srečen. Kako pa to doseže, je njegova stvar,« se strinja 65 % vpraša-
nih (Aufbruch 2007). 

Če iz gornjih podatkov tvorimo indeks individualizma (enoten podatek),
lahko ugotovimo stopnje individualizma v državah srednje in vzhodne Ev-
rope – v desetletnem obdobju. V tabeli 4 vidimo, da se Slovenija uvršča
med dežele z najvišjimi stopnjami individualizma. Poleg tega sodi med
države, kjer raven individualizma v desetletnem obdobju ostaja nespreme-
njena.

18
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3. Ne-solidarnost: deliti, razdeliti

Podobno kot v primeru individualizma je raziskava Aufbruch ugotavlja-

la, kako ljudje razumejo medčloveško (ne)solidarnost. Na eni strani gre za

družbeno/državno regulacijo, ki naj bi uveljavila čim bolj primerno razdeli-

tev dobrin med vse prebivalce. To obliko »solidarnosti« je raziskava ugo-

tavljala s soglašanjem z naslednjimi trditvami: »Tistim, ki imajo več, bi
smeli nekaj vzeti, da bi razdelili med tiste, ki so tega potrebni« (soglaša

47,4 %); »Razlike v dohodkih bi morali zmanjšati« (74,6 %); »Če bi se vsi
nekaj odpovedali, bi kmalu ne bilo več revščine« (56,2 %).

Drugi tip solidarnosti je pravzaprav nasprotje osredotočenosti nase (in-

dividualizma, sebičnosti) in gre za medosebni čut deliti življenje in življenj-

ske dobrine z drugimi. Biti nesebičen. Ta čut solidarnosti raziskava meri z

naslednjimi trditvami: »Najpomembnejše, česar bi se morali naučiti otroci,
je nesebičnost« (strinja se 70,7 %); »Nesebičnosti se človek najbolje na-
uči v družini« (70 %); »Brez družine se ne moremo naučiti, kako reševati
spore« (52,7 %).

Dobljena indeksa obeh oblik solidarnosti – deliti in razdeliti – (tabela 4)

pokažeta, da v Sloveniji obe obliki podpira približno enak delež (namreč
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Tabela 4: Solidarnost in individualizem v srednji Evropi 
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tretjinski) prebivalstva. Poleg tega vidimo, da »razdelilna solidarnost«
ostaja približno na isti ravni, medtem ko se je »čut za solidarnost« (v smi-
slu deliti) v desetletju več kot za četrtino zmanjšal. 

To pomeni, da večina (kar okoli dve tretjini) prebivalcev Slovenije ne
podpira ukrepov države, da bi sprejela ukrepe npr. o davčni politiki, ki bi
bolj ščitila revne in šibke – skratka da bogati ne bi postajali še bolj bogati,
revni pa še bolj revni. Kljub temu Slovenija spada med tiste postsocialisti-
čne države, kjer je delež ljudi, ki takšne ukrepe pričakuje, med najvišjimi. 

Prav tako večina ne kaže čuta oziroma vrednote nesebičnosti – v tem je
Slovenija med vsemi 14-imi raziskovanimi državami na zadnjem mestu!
Nasprotno je zanjo značilna visoka stopnja individualistične orientiranosti.
Ob takšnih usmerjenosti večine se ubogim kaže nič kaj upanja polna pri-
hodnost.

Visoko stopnjo krize solidarnosti (čuta za druge) v naši družbi potrjuje
tudi najnovejša Evropska raziskava vrednot (tabela 5). Na vprašanje »Kaj
bi rekli, ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim, ali večinoma
gledajo predvsem nase?« v Sloveniji večina odgovori s prepričanjem in iz-
kušnjo, da ljudje večinoma gledajo predvsem nase, manj pa so pripravlje-
ni pomagati drugim. Kar dve tretjini vprašanih je mnenja o bolj ali manj se-
bični Sloveniji, le ena tretjina o solidarnostni. 

V naslednjih vrsticah tabele 5 pa vidimo, da so mnenja katoličanov o
(ne)solidarnosti današnjih prebivalcev skoraj identična s celotno populaci-
jo. Nedeljniki kažejo o tem precej bolj optimistično prepričanje, zato pa
so neobiskovalci bogoslužja glede solidarnosti toliko bolj pesimistični. 
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Tabela 5: Ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim, 
ali večinoma gledajo predvsem nase?
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Stališča iz tabele 5 se več kot potrjujejo v vprašanju v okviru Evropske
družboslovne raziskave, ali bi si v finančnih težavah lahko (enostavno,
brez problemov) od koga izposodili denar. Pritrdilno na vprašanje odgo-
vori le 10,2 % slovenskega prebivalstva. Negativno pa preseneti ta poda-
tek tudi zato, ker umesti Slovenijo na absolutno zadnje mesto med evrop-
skimi državami (npr. na Češkem je pritrdilnih odgovorov o možni izposoji
denarja 17 %, na Poljskem 24 %, v Švici 30 %, v Veliki Britaniji 55 %, na
Danskem pa celo 81 %). Torej je podatek pripravljenosti DELITI veliko niž-
ji, kot se je izkazal v zvezi z načelnim vprašanjem o deliti v raziskavi Auf-
bruch. To potrjuje ugotovitve, da pri ljudeh sicer najdemo veliko pripravlje-
nosti za solidarnost, vendar pa se na dolgi poti od želje do dejanja velik
del solidarnosti razblini.

4. Slabitev socialnega omrežja

Znano je, da v urbani (to pomeni moderni) družbi mnoge tradicionalne,
predvsem sorodstvene in sosedske vezi izgubijo velik del veljave – nado-
mestijo jih vezi s prijatelji, sodelavci/kolegi. S tem v novejšem času prihaja
do novih socialnih omrežij, formalnih kot neformalnih (k prvim sodijo
vzgojno izobraževalna, zdravstvena, socialno delavska in administrativno
birokratska, med druge pa sorodniška, prijateljska, sosedska in sodelav-
ska omrežja), v katera se človek svobodno povezuje (podobno kot v sve-
tovnem spletu), če mu le uspe, iz njega pa lahko tudi izstopa. Pri tem naj
bi bil čim bolj svoboden. 

Kako šibka so pri nas – v primerjavi z drugimi državami – takšna social-
na omrežja, nakažejo odgovori na vprašanje »Ali se (skoraj) dnevno druži-
te s prijatelji, sorodniki, kolegi«? Pritrdilno (v okviru Evropske družboslo-
vne raziskave 2002) odgovori dobra tretjina (35 %) slovenskega prebival-
stva, vendar nas ta rezultat uvršča med države z najnižjimi stopnjami tak-
šne povezanosti (manjši delež srečamo le na Madžarskem 23 % in na
Poljskem 28 %, sicer pa Italija 41 %, Švica 50 %, Portugalska 61 %, Nor-
veška pa celo 68 %). To pomeni, da v Sloveniji zelo slabo vzpostavljamo
tiste povezave, ki so najbolj gotov vir medsebojne solidarnosti. Da je temu
tako, spoznamo tudi iz podatkov o medgeneracijski solidarnosti.
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5. Kriza medgeneracijske solidarnosti
Omenili smo že, da večina prebivalcev Slovenije dopušča možnost, da

v prihodnosti zaposleni (torej ljudje mlajših generacij) ne bodo več želeli
plačevati prispevkov za starejše. Najnovejša Evropska raziskava vrednot
nam natančneje razgrne vidik medgeneracijskega odnosa v okviru sorod-
stvenih/družinskih odnosov (tabela 6) oziroma nam pokaže manj pesimi-
stično sliko. S trditvijo »Kadar je eden od staršev hudo bolan ali onemo-
gel, je predvsem dolžnost odraslih otrok, da zanj skrbijo,« namreč ne so-
glaša le dobra petina vprašanih, pa še ti ne brez pridržka. Dobra petina s
tem močno ali popolnoma soglaša, več kot polovica pa izraža »običajno«

soglašanje. Ugotovimo še, da je nekoliko manj solidarnosti do staršev
opaziti pri srednjih generacijah med 30 in 60 leti starosti. Slab podatek pa
je, da ta solidarnost občutno slabi z višjimi izobrazbenimi ravnmi  (raven
izobraženosti pa se stalno povečuje). Tudi v tem primeru se stališča (de-
klariranih) katoličanov od slovenskega povprečja ne razlikujejo. Vendar pa
je med katoličani, ki vero tudi (bogoslužno) prakticirajo, takšne solidarno-
sti občutno več kot med tistimi, ki se bogoslužja ne udeležujejo. To lahko
pomeni, da se z zniževanjem vernosti znižuje tudi stopnja solidarnosti ozi-
roma odgovornosti otrok za njihove starše. Tako srečamo dva dejavnika
zniževanja medgeneracijske solidarnosti.
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Tabela 6: Dolžnosti otrok do staršev
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6. Nezaupanje
Morda je ob predstavljenih dejavnikih uboštva in izključenosti (od družbe-

nih do verskih oziroma vrednotnih) v ozadju še eden bolj splošen, namreč
nizka stopnja zaupanja med ljudmi. Če namreč ni nekega osnovnega zaupa-
nja, si je težko predstavljati kakršno koli vzajemnost oziroma solidarnost.

Kako nizke stopnje zaupanja nas obdajajo, izvemo iz odgovorov na
vprašanje: »Če ocenjujete v celoti, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupa-
mo, ali pa menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?« Najnovejši po-
datki (iz leta 2008, tabela 7) kažejo razmerje četrtine zaupljivih proti tri če-
trtine nezaupljivih prebivalcev Slovenije. Razveseljiv pa je podatek o očit-
nem pozitivnem trendu v korist večjega zaupanja med nami.

Sicer pa dandanašnji ljudje (kolikor toliko) zaupajo osebam (staršem,
sorodnikom, prijateljem), zelo malo pa ustanovam. Tudi Cerkvi v Sloveniji
zaupa le približno polovica prebivalcev (kar je manj kot npr. medijem, voj-
ski ali policiji).

7. Subjektivni razlogi pomanjkanja oziroma revščine in izključenosti
Do sedaj smo skušali predstaviti kolikor mogoče »objektivne« vidike

ozadja oziroma korenin uboštva in izključenosti. Vprašajmo se še, kako
pa ljudje sami (subjektivno) presojajo, čutijo, doživljajo vzroke opisane si-
tuacije. Tudi v odgovorih na takšna vprašanja odkrivamo številne oblike
stisk, nemoči, obrambnih (tudi nevrotičnih, bolnih) mehanizmov, izključe-
nosti, večkrat tudi zavrženosti. 

Evropska raziskava vrednot je spraševala o štirih možnih razlogih, za-
kaj so v Sloveniji ljudje, ki živijo v pomanjkanju? (tabela 8 – v prvem stolp-
cu po oceni vprašanih najbolj pomemben; in v drugem stolpcu drugi naj-
bolj pomemben razlog). Največ slovenskih prebivalcev meni, da so vzroki
pomanjkanja v nepravičnosti v družbi. Le nekoliko manj ljudi pokaže na
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Tabela 7: Ne-zaupanje 
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razloge pri samih revnih in ubogih, v njihovi prešibki volji (torej nemoči) ali
celo lenobi. Slednje je verjetno mnenje predvsem ljudi, ki ne živijo v po-
manjkanju. Komaj malo manj prebivalstva pa vzroke pomanjkanja pripiše
stranskim učinkom modernega razvoja. Najmanjši del pa takšne razmere
pripisuje pomanjkanju sreče, se pravi neki izvendužbeni sili. 

Za največ uporabnikov Karitasove pomoči v Sloveniji pa je vzrok za po-
manjkanje brezposelnost (56 %), skoraj polovica uporabnikov (42 %) pa
pravi, da je delo, ki ga opravljajo premalo plačano. Da je vzrok v nepravi-
čnosti v družbi, meni 45 % uporabnikov (podatek se približuje EVS). Okoli
40 % uporabnikov navaja kot vzrok stanja bolezen ali invalidnost, približno
toliko tudi razmere v izvorni družini, saj jim starši niso mogli preskrbeti iz-
obraževanja (tudi tu vidimo, da je revščina pogosto že podedovana). Pribli-
žno četrtina uporabnikov kot vzrok za sedanje stanje navaja razne družin-
ske razmere, približno toliko tudi, da pač nimajo sreče. Samokritično, da
so se v življenju premalo potrudili, pa je odgovorilo 14 % uporabnikov, po-
leg njih pa še petina vprašanih priznava, da to tudi zanje »malo drži«. Skup-
no je torej samokritičnih tretjina uporabnikov Karitasove pomoči.

24

Tabela 8: Zakaj so v Sloveniji ljudje, ki živijo v pomanjkanju?

Tabela 9: Vzroki težav uporabnikov pomoči Karitas
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III. ODGOVORI NA IZZIVE UBOŠTVA IN IZKLJUČENOSTI

Na predstavljeno socialno problematiko ter na težave in stiske posa-

meznikov, družin in skupin skuša odgovoriti družba oziroma socialna

država s svojo socialno politiko in socialnimi ustanovami. Poleg nje pa iš-

čejo odgovore tudi posamezniki in civilna družba, del katere je tudi Cer-

kev. 

Osnovna naloga celotnega socialnega sistema (sociale) je v tem, da so-

cialne težave in stiske na družbeno organizirani ravni sproti zaznava in jih

rešuje, kolikor pa so trenutno nerešljive, jih blaži in prizadetim pomaga

prenašati (Ramovš 1995).  

Na ravni družbe ali Cerkve govorimo o socialnih problemih, ki pomenijo

motnje v delovanju družbenih ustanov (sistema) in raznih skupin. Na ravni

posameznika in tudi skupin pa govorimo o socialnih težavah, ki pomenijo

določeno objektivno stanje. Ko se človek težave zaveda, jo čuti, doživlja,

torej trpi, pa gre za stiske. Stiska je zelo ambivalentna stvar. Po eni strani

se je skušamo najprej otresti, po drugi strani pa je tudi res, da dokler člo-

vek socialne težave ne doživi kot stisko, pogosto ničesar ne ukrene. Sti-

ska pa v njem zbudi potrebo po reševanju težave in zato pomeni tudi vir

energije za rešitev socialnih težav. 

Za reševanje socialnih zagat in za krepitev socialne klenosti posamez-

nika in temeljnih človeških skupin pa deluje tudi nekakšen naravni imunski

sistem, in to v obliki samopomoči in dobrodelnosti. To sta osnova vsega

socialnovarstvenega delovanja v vseh časih človeške zgodovine. 

Samopomoč pomeni osebno reševanje lastne stiske kot tudi skupno

reševanje stisk in urejanje težav v mejah družine, sorodstva, prijateljstva,

delovne tovarišije, invalidske, verske, strankarske ali kake druge organiza-

cije, kjer je zaradi medčloveške povezanosti v teh skupinah reševanje te-

žave enega od »naših« problemov obenem reševanje skupne stiske.

Dobrodelnost pa je pomoč kateremu koli človeku, ki je v težavi in stiski,

pomagamo mu zato, ker je človek, ne zato, ker je »naš«. Dobrodelnost je

samopomoč človeštva v planetarnem obsegu. Uporabljajo se tudi tujke:
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humanitarnost, solidarnost, diakonija, karitativnost. Skrbno so jo gojile ra-
zlične veroizpovedi, predvsem krščanstvo.

Dobrodelnost je v celoti socialnovarstvene narave, medtem ko samopo-
moč zajema tudi druga področja (vzgoja in izobraževanje, zdravstvo …).

Prevladujoči vir energije pri samopomoči je stiska (potencialna energija
za spremembo), pri dobrodelnosti pa zavest soodgovornosti za soljudi.
Energijski vir dobrodelnosti ni niti prirojen, niti privzgojen, pač pa prid-
obljen z zavestnim samooblikovanjem, sproži pa ga vsakokratna osebna
odločitev za solidarno pomoč sočloveku (Ramovš 1995).

V tem nadaljevanju še nekaj o socialni državi in o diakoniji oziroma kari-
tativnih dejavnostih Cerkve. 

1. Socialna država

Bistvo socialne države je v tem, da kot politično pravico slehernemu
državljanu zagotovi minimalne standarde človeka vrednega življe-
nja/preživetja, ki se nanašajo na dohodek, prehrano, stanovanje, na
zdravstveno varstvo in izobraževanje. Na ta način daje ljudem na svojem
ozemlju pravno, ekonomsko in socialno varnost. Država, ki teh funkcij ne
opravlja, je nepotrebna (Rus 1990).

Sistem socialnega varstva, ki ga tvorijo mnogotere dejavnosti na drža-
vni in civilno-družbeni ravni, pa je namenjen reševanju materialne in med-
človeške ali odnosne socialne problematike ter tudi preprečevanju social-
ne patologije pri posamezniku, skupinah in na nacionalni ravni. 

Večkrat slišimo pohvalne besede o naši socialni državi. Vendar se že
nekaj časa, posebno še v času gospodarske krize, veliko govori tudi o kri-
zi ali celo umiranju socialne države. V ogovor na takšne trditve je najbolje
pogledati empirične podatke (tabela 10), kjer zvemo, da naša država v
zadnjem desetletju nameni za socialne prejemke vsako leto večjo vsoto
sredstev, že okoli 8 milijard evrov letno, pred 14 leti pa niti eno milijardo.
Socialni sistem se torej zelo draži. 
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Iz grafa 1 ugotovimo, da se prek 38 % teh sredstev namenja za starost,
ena tretjina pa za zdravstvo.4 Na tretjem mestu so družinski prejemki, sko-
raj toliko gre za invalidnine in tudi za družine, kjer umre njen hranitelj. Ob
visoki stopnji brezposelnosti preseneča, da gre za reševanje brezposel-
nosti sorazmerno malo sredstev (okoli 2 %). 

27

4 Osupljiv je podatek, da se v zahodnem razvitem svetu za zadnje tedne življenja porabi 43 %
sredstev celotne vsote, ki jo posameznik vplača za zdravstveno zavarovanje.

Tabela 10: Izdatki za socialne prejemke po področjih socialne zaščite (tveganjih),
Slovenija, 1996 - 2008 (v milijonih EUR)

Graf 1: Izdatki za socialne prejemke po področjih socialne zaščite (tveganjih) 
- Slovenija, 2008

Vir: SURS 2010, dostopno preko http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3297
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Če socialne izdatke države motrimo pod vidikom, kolikšen je ta delež
glede na BDP v državi, ugotovimo, da se dejansko manjša. Iz podatkov v
tabeli 11 ugotovimo, da se je v dobrem desetletju ta delež zmanjšal za 2 %,
iz 23,5 % na 21,6 %. S tem pa podatki potrjujejo tezo, da je država vedno
manj socialna. Poleg tega je veliko vprašanje, kako se vsa ta sredstva po-
rabijo: kolik delež teh sredstev dejansko doseže naslovnike, koliko pa ga
potrošijo že same službe – skupaj z zelo razbohotenim birokratskim apa-
ratom.5

Koliko pa drži javno mnenje, ki predstavlja našo državo kot zelo social-
no, nam pomagajo primerjalni podatki evropskih držav – ki dokažejo, da
ni tako. V tabeli 12 vidimo, da je povprečen BDP v EU 27-ih članic 25,100 €

in da Slovenija dosega 73 % EU povprečja. Razlike v EU pa so ogromne:
razpon med najvišjim Luksemburgom s 321 % EU povprečja in na skraj-
nem spodnjem delu Bolgarijo z 18 % EU povprečja je nepredstavljiv.

28

Tabela 11: Izdatki za socialno zaščito in socialne prejemke po področjih, 
odstotni delež od BDP, Slovenija, 1996 - 2008

5 Pred leti je bil znan podatek, da FAO 80 % vseh zbranih sredstev porabi za delovanje ce-

lotnega aparata.

pastoralni tecaj 2010:pastoralni tecaj 2008.qxd  25.8.2010  17:15  Page 28



Vidimo, da je tudi v EU kot v Sloveniji delež BDP za socialo vsako leto
nižji (za pribl. 0,5 % letno). Ne glede na to je Slovenija glede na evropsko
povprečje veliko nižje (če je ta delež v EU 26,2 %, je v Sloveniji le 21,4 %).
Glede na najbolj socialne države (Švedska, Belgija, Avstrija) je Slovenja
relativno na nizki socialno varstveni ravni, vendar glede na najmanj social-
ne države (Romunija, Bolgarija, Slovaška) je to še kar solidna raven. Slo-
venski podatek pa kljub temu ne dopušča samohvale, saj je precej pod
evropsko ravnjo.                     

Kako je s socialo v našem času, poleg navedenih podatkov pove tudi
brazilski predsednik Luiz da Silva, ki je na konferenci v Rimu opozoril, da
bi polovica zneska, ki so ga šefi bogatih držav namenili za reševanje
bank, prizadetih zaradi finančne krize, omogočila izkoreninjenje lakote po
vsem svetu. To dokazuje, da je boj proti lakoti in revščini še vedno globo-
ko spodaj na lestvici globalnih političnih prioritet.
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Tabela 12: BDP in celotni izdatki za socialno zaščito (primerjave držav EU)
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2. Diakonijska Cerkev

Jezusov zgled izkazovanja ljubezni »ubogim in bolnim, zapostavljenim
in grešnim in ni prezrl nobene stiske« (iz evharistične molitve pri mašah za
različne potrebe) oziroma služenja je navdihoval program Cerkve od nje-
nih začetkov. Temelji na odnosu Jezusa/kristjana do Očeta, Boga - Ljube-
zni, konkretizira pa se v službi skupnosti verujočih in tudi drugim, pomoči
potrebnim. 

Če za živo krščansko (župnijsko) skupnost uporabimo biblični simbol,
da je kot »drevo, zasajeno ob vodnih strugah, ki daje svoj sad ob svojem
času« (Ps 1,3), lahko rečemo, da je drevo krščanske skupnosti ukoreninje-
no v oznanjevanju in bogoslužju. Sad, ki ga to drevo prinaša, pa je brat-
ska in sestrska skupnost ter služba vsem ubogim. Medtem ko je delova-
nje korenin, iz katerih se drevo hrani (to je Božja bližina), nekaj precej
skritega, je krošnja (tu pa gre za človeško bližino) vidna na daleč. Prav ta
krošnja predstavlja kriteriologijo resničnosti življenja po Kristusovem na-
uku.

1. Od začetkov
Že iz prvih stoletjih krščanstva diakonija kaže dobro ustaljeno (institu-

cionalizirano) obliko. Poleg službe diakonov sta znana seznama sedmerih
telesnih in sedmerih duhovnih del usmiljenja. Prvih šest telesnih del usmi-
ljenja (1. lačne nasičevati, 2. žejne napajati, 3. nage oblačiti, 4. popotnike
sprejemati, 5. bolne obiskovati, 6. jetnike reševati) se nanaša na Matejev
evangelij (Mt 25,31-46), sedmo – mrtve pokopavati -  pa je (po Tob 1,17) v
3. stol. dodal Lactantius.

Duhovna dela usmiljenja pa so: 1. grešnike svariti, 2. nevedne učiti, 3.
dvomljivcem prav svetovati, 4. žalostne tolažiti, 5. krivico voljno trpeti, 6.
žaljivcem iz srca odpustiti, 7. za žive in mrtve Boga prositi.

Ta starodavni seznam telesnih in duhovnih del usmiljenja (zakaj jih ne bi
imenovali tudi zakramentali diakonije?) ob rojstvu slavne zgodovine
krščanske dobrodelnosti je poučen tudi za današnji čas, saj nas opozarja
in uvaja v širok koncept karitativnih dejavnosti. Od začetka krščanstva je
namreč jasno, da v diakonskem služenju ne more iti le za pomoč v gmo-
tnih potrebah, marveč tudi psiholoških (žalostne tolažiti), socialnih (bolne
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obiskovati, popotnike – torej tudi tujce – sprejemati) in še posebej duhov-
nih (moliti, odpuščati, učiti, svetovati – tudi to je karitativno delo).  

Zgodovina diakonije ima seveda svoje vzpone in padce. Vendar brez
karitativnih dejavnosti Cerkev ni bila nikoli. Tudi v socialističnem obdobju
političnega zatiranja cerkvenih dejavnosti ni zamrlo. Na novo pa se vzpo-
stavlja in organizira po demokratičnih spremembah.

2. Danes
Danes v Cerkvi na Slovenskem deluje precej obširna mreža Karitas (od

župnijskih prek škofijskih do slovenske) in 14 drugih dobrodelnih organi-
zacij/gibanj.

Najbolj razširjena je Karitas. Ob 20. obletnici ustanovitve Slovenske ka-
ritas je ta poročala, da je v šestih slovenskih škofijah v Karitas vključenih
417 župnijskih Karitas (poleg tega še 24 medžupnijskih, 6 dekanijskih in 3
območne Karitas). V njih je tedensko dejavnih nad 8 tisoč prostovoljcev,
ki letno opravijo na sto tisoče ur prostovoljnega dela. 

V letu 2009 so škofijske in (med)župnijske Karitas:
- družinam in posameznikom razdelile več kot 3.000 ton hrane, ki jo je
prejelo 136.452 oseb po vsej Sloveniji; 

- 25.076 osnovnošolcem in dijakom so pomagale v obliki šolskih po-
trebščin, učne pomoči, delavnic in letovanj; 

- v program družabnih srečanj in obiskov ob večjih praznikih je bilo
vključenih več kot 50.000 ostarelih; 

- v specifične socialne programe pomoči odvisnikom, ženskam v stiski,
brezdomcem in migrantom je bilo vključenih več kot 6.000 oseb; 

- vrednost vseh programov pomoči je v letu 2009 znašala skoraj 7,5 mi-
lijona evrov.

V mrežo karitativnih dejavnosti so vključene še naslednje ustanove in
gibanja (dodano je število župnij oziroma organizacij, razen če je le ena):

1. Kolpingovo združenje Slovenije (45) 
2. Vera in luč (37)
3. Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov (3)
4. Betanija
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5. Vincencijeva družba dobrodelnosti
6. Anin sklad
7. Barka
8. Frančiškanski družinski center
9. KORUS
10. Rafaelova družba
11. Servis dobrote mladih
12. Slomškova ustanova
13. Malteški križ

3. V slovenski družbi
Iz raziskave Aufbruch zvemo, da nekaj nad 60 % prebivalcev Slovenije

priznava, da »Cerkev mnogim nudi duševno oporo«. Med rednimi obisko-
valci bogoslužja tako meni nad 80 % vprašanih. Razumljivo, da bolj ko so
ljudje od Cerkve oddaljeni, manj jih priznava to oporo. Vendar je 30 %
takšnega mnenja tudi med tistimi, ki ne hodijo v cerkev.

Res pa je, da današnja slovenska družba vseh oblik karitativnega delo-
vanja Cerkve ne sprejema brez pomisleka. Kot je razvidno iz podatkov (ta-
bela 13), komaj polovica prebivalstva meni, da naj se Cerkev oglaša (ozi-
roma deluje) v zvezi s socialno problematiko. Pri nedeljnikih so ta pričako-
vanja veliko večja (77 %), vendar jih podpira tudi 30 % tistih, ki ne hodijo
v cerkev. Podpora Cerkvi, da deluje v problematiki brezposelnosti ali rom-
ski problematiki, je nižja. Kljub temu pa so prebivalci na splošno veliko
bolj naklonjeni karitativnemu delovanju Cerkve kot pa moralnemu ali politi-
čnemu.
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Tabela 13: Ali je primerno, da se Cerkev oglaša?
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Podatki v tabeli 14 potrjujejo, da slovenski prebivalci v veliko večji meri
sprejemajo organizirano socialno-karitativno delovanje Cerkve kot pa poli-
tično (družbeno angažirano) in tudi vzgojno izobraževalno (vrtci, šole).
Seveda so za nekatere (28 % prebivalstva) že obstoječe kapacitete do-
mov za starejše prevelike. Tudi za zdravstveno varstvo je razpoloženje
podobno. Pri šolah in vrtcih so stališča za in proti povsem razpolovljena
oziroma polarizirana. Delovanju Cerkve na področju medijev in povezova-
nju ljudi v združenja pa je večina (okoli dve tretjini) nasprotna.

Sicer pa je lahko Cerkev na Slovenskem zadovoljna tudi s povratno in-
formacijo uporabnikov pomoči Karitas. Iz zadnje raziskave zvemo, da
uporabniki razne socialne službe na splošno ocenjujejo z oceno med za-
dostno in dobro, delovanju karitativnih delavcev pa dodelijo ocene med
prav dobro in odlično.

Še večje zadovoljstvo pa lahko navda Cerkev zaradi podatkov, ki kaže-
jo, da vernost pospešuje solidarnost in duši individualizem tudi širše v
družbi. Iz tabele 15 je razvidno, da veliko več vernih (32 %) kot neverujo-
čih (okoli 15 %) podpira razdelilno (družbeno) solidarnost. Tudi glede me-
dosebne solidarnosti je razmerje podobno (57 % proti 34 % v korist veru-
jočih). V obratnem sorazmerju so podatki glede individualizma.
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Tabela 14: Ali ima Cerkev v Sloveniji preveč/premalo naslednjih ustanov?

Tabela 15: Vernost pospešuje solidarnost
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IV. NAMESTO ZAKLJUČKA: NEKAJ SMERNIC 
IN SPODBUD ZA PASTORALNO LETO

1. Stopiti v Jezusovo šolo dobrodelnosti

Na prvem mestu nas novo pastoralno leto, ki je leto dobrodelnosti in

solidarnosti, vabi k poglabljanju v Jezusov diakonijski nauk in zgled. Nikoli

ne bomo dovolj poudarjali, da je prvi učitelj kristjanov tudi na karitativnem

področju Jezus Kristus. Njegov evangelij nam prinaša nič koliko ne le po-

učnih, marveč kar »normativnih« primerov, kakšna pota in načine naj dia-

konija oziroma karitativno služenje ubira tudi danes. 

Kristus je bil v pomoč ljudem vseh starosti, revnim in bogatim (vendar

prej prvim), veselim in žalostnim, zelo pogosto bolnim, žalujočim, skratka

vseh vrst izključenim. Ob znanih evangeljskih zgledih (na poti v Emavs,

Samarijan idr.) poglejmo, kako Jezus ravna pri ozdravitvi gobavca (Mt 8,1-

4) in pomaga temu iz družbe izključenemu brezdomcu ter nemočnemu

človeku. 

34
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Najprej zvemo, da se Jezus z učenci »spusti« z gore, torej ne čaka, da
se mu pomoči potrebni približajo. Sam gre k njim. Spusti se na njihovo ra-
ven, ne deluje z višine. Starodavna upodobitev7 zelo poudari Jezusov po-
gled (oči), besedilo pa govori tudi o dotiku, torej stiku, bližini. Po ozdravi-
tvi sledi naročilo, naj izpolni postavo (v evangeliju je to postava pravično-
sti in ljubezni, ki je postava Božjega kraljestva).

Starodavna upodobitev na zgovoren način prikazuje, kako učenci sledi-
jo svojemu učitelju. Tudi oni se spustijo z gore, prav tako usmerijo svoj
pogled v tega ubožca (podoba skuša pokazati, kako so prav po pogledu,
usmerjenem v ubožca, podobni svojemu učitelju). Tako Kristus pokaže,
da je prvi korak služenja videti, opaziti potrebe in stiske ljudi. Pred bedo
ljudi bi si bilo najbolj preprosto zatisniti oči oziroma vsa čutila (ne opaziti,
ne slišati njihovega klica, ne jih vonjati, še manj pa se jih dotakniti oziroma
priti z njimi v stik). Hoteti videti potrebe ljudi je tako prvi vidik oziroma ko-
rak diakonske oziroma karitativne duhovnosti. 

2. Leto karitativnega izobraževanja in usposabljanja

Da bo pastoralno leto obrodilo sadove, mora biti – poleg duhovnega
poglabljanja – leto karitativnega izobraževanja. Ne le sodelavci karitativnih
ustanov (ti seveda še posebej), marveč vsi verniki moramo napredovati in
postati bolj karitativno usposobljeni. Usposobljenost lahko – kot prikazuje
shema 3 – strnemo v štiri vidike:

VIDETI: Najprej se je treba usposobiti za videti, opaziti potrebe in sti-
ske ljudi okoli nas, slišati klice (pogosto tudi krike) po pomoči. To je prvi
korak izobraževanja.

RAZUMETI, ANALIZIRATI: Situacijo revščine, uboštva, izključenosti pa
ni dovolj le opaziti oziroma videti, marveč jo je treba tudi razumeti. Potre-
bno je, npr., razumeti, da je svet in življenjski »nazor« (filozofija) revnega
človeka specifičen, drugačen. Revni 70 % dohodka porabijo za hrano; re-
vež nima prihodnosti oziroma živi brez nje - ker živi iz dneva v dan. Za pri-
hodnost je nujna vsaj minimalna gotovost za naslednji dan. Za revne pa je
»prihodnost« samo današnji dan. Zanje je glavni in edini cilj trenutno pre-

7 Kodex Echternach iz XI. stoletja se nahaja v muzeju v Bruslju.

pastoralni tecaj 2010:pastoralni tecaj 2008.qxd  25.8.2010  17:15  Page 35



36

živetje. Drugi problemi zanj sploh niso pomembni. Vse drugo, tudi vero,
revež pušča ob strani … Če se hočemo lotiti tudi preprečevanja revščine
in izključenosti, moramo razumeti njene vzroke. V našem sestavku smo to
skušali narediti v drugem delu.

EMPATIJA, ČUTEČE SRCE: Še tako očitna beda – ki je ni mogoče ne-
videti – in tudi še tako obsežne analize uboštva (revščine, izključenosti) ne
zadostujejo, da bi se stanje izboljšalo, če se pogledu in razumu ne pridru-
ži tudi čuteče srce. Vzgoja za sposobnost empatije (sposobnost vživljanja
v drugega) je zato nepogrešljivi del usposobljenosti karitativnega delavca.

Brez sposobnosti empatije bo karitativni delavec težko dojel razpolože-
nje človeka, kateremu naj bi bil v oporo in pomoč. Po Karitasovi raziskavi
(tabela 16) bo polovica ljudi, ki jih bo srečal z žalostjo v duši, tretjina z
grenkobo o krivičnosti družbe, skoraj toliko tudi s problemom osamljeno-
sti, le malo manj z občutji ponižanosti, vsaj četrtino pogosto navdaja mo-
čna jeza, več kot vsak deseti pa je obremenjen z občutji pomanjkanja ži-
vljenjskega smisla, ali nesprejetosti ali celo, da je vsem odveč. 

ANGAŽIRANE ROKE: Šele ti trije vidiki (koraki) služenja ustvarjajo ver-
jetnost, da se zganejo roke v pomoč bližnjemu. To pomeni, da je nepogre-
šljiv del izobraževanja tudi nabiranje izkušenj pri praktičnem delu. Seveda
so nekatera dela zahtevnejša in zahtevajo več strokovnega znanja, npr.
organizacijsko delo ali svetovanje ljudem v stiski.

Shema 3: Diakonijska/karitativna duhovnost
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Poudariti je treba, da mora biti izobraževanje namenjeno tudi ubogim in
izključenim (uporabnikom pomoči). Izobraževanje je pogosto najboljši na-
čin pomoči ljudem, da odkrijejo najboljšo pot iz svojih težav. Mnogi stro-
kovnjaki na področju lakote menijo, da je izobrazba najboljši način za
zmanjšanje lakote po svetu. Izobraženi ljudje lažje prekinejo začarani krog
revščine, ki povzroča lakoto. Pogosto ljudem, ki živijo v revščini, pomaga
že nekaj osnovnih sredstev in znanja (npr. kako priti do vode), da bi lahko
postali neodvisni od pomoči drugih.

V raziskavi je 41 % tistih uporabnikov pomoči, ki jim zdravje dopušča,
izrazilo pripravljenost po izobraževanju, 36 % za to ni pripravljenih, 22 %
pa tega ne ve. 

Naj dodam, da Slovenska karitas in Teološka fakulteta pripravljata eno-
letni izobraževalni program (izpopolnjevalni program, ki bo potekal ob
koncu tedna) za sodelavce Karitas (še posebej za voditelje župnijskih Ka-
ritas), da bi v prihodnosti vsaka ŽK lahko delovala čim bolj kakovostno in
usposobljeno. 

3. Od skrbi za uboge k delu z ubogimi 
Pri izobraževanju smo že izpostavili pomen izobraževanja tako sodelav-

cev v karitativnih dejavnostih kot tudi prosilcev/uporabnikov pomoči. Tudi
Jezusova šola je bila namenjena tako apostolom kot drugim, vključno s
»prosilci« pomoči (le apostoli včasih niso bili gotovi, če se tiče tudi njih).
Danes v pastoralnem delu prehajamo, npr., od dela za zakonce k delu z
zakonci ipd. Na ta način se skrbniška Cerkev ali Cerkev kot organizacija
ali servis (»od zgoraj«) za pomoč ubogim pretvarja v skupnost z ubogimi.  

Tabela 16: Misli in občutki uporabnikov pomoči
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Res je, da je lažje biti organizacija, društvo, servis ali kaj podobnega, ki
ima svoj pravilnik, ki se ga sodelavci držijo. Ni potrebno, da bi se jih uso-
da ali problemi drugih zares dotaknili. Lahko ostanejo na varni profesio-
nalni razdalji. Če gre za skupnost, vzajemnost z ubogimi, revnimi, izključe-
nimi, ljudmi v stiski, pa karitativni delavec z njimi »zaresonira«, jih začuti,
se vživi v njihovo situacijo, stopi z njimi na pot reševanja problemov in
stisk. To je neprimerno zahtevnejše.

Ta vidik je velikega, morda kar ključnega pomena pri reševanju proble-
ma izključenosti. Kajti še tako profesionalna in kakovostna pomoč ljudem
v pomanjkanju, težavah in stiskah ne more premagati (občutka) izključe-
nosti. Izključenost je mogoče premagati le z vključevanjem, vključenostjo.
Tako delajo, npr., skupnost Barka ali Vera in luč z ljudmi z motnjo v dušev-
nem razvoju in mnogi drugi. 

To pomeni organizirati in usposabljati uporabnike pomoči skupaj s po-
močniki v skupine (skupnosti), ki dobivajo (vsaj delno) značaj skupin za
samopomoč.

Da bi stopili na pot vključevanja, je potrebnih mnogo stvari, tudi druga-
čna govorica: opustiti bi morali besede kot obrobni, oddaljeni, kosilo za
brezdomce bi moralo postajati kosilo brezdomcev /z brezdomci …  

V raziskavi je približno polovica respondentov izrazila pripravljenost
eno ali več ur tedensko sodelovati kot prostovoljci pri karitativnem delova-
nju, nekoliko manj (47 %) pa je pripravljenih  sodelovati v pogovornih sku-
pinah za samopomoč (pogovori in iskanje rešitev je dragoceno izobraže-
valno delo za usposabljanje). 

4. Organiziranost
Pastoralno leto spodbuja tudi k nadaljnjemu razvijanju organiziranosti

karitativnih dejavnosti (oblik, mreže, komunikacije, sodelovanja, subsidiar-
nosti). Čeprav je osnovna organizacijska struktura – vsaj na ravni škofij in
Cerkve na Slovenskem, ne pa, na žalost, na ravni župnij, kjer ostaja 43 %
župnij brez katere od dobrodelnih organizacij (Šauperl) – postavljena, je
potreba nadaljnjega razvijanja. Vodenje je namreč zahtevno delo – name-
sto da bi opravljali svoje naloge, marsikje raje zahajajo v operativo (tam
se vidi več storjenega). 
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Na ravni župnij je marsikje opaziti, da je karitativno prizadevanje zaupa-
no ekipi, ki je na tem mestu od ustanovitve (krepko postarana, zaprta sku-
pina –v svoj krog ne dopušča novih sodelavcev ipd.). Na ravni Slovenske
karitas bi bilo potrebno sprejeti pravila o, npr., petletnem mandatu vodje
župnijske Karitas ter mu dati primerno mesto v ŽPS.

Brez prave organiziranosti na vseh ravneh karitativne ustanove ne mo-
rejo uspešno in enakovredno sodelovati z raznimi humanitarnimi in social-
nimi ustanovami – kar je dandanašnji neizbežno. 

Pri organiziranosti karitativnih dejavnosti je po eni strani dobro, da Cer-
kev določene  stvari prevzema od drugih humanitarnih (neprofitnih, me-
nedžmenta prostovoljstva…) organizacij. Po drugi strani pa je to problem,
saj ni jasno, zakaj naj Cerkev ustanavlja npr. domove za starejše. Samo
zaradi pomanjkanja takšnih ustanov? Nato pa ti domovi postanejo skoraj
povsem podobni svetnim. Ali ne bi bilo mogoče razmišljati o drugačnih,
enostavnejših oblikah stanovanjskih skupnosti?

5. Samokritika podobe Cerkve 

Gornjih nalog in usmeritev Cerkev na Slovenskem ne bo mogla uresni-
čiti, če ne bo poskrbela za čim bolj evangeljsko javno in samopodobo. 

Kot kažejo raziskave (Aufbruch), pri večini prebivalcev (z njimi tudi ka-
toličani) prevladuje podoba bogate Cerkve, ki je bolj na strani bogatih kot
revnih in se bolj trudi za zemeljske dobrine kot na nadnaravne. Gotovo
takšna Cerkev ne more biti prepričljiva in uspešna zagovornica oziroma
glas ubogih in izključenih. 

In kako naj bo Cerkev prostor, kamor se lahko vključujejo tudi izključeni,
zavrnjeni, če se verniki – nič manj kot v povprečju prebivalci Slovenije – izo-
gibajo sosedstvu priseljencev, Romov, bivših zapornikov … (glej tabelo 2).

Če hoče biti Cerkev pribežališče in tudi »sindikat« ubogih in izključenih,
se mora prenavljati v smislu, da jo bodo lahko ubogi dojeli kot nekoga, ki
je na njihovi strani; ki tudi njih vključuje v svojo skupnost. 

Pri tem ne more iti le za dobrodelnost v ozkem pomenu besede (le »ga-
šenje stisk«, čeprav mora to imeti prioriteto), marveč tudi za prizadevanja
za bolj pravično in solidarno družbo (politični vidik). Videli smo (tabela 13),
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da največji del naše javnosti od Cerkve pričakuje predvsem socialne-
ga/karitativnega angažmaja (v večji meri kot etično-moralnega ali politi-
čnega). Zato je verjetno prav karitativno delovanje Cerkve v našem okolju
najprimernejša pot graditve evangeljske (solidarne) podobe Cerkve.

6. Uravnoteženost temeljnih pastoralnih dejavnosti

V pastoralnem letu naj bi skušali doseči tudi čim večjo uravnoteženost
med konstitutivnimi področji pastoralnih dejavnosti – oznanjevanjem, bo-
goslužjem in diakonijo oziroma karitativnimi dejavnostmi. Ta uravnoteže-
nost še zdaleč ni zadovoljiva. Najbolj zapostavljeno je karitativno področ-
je (delno tudi zaradi preteklih zgodovinsko-političnih razmer). 

Glede na tri temeljne pastoralne dejavnosti so zelo nesorazmerno raz-
porejeni laiški sodelavci in sodelavke (aktivni laiki). Ti so v ljubljanski nad-
škofiji (drugod po Sloveniji pa verjetno ni drugače) najbolj dejavni pri bo-
goslužnih opravilih (v njih deluje 58,5 % vseh sodelavcev), skoraj pol manj
pri oznanjevanju (35,7 %), zelo malo (vsega 5,8 %) pa na karitativnem po-
dročju (Perše 2009, 125).  

Zapostavljenost karitativnega področja je (simbolično) vidna tudi na or-
ganizacijski ravni, saj imajo v več škofijskih ordinariatih (kjer se največ do-
gaja v zvezi upravnim, z bogoslužnim in oznanjevalnim področjem) svoje
vidno mesto, npr., tudi ekonomati, ne pa vodstva karitativnih dejavnosti. 

Zdi se, da so bogoslužje in karitativne dejavnosti premalo povezani. Ne
le, da redko izberemo mašne obrazce s karitativno vsebino, ki se nanaša-
jo na veliko oblik uboštva (ob lakoti in za stradajoče, za begunce in izse-
ljence, ujetnike, zapornike, bolnike, umirajoče; ob naravnih nesrečah, v
zvezi z vremenom ... v kakršni koli stiski – str. 806-814), marveč liturgija po
večini nima pripravljenega izhoda v življenje (ta je prepuščen posamezni-
ku, liturgija ga ne spremlja in zavezuje za dejanja vsakdanjega življenja).
Lahko da je veliko opuščanja bogoslužja, ker se zdi preveč »namenjeno
samo sebi«. 

Kristus je pri zadnji večerji oziroma prvem evharističnem slavju jasno
pokazal, da je služenje (umivanje nog) brez evharistije – suženjstvo, evha-
ristija brez umivanja nog pa je herezija.

40
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*   *   *
Po 20 letih samostojne in v demokracijo usmerjene Slovenije in ob 20.

obletnici ponovnega delovanja Karitas in večine karitativnih dejavnosti naj
bo čas, da nas pastoralno leto karitativno prebudi in na novo vname, da
bomo bolj zavzeto in poglobljeno razmišljali o svoji diakonski oziroma ka-
ritativni aktivnosti.
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Rok Metličar

Škofijska karitas Celje

DOBRODELNOST V NAČRTIH
KARITATIVNIH SKUPIN V CELJSKI ŠKOFIJI

Področje dobrodelnosti je danes, v času zelo slabe podobe katoliške

Cerkve v Sloveniji, še bolj pa v situaciji oddaljevanja mnogih od cerkvenih

(župnijskih) jeder, verjetno najpomembnejše področje za ponovno evan-

gelizacijo, saj smo prav s to dejavnostjo lahko najbolj nagovorljivi in vero-

dostojni. Različne akcije kažejo, da nam na tem področju ljudje najbolj

zaupajo, čeprav je za nas morda najbolj izpostavljeno kot »vstopna to-

čka« za odrešilno oznanilo o Jezusu Kristusu. To seveda ni prvi namen

dobrodelnosti, je pa gotovo zadnji.

Papež Benedikt XVI. je slovenskim škofom ob obisku »ad limina« ja-

nuarja 2008 naročil:

»… Cerkev na Slovenskem naj odgovarja na materialistično in egoisti-

čno kulturo z doslednim prizadevanjem za evangelizacijo, ki naj se zače-

nja v župnijah. Prav iz župnij – bolj kot iz drugih struktur – lahko in morajo

prihajati pobude in konkretna dejanja krščanskega pričevanja.«

Okorni, vendar močni v Gospodu in združeni v medsebojni pomoči bliž-

njim se oziramo nazaj na leta prehojene poti od ustavitve škofije. Prehodili

smo delček skupne poti in »osrednje sporočilo o tem, da je Bog Ljube-

zen, jemljemo skrajno zares«. K temu nas je nagovoril škof dr. Stres ob

prevzemu škofije v Celju. K temu nas vzpodbuja in nam stoji ob strani se-

danji škof  dr. Stanislav Lipovšek. Med štirimi prednostnimi pastoralnimi

nalogami nove škofije je bil na samem začetku načrt za krepitev in poživi-

tev dobrodelnosti v celjski škofiji. Živeti karizmo dobrote nam pomeni so-

delovati z Gospodom, da ne prezremo njegovih namigov, povabil in pro-
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šenj. Preprosto živeti, da Jezusa srečamo in najdemo v ljudeh, ki so v du-
ševnih, duhovnih in materialnih stiskah.

Dobrodelnost v župnijskih pastoralnih načrtih

V letu 2009 so pri izdelovanju župnijskih pastoralnih načrtov po župni-
jah za področje dobrodelnosti priporočili, da si odgovorni za dobrodel-
nost v skupini ali v župnijski Karitas postavijo cilje, zapišejo pot do uresni-
čitve teh ciljev, določijo odgovorne osebe, planirajo termin, v katerem bo-
do cilji doseženi in poiščejo sredstva, ki bodo potrebna za uresničitev za-
stavljenih ciljev.

V 67 izpolnjenih župnijskih pastoralnih načrtih so pod prioriteto dobro-
delnost zapisali 167 ciljev. K tem ciljem so z imenom in priimkom zapisani
104 laiki, ki so odgovorni za izvajanje posameznega cilja. 22-krat je zapi-
san duhovnik osemnajstih župnijskih Karitas in petkrat pastoralni svet kot
celota. Spodbudno je dejstvo, da je toliko konkretnih imen laikov, ki bodo
v prihodnjih letih skrbeli za dobrodelnost. 15 župnij, ki je oddalo načrte
(76), ima med cilji ustanovitev župnijske Karitas. Seveda so med župnijami
velike razlike glede pričakovanj sodelavcev na področju dobrodelnosti. 

Od 167 ciljev, ki so bili zastavljeni v načrtih, je bilo 136 konkretnih, ostali
splošni in neopredeljivi. Največ župnij vidi cilj svojega dela na področju ra-
zličnih oblik pomoči ostarelim, bolnim (30 ciljev); načrtovanje širitve mreže
za sodelavce v dobrodelnosti si je zadalo za cilj 14 župnij, toliko jih tudi vi-
di potrebo po izobraževanju. Zaznane so raznovrstne delavnice v različnih
obdobjih liturgičnega leta. Pri delitvi hrane iz evropskih rezerv se je odlo-
čilo sodelovati devet ŽK. Ta podatek in nekateri drugi govorijo o tem, da
so v načrtovanju nekatere skupine predvidele cilje, ki jih še ne izvajajo,
drugi pa so se zaustavili ob že izvajanih dejavnostih.

Naj omenim še cilje, ki so bili navedeni pri več kot le posameznem na-
črtu: zbiranje sredstev (10), delitev hrane (9), odziv na stiske (8), vzgoja
mladih (6), ureditev prostorov za delovanje ŽK (6), prirejanje koncertov (4),
sodelovanje s civilnimi organizacijami (3), prirejanje miklavževanj (3), botr-
stvo v misijonih (3), organizirati učno pomoč otrokom (3), vzgoja verou-
čencev k dobrodelnosti (3), pomoč drugim ŽK (3), zbiranje ozimnice (2),
delovati dobrodelno preko ŽPS (2), organizirati romanje ostarelih (2), or-
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ganizacija delavnic za adventne venčke (2), organizacija delavnic za veliko
noč (2), sodelovanje z Vincencijevo konferenco (2), v župniji oblikovati ne-
deljo Karitas (2), sodelovati pri razpisih na občinskih nivojih (2).

Prednostne pastoralne naloge na področju dobrodelnosti prikazujejo
uspešen razvoj te dejavnosti v župnijah nove celjske škofije. Cilji, ki so si
jih zadala posamezna župnijska občestva, so realno zastavljeni. Prav go-
tovo pa bo treba vložiti veliko energije za širitev organizirane dobrodelno-
sti na področja belih lis in pri tem še kako vključevati vse manjše število
aktivnih duhovnikov za vodenje župnij. Spodbudna številka navedenih lai-
kov pri vodenju posameznih ciljev nas naravnost kliče k organiziranemu
ozaveščanju k skrbi za ljudi v stiskah. Nenadne naravne in druge nesreče
nam kažejo, kako pomembna je razvejanost in dobra organiziranost pro-
stovoljstva na terenu. Koliko lažje poteka hitra in učinkovita pomoč, kjer
na terenu deluje dobrodelna organizacija. 

Recesija, ki nas je zajela, je zelo živo in močno znamenje. Na področju
dobrodelnosti bomo zaradi povečanega števila prosilcev morali biti zelo
aktivni, da bomo po svojih najboljših močeh pomagali v smislu evangelj-
skega poslanstva. Pastoralni načrt pravi, naj ima vsaka župnija Karitas ali
kakšno drugo dobrodelno organizacijo. Do tega cilja bomo morali narediti
še mnogo korakov, še posebej tam, kjer bodo župnije v soupravi.

Iz dosedanjega sodelovanja je razvidno, kako pomembna je ozavešče-
nost. Odziv na nenadne stiske med nami so barometer, kako je ozavešče-
no posamezno župnijsko občestvo. Vzgajati se bomo morali k temu, kako
pomembno je posredovati informacijo o stiski tudi tistim, ki so za dobro-
delnost poklicno odgovorni. Potrebna bo še intenzivnejša medsebojna
povezanost prostovoljcev.

Dobrodelne organizacije v škofiji Celje

Najmočneje so zastopane župnijske Karitas, 69 župnij v škofiji ima
ustanovljeno ŽK. Nekatere teh pokrivajo še sosednje župnije zaradi sou-
prav in drugih pastoralnih posebnosti. Tako je preko ŽK oskrbovanih 78
župnij. Večina so zelo aktivne, posamezne pa zgolj na papirju. V petih
župnijah celjske škofije deluje Vera in luč: Celje, Nova Cerkev, Rogaška
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Slatina, Šentjur in Šoštanj. Kolpingovo združenje Slovenije v škofiji Celje

deluje po župnijah: Artiče, Bizeljsko, Brestanica, Celje – Sv. Danijel, Nova

Cerkev, Pišece, Rogaška Slatina in Vitanje. Vincencijeva konferenca do-

brote deluje v treh župnijah: Sv. Jožef - Celje, Sv. Danijel - Celje in Kompo-

le – Sv. Lovrenc nad Štorami. Društvo Mala pot deluje v župniji Sv. Duh -

Celje. Nekatere dobrodelne organizacije delujejo po vsej Sloveniji in so

vodene v Ljubljani (Anin sklad).

Na področju usklajevanja in delovanja dobrodelnih organizacij smo še

na začetku. Pomembno je, da se zavedamo, da bomo močni in ustvarjalni

v službi bližnjemu, če se bomo znali dobro povezovati in se še naprej du-

hovno bogatiti ob Jezusu Kristusu.

Pri spoznavanju z delom dobrodelnih organizacij na področju celjske

škofije lahko zapišem naslednje ugotovitve:

- Posamezne članice niso nikoli nastopale ena proti drugi oziroma razvi-

jale programov, ki bi rušile programe druge dobrodelne ustanove. Ne-

katere župnije so bolj usmerjene v dobrodelnost, ki jo vrši Karitas,

druge v dobrodelnost, ki jo vrši Kolping, nikoli pa ni prihajalo do na-

sprotovanj med prostovoljci, ki delujejo v različnih dobrodelnih organi-

zacijah v isti župniji.

- Vedno se čuti vzajemnost in tudi dopolnjevanje dobrodelnosti, tako da

se pokrivajo področja delovanja. 

- Dobrodelne ustanove sprejemajo pastoralno leto Cerkve na Sloven-

skem in njegove smernice vnašajo v svoje programe.

- Nekatere programe dobrodelnih organizacij delno financirajo tudi ob-

čine, krajevne skupnosti oziroma država. 

Naša skupna pot

V novembru 2008 je na dnevu duhovnosti karitativnih skupin v celjski

škofiji nastala molitvena naveza Mladike na trti. Člani so se zavezali, da bo-

do v svojo osebno molitev vključili vse aktivne na področju dobrodelnosti.

Namen medsebojne povezanosti v molitvi je predvsem ohranjati tesno na-

vezo med »akcijo in kontemplacijo«. Molimo, da ne bi na eni strani prihaja-
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lo do »pregoretosti« prostovoljcev in na drugi strani, da pri raznovrstnosti
dejavnosti na področju dobrodelnosti ne zapademo zgolj v humanizem. 

Vizija
Recesija, nenadne naravne in druge nesreče nam kažejo, kako po-

membna je razvejanost in dobra organiziranost prostovoljstva na terenu.
Koliko lažje poteka hitra in učinkovita pomoč, kjer na terenu deluje dobro-
delna organizacija. Zato bo še naprej potrebno evidentiranje že obstoje-
čih dobrodelnih organizacij: katere so in kje delujejo. Mnoge župnije ima-
jo svojevrstno obliko pomoči potrebnim. Morali bomo ovrednotiti tudi so-
delovanje kristjanov v drugih humanitarnih in dobrodelnih organizacijah. 

Obstoječe dobrodelne organizacijo bomo vzpodbujali k odpiranju
navzven in k pomoči sosednjim župnijam pri ustanavljanju župnijskih Kari-
tas ali drugih dobrodelnih organizacij.

Pri vzgoji za dejavno ljubezen – prostovoljstvo bomo z izobraževanjem
in duhovno formacijo skušali nagovarjati vse starostne skupine: otroke,
mlade, odrasle, starejše.

Že delujoče dobrodelne ustanove v škofiji bomo skušali preko homilije,
kateheze, duhovnih obnov, srečanj, romanj, delavnic, med seboj povezo-
vati in krepiti prijateljsko sodelovanje.

Na vse delo pa ne bomo pozabili klicati božjega blagoslova.
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Matej Pirnat
Škofijska karitas Celje

POSTATI URESNIČEVALCI BESEDE IN NE LE
POSLUŠALCI, KI SAMI SEBE VARAJO

Dobrodelnost kot izziv našim občestvom

Besede za naslov sem si sposodil pri apostolu Jakobu (prim. Jak 1,22).
Njegovo pismo je nekakšna sinteza med evangeljskimi izhodišči in pasto-
ralnimi napotki za življenje prve Cerkve. Ker obhajamo leto krščanske do-
brodelnosti in solidarnosti ravno z namenom, da bi se dobrodelnost in pa-
storala čim bolj prepletali ter živeli skupaj, bomo v prvem delu razmišlja-
nja prisluhnili apostolu Jakobu. Mnogo nam ima povedati. 

Iz stiske raste stanovitna vera

Recesija je, kriza. Družbene krivice in nepravičnost so naši vsakdanji
sopotniki. Ne le beseda vrednota, tudi človek postaja vsak dan manj vre-
den. Apostol je ob nekem podobnem času – ko so se majali temelji impe-
rijev in civilizacije – zapisal: »Kadar pridete v razne preizkušnje, imejte to
za čisto veselje, saj spoznavate, da preizkušenost vaše vere ustvarja sta-
novitnost« (Jak 1,2-3). Tudi za Cerkev na Slovenskem sta krizi vrednot in
dobrin izziv ter priložnost za rast v veri in stanovitnosti. Cerkev je – ali bi
morala biti –  trdna, neomajna in glasna zagovornica pradavnih in občih
vrednot. Obenem je tudi branilka človeka, ki je celo pot Cerkve (Janez Pa-
vel II.). Cerkev ima danes priložnost, da je glas trpečih, zlorabljenih, preva-
ranih in odrinjenih. Pa ne samo glas – preko številnih kristjanov je tudi ro-
ka, ki podarja, podpira in dviga vse, ki so jih tekmovalci za vsakdanji kruh
(kruhoborci?) pomendrali in pustili za seboj. In kje je tu rast v veri in sta-
novitnosti? Biti na strani malih in slabotnih je evangeljska drža. Zvestoba
evangeliju je gotovo razpoznavno znamenje vseh, ki smo Kristusovi. Pre-
pričan pa sem, da so solidarnost, dobrodelnost in zavzemanje za uboge z

49

pastoralni tecaj 2010:pastoralni tecaj 2008.qxd  25.8.2010  17:15  Page 49



besedo in dejanji tiste prvine krščanstva, ki jih širša družba, pa tudi medi-
ji, najhitreje in najlažje opazijo. Živa in pristna dobrodelnost je torej ne sa-
mo odraz dejavne vere in goreče stanovitnosti, marveč tudi obliž na toliko
ranjeno podobo Cerkve. In marsikdo bo laže pokazal pripadnost ustanovi,
ki bo uživala večji družbeni ugled in zaupanje. 

Med CARITAS za in CARITAS z
Bolj kratko in jedrnato, kot je to storil apostol Jakob, ni mogoče: »Če

sta brat ali sestra gola in jima manjka vsakdanje hrane, pa jima kdo izmed
vas reče: 'Pojdita v miru! Pogrejta se in najejta!' a jima ne daste, kar potre-
bujeta za telo, kaj to pomaga? Tako je tudi z vero, če nima del; sama zase
je mrtva« (Jak 2,15-17). Sicer smo že pred tem jasno govorili o dobrodel-
nosti v besedah in dejanjih, vendar lahko tukaj odpremo še nek nov vidik.
Najlaže od vsega je človeku v stiski priskrbeti moko, sladkor, olje in milo,
otrokom zvezek in svinčnik, starejšim mleko in zdrob … To je gotovo po-
trebno in hvalevredno dejanje, vendar to ni CARITAS v vsej pomenskosti
te besede. To je pač vbogajme, ki sicer koristi in olajša stisko, je pa ne ra-
zreši. Obenem je to dobrota, ki nas najmanj stane. Če smo nekoliko cini-
čni, nam moko, mleko in sladkor tako ali tako pokloni Evropska unija, mi
dodamo le fizični napor, veliko pisarije in morda še kanček nasmeha pri
delitvi (Vem, koliko truda, skrbi in odrekanj sodelavk in sodelavcev župnij-
skih Karitas je potrebnih, preden se razdeli vsa hrana, tako da jim na tem
mestu izrekam zahvalo in priznanje. Ni moj namen podcenjevati njihovega
dela, ampak pokazati na nekaj več). Ko razdelimo predvidene pakete, smo
za toliko in toliko časa rešili problem ubogih med nami. To je Karitas za
uboge in takšni prejemniki počasi postajajo odvisniki od Karitas oz. od
naše pomoči. Mi pa dobrotniki par excellence in precej mogočni gospo-
darji mnogih usod ('Pazi, da se ne zameriš tisti od Karitasa, da ne bomo
ob mleko!'). Hote karikiram in hudobno pretiravam. A nekaj resnice v tej
črni šali vendarle je. Tudi apostol Jakob se ne ustavi zgolj pri milodaru,
temveč skupnost Cerkve opozori na nekaj mnogo pomembnejšega. »Moji
bratje, svoje vere v našega Gospoda Jezusa Kristusa, Gospoda veliča-
stva, ne združujte s pristranskostjo. Če pride k vašemu shodu mož z zla-
tim prstanom in v bleščeči obleki, pride pa tudi revež v umazani obleki in
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se naklonjeno ozrete na tistega, ki nosi bleščečo obleko, ter rečete: 'Sédi
semkaj na udoben sedež,' revežu pa rečete: 'Ti stopi tja,' ali: 'Sédi k mojim
nogam' – mar niste delali razlike med seboj in postali sodniki s hudobnimi
mislimi?« (Jak 2,1-4). Za kaj torej gre? Za spremembo mišljenja, za koper-
nikanski preobrat v našem gledanju, v našem razmišljanju in v našem
srcu. In kot posledica vsega tega tudi v naših dejanjih. Ljudje ne izgubijo
le službe, dela; izgubijo tudi dostojanstvo, izgubijo občutek vpetosti v
družbo in občutje, da so družbeno koristni, potrebni in zaželeni. Izpad do-
hodka je le en segment njihove stiske. Izpad ugleda, družbene vloge in
dostojanstva pa mnogo bolj boli. In na nobeni 'borzi', ne dajejo nadomestil
zanje. Tukaj je izziv za Cerkev in naše dobrodelne skupine. Ljudem ne po-
darjati samo paketov z najnujnejšim, marveč jim vračati dostojanstvo in
jim dati mesto v družbi. Na nek način jih zopet opolnomoči za ugledne,
spoštovane in družbeno priznane posameznike. Kako? Vseh ne moremo
zaposliti; zgolj tolažiti in govoriti, kako jih razumemo, je prazno delo. Apo-
stolov namig je jasen: sprejeti jih v Cerkev, v občestvo kot polnopravne
člane. Kot sodelavce, partnerje, prostovoljce, ki lahko mnogo naredijo za-
se in za druge. Seveda najprej zase. Pa ne takoj z gosto hrano zakramen-
talnega življenja in Božje besede, marveč z mlečnimi kašami druženj, obi-
skovanj, skupnih izletov, ročnih del, športnih aktivnosti in umetniškega iz-
ražanja. Potem pa za druge; prvih 12 prtičkov sklekljajmo zase, 13. že po-
darimo v dober namen. Že slišim pomisleke, da je te ponudbe povsod do-
volj in da tako ali tako nihče ne hodi zastonj delat v 'farovž', razen tistih, ki
so že skoraj preveč vključeni. Ponudbe je res veliko, vendar ponavadi
mnogo stane. Ali pa je vse skupaj samo veletrgovsko dogajanje, ki mine
prej, kot se sploh zares začne. Zakaj bi ubogim ne ponudili gledališča za-
stonj: enim kot igralcem, drugim kot gledalcem? In tukaj se poraja 'Karitas
z'; z ljudmi, z ubogimi, ob njih. Ne, celo oni ob nas. To je težje in zahteva
še več časa. Je pa osvobajajoče in odrešilno. Človeka namreč vključimo,
mu vrnemo pripadnost. In pripadati je danes potreba, ki jo mnogi rešujejo
na povsem neustrezne načine. Pa še nekaj bomo postajali, če bomo reve-
že posajali na prva mesta: Cerkev ubogih ali morda celo uboga Cerkev.
Kako to vpliva na našo zunanjo podobo, pa vemo … 
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Vem za načrte … Kaj pa uresničitev?
»Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci, ki sami sebe vara-

jo« (Jak 1,22), pravi apostol Jakob palestinskim kristjanom. V zadnjem de-
lu zato poglejmo konkreten izziv naši dobrodelnosti in naši pastorali. Izziv
je zastavljen tako, da je nekaj novega tudi v dosedanjem dobrodelnem
udejstvovanju in krepi razsežnost Karitas. 

Ob prebiranju župnijskih načrtov za področje dobrodelnosti je takoj iz-
stopilo dejstvo, da večina župnij med dobrodelnost uvršča delo s starejši-
mi. Če verjamemo državnim statistikam, je to povsem razumljivo in sa-
moumevno. Konec leta bo med nami živelo kar 580.000 upokojencev. Sta-
rejših je torej med nami vsak dan več in povsem pravilno župnije občutijo,
da je na tem področju potrebno storiti še kaj več kot doslej. Skupen izziv
nam vsem za leto krščanske dobrodelnosti in solidarnosti bo torej vezan
na starejše. Obenem pa ne pozabimo, da Cerkev raste iz evharistije (Ja-
nez Pavel II.), da je za nami evharistično leto in da si vsi želimo, da bi evha-
ristija res postajala sonce našega osebnega in občestvenega življenja
(Lojze Grozde). 

Kaj torej dobimo, če prepletemo evharistijo in skrb za starejše in bol-
ne? Idejo, ki ni nova, ni pa širše nikoli dobro zaživela. 

V celjski škofiji želimo v letu krščanske dobrodelnosti in solidarnosti
spodbuditi, usposobiti in odposlati izredne delivce obhajila, ki bodo vsaj
ob nedeljah in praznikih prinašali Najsvetejše na dom tistim, ki ne morejo
v cerkev. 

Morda boste rekli: »Saj duhovniki hodimo vsak prvi petek, mašo pa lah-
ko spremljajo po televiziji ali radiu.« Ni ga prenosa maše, ki lahko nado-
mesti srečanje s Kristusom v svetem Rešnjem telesu. Prepričan sem, da
bi mnogim starejšim, bolnim in trpečim z nedeljskim obhajilom prinesli
najdragocenejše darilo in tolažbo obenem. Hkrati bi vloga duhovnika še
bolj izstopila in zasijala: brez duhovnikovega obiska ob prvih petkih usah-
ne tudi prejemanje obhajila po izrednih delivcih, saj vemo, da je prejem
zakramenta sprave predpogoj za prejem obhajila. Prvi sad je torej milost
tolažbe mnogim starejšim, ki izvira iz osebnega srečanja z Gospodom.

Drugi sad je občestvene narave. Prisotnost izrednih delivcev, ki vsako
nedeljo ob oltarju prejmejo tudi hostije za trpeče brate in sestre, je glasno
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pričevanje občestvu o solidarnosti, služenju in dobroti; predvsem pa o
skrbi za starejše, ki vse bolj izginja in usiha. Hkrati občestvo vzgajamo tu-
di v pobožnosti do evharistije: Jezus je res navzoč pod podobo kruha in
za naše življenje tako nujno potreben, da Najsvetejše prinašamo tudi ti-
stim, ki ne morejo v cerkev. Kajti resnični kristjani brez evharistije prepro-
sto ne moremo biti (pričevanje mučencev v Abitiniji). Zelo preprosta, a še
kako krepka izpoved vere je gospa, ki nedeljo za nedeljo pobožno in spo-
štljivo nosi samega Kristusa skozi vas, moli za vse krajane in prinaša to-
lažbo trpečim. 

Tretjič lahko govorimo o vključevanju starejših in tkanju socialne mreže,
pa tudi o medgeneracijskem sožitju in odkrivanju nepokritih stisk. Vsako-
tedenski obisk slej ko prej stke vezi zaupanja in prijateljstva med ljudmi.
Na ta način nevsiljivo vstopimo v številne domove in spoznavamo, katere
stiske se skrivajo za na videz lepimi fasadami. Obenem smo starejšim tudi
družabniki, izvemo, kaj potrebujejo, lahko pokličemo na pomoč ali uredi-
mo kakšno malenkost. Če bi k sodelovanju pritegnili še mlajšo in srednjo
generacijo, potem razvijamo tudi sožitje med generacijami. 

Poudarimo, da nihče ne more postati izredni delivec mimo domačega
župnika (ZCP, kan. 911 in 230 § 3). Obenem se zavedamo, da je potrebno
in prav, da so izredni delivci usposobljeni in poučeni in da imajo skupen
način prenašanja in podeljevanja obhajila na domu. Prav tako je potrebno
poskrbeti za dostojen in spoštljiv način hranjenja Najsvetejšega med pre-
nosom. A to so tako rekoč tehnične zadeve in pripravljeni smo jih prevzeti
na Škofijski karitas v sodelovanju s Škofijo Celje. Pomembnejše je, da se
vsi skupaj zavemo, da je takšna oblika dobrodelnosti potrebna, dobrodo-
šla in zelo evangeljska. Mi laiki moramo predvsem sprejeti odločitev, da
bomo nekaj časa ob nedeljah in praznikih žrtvovali za druge, uboge med
nami. Vas duhovnike pa vabimo, da bi v izrednih delivcih obhajila bolnim
in starejšim uzrli sodelavce in pomočnike, ki bodo razbremenili duhovni-
ke, ohranjali stik med verniki in duhovniki ter predvsem na župnijah v sou-
pravi, ki jih bo vedno več, vsaj nekoliko ublažili bolečo izgubo rednega
dušnega pastirja, ki je (bil) stalno prisoten. Še večja odgovornost bo stal-
na skrb za duhovno formacijo in kondicijo izrednih delivcev obhajila. Če
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se bomo odločili zanje, bodo postali zelo tesni sodelavci duhovnikov in bo
nujno, da bodo živeli in gojili pristno in gorečo a obenem tudi zdravo po-
božnost. Kdo jim bo pri tem prva in največja opora in zgled, če ne prav
domači župnik. 

Pobuda presega področje dobrodelnosti; posega tudi na področje so-
delavcev, postavlja pred nove izzive utečeno pastoralno prakso in nago-
varja k zares živetemu skupnemu duhovništvu vseh kristjanov. Če bomo
znali stopiti skupaj in premagati povsem upravičene bojazni in pomisleke,
bomo lahko gradili povezano in misijonarsko goreče krščansko občestvo
naše škofije (PPN). V takšnem občestvu pa smo duhovniki in verniki – laiki
sodelavci pri našem skupnem veselju, ki je v Jezusu Kristusu, našem Go-
spodu in bratu, ki je ljubezen izkazoval ubogim in zatiranim ter ni prezrl
nobene človeške stiske (prim. RM, evharistična molitev za različne potre-
be). 

»Ne varajte se, moji ljubi bratje; vsak dober dar in vsako popolno darilo
prihaja od zgoraj, od Očeta luči, 
pri katerem ni spremembe ne sence menjave« (Jak 1,17). 

Prosimo Gospoda, če je to »dobro delo v nas pričel, naj ga tudi dopol-
ni« (RM).
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Matej Kobal
Škofijska karitas Koper

KARITATIVNA RAZSEŽNOST CERKVE
V KOPRSKI ŠKOFIJI

»Obstajajo tri temeljne prednostne naloge, ki so stebri našega duhovni-
štva. Prva je evharistija in zakramenti, druga naloga je oznanjevanje Bese-
de v vseh njenih razsežnostih – od osebnega pogovora do homilije. Tretja
naloga pa je karitas, to je Kristusova ljubezen, ki se izraža v služenju trpe-
čim, malim, otrokom, ljudem v težavah, ki živijo na robu družbe. S tem
uresničujemo dejavno navzočnost ljubezni Dobrega pastirja.«8 Tako je 11.
junija 2010 na trgu sv. Petra papež Benedikt XVI. nagovoril množico du-
hovnikov, med katero je bilo tudi dostojno zastopstvo slovenskih duhovni-
kov. V Cerkvi na Slovenskem doslej še nismo uspeli priti do pastoralnega
načrta, ki bi opredelil prioritete. Prej bi lahko govorili o različnih skupkih
»pobožnih« želja, ki se glede na t.i. pastoralno leto ali pa tudi trenuten
preblisk snovalcev spreminjajo iz leta v leto. Tudi vsak duhovnik pastoral-
ne prioritete v njegovem »dometu« določa sam preko inercije in tradicije
področja lastnih interesov oz. bolje razvitih osebnih sposobnosti, preko
pobud, ki do njega pridejo s strani vernikov ali pastoralnih inštitucij, tiste-
ga, kar doživlja kot največji problem … Papež duhovniku v situaciji, ki je
tudi nam pisana na kožo (brazilski duhovnik Jose Eduardo Oliviera y Silva
v svojem vprašanju papežu omenja naše tipične probleme: skrb za več
župnij, razkropljeno občestvo, razkristjanjena družba, zaskrbljenost, da
lastno prizadevanje ne zadošča), postavlja tri prioritetne naloge, o katerih
smo pri nas doslej govorili kot o oznanjevanju, bogoslužju in karitas, ki jim
dodaja pomembno prednostno nalogo »Imeti oseben odnos s Kristu-
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8 Papež Benedikt XVI., Ob sklepu duhovniškega leta, Družina, Ljubljana 2010, str.
16.
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som«, nujnost priznanja lastnih omejitev in sklepa s spodbudo »Gospod
nam bo pomagal!«9

Papež priznava, »da je nemogoče storiti vse, kar bi želeli in kar bi mora-
li storiti. Naše moči so omejene, razmere v nenehno spreminjajoči se in
zapleteni družbi so težavne.«10 Ob teh omejitvah in prav zaradi njih pa
nam postavlja jasne prioritete. Izpostavi, kaj je tisto bistveno, za kar ne
sme zmanjkati časa in energije.

Pred dvajsetimi leti smo ugotavljali, da je v pastoralni triadi najšibkejša
karitas, da je bila naša Cerkev hendikepirana, ker ni smela opravljati svoje-
ga karitativnega poslanstva.11 Danes imamo priložnost, da pogledamo, kaj
se je v zadnjih dvajsetih letih spremenilo. 

Sedanje stanje
Poročilo o delu Škofijske karitas Koper za leto 2009 pravi: »Na ozemlju,

ki ga pokriva Škofijska karitas Koper, je bilo konec lanskega leta 78 žup-
nijskih Karitas in 24 medžupnijskih Karitas, ki združujejo 88 župnij. For-
malno je ustanovljenih 102 ŽK oz. MŽK, ki pokrivajo 166 od 195 župnij v
naši škofiji, kar pomeni, da je Karitas prisotna v 85,1 odstotku  naših žup-
nij (leto prej isto).

Po dekanijah je stanje naslednje:
Dekani od 20 župnij 7 ŽK in 2 MŽK (8 župnij); Kobarid od 12 župnij 1 ŽK

in 2 MŽK (8 župnij); Koper od 10 župnij 8 ŽK in 1MŽK (2 župniji); Kraška
od 30 župnij 8 MŽK (28 župnij); Idrija – Cerkno od 15 župnij 8 ŽK in 1 MŽK
(4 župnije); Ilirska Bistrica od 9 župnij 3 ŽK in 1 MŽK (3 župnije); Nova Go-
rica od 33 župnij 10 ŽK in 2 MŽK (19 župnij); Postojna od 13 župnij 7 ŽK in
2 MŽK (4 župnije); Šempeter od 13 župnij 9 ŽK; Tolmin od 16 župnij 6 ŽK
in 3 MŽK (6 župnij); Vipavska od 24 župnij 18 ŽK in 3 MŽK (6 župnij).«12
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9 Prim. Papež Benedikt XVI., n.d., 17.
10 Prim. Papež Benedikt XVI., n.d., 16.
11 Glej Pastoralni tečaj leta 1991, razna besedila.
12 Škofijska karitas Koper, Občni zbor 2010, 3.
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»Iz poročil je razvidno, da v naši ŠK deluje 1434 prostovoljcev (leto prej
1658), med njimi velika večina, kar 1281 žensk (89 odstotkov). Rednim
prostovoljcem se pridružuje tudi 1562 občasnih prostovoljcev, ki se obi-
čajno ne udeležujejo sej ŽK-MŽK, z veseljem pa sodelujejo v posameznih
akcijah in projektih. 

Samo 55 stalnih prostovoljcev je mlajših od 30 let. Med občasnimi pro-
stovoljci je stanje boljše (479 mlajših od 15 let in 283 starih med 15 in 30
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let). To so tisti, ki priskočijo na pomoč v posameznih akcijah ali projektih,
od katerih nekateri tečejo tudi kar čez celo leto.

'Redni' prostovoljci – člani ŽK-MŽK so glede na poročila v lanskem letu
opravili 85.468 ur letno. Povprečno je član Župnijske karitas opravil 4,96
ure prostovoljnega dela mesečno. Občasni prostovoljci, ki so lani opravili
20.939 ur, pa povprečno 1 uro mesečno. To je seveda zgolj povprečje,
mnogi ga krepko presegajo.«13

Poleg Karitas v naši škofiji deluje devet skupin Vere in luči, združenih v
dveh regijah (Goriška in Koprska). Združujejo 189 »lučk« ter njihove star-
še in prijatelje. Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov ima v naši škofiji
običajno eno srečanje letno (na Lozicah), rednih dejavnosti pa nimajo raz-
vitih. Kolping ima eno skupino (Šturje), ki pa je sedaj »mirujoča«. Drugih
karitativnih skupin v naši škofiji ni. Na »institucionalni ravni« poleg Zavoda
Karitas Samarijan, v okviru katerega delujejo dva materinska domova, var-
na hiša, Vrtnica in medgeneracijski center, delujeta v Postojni Talita kum
(dom za ostarele) in Družinski center na Sveti gori, ki ga vodijo manjše se-
stre sv. Frančiška.

Število prostovoljcev je, glede na poročila, v preteklem letu rahlo padlo,
kar je najbrž posledica njihovega staranja. Ugotavljamo, da so zelo zvesti,
kar posledično pomeni, da se je v 20 letih delovanja marsikdo postaral, re-
cesija in z njo povezan povečan obseg dela pa sta tudi pustila svoje po-
sledice. Če smo leta 2004 v raziskavi o stanju prostovoljcev ugotavljali, da
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jih 13,2 % soglaša in 6 % zelo soglaša s trditvijo, da se čutijo utrujene in
izčrpane, bi bila danes ta številka najbrž bistveno večja. 

Naloge in izzivi
Stopili smo v Leto krščanske dobrodelnosti in solidarnosti. V njem smo

si na sSlovenski ravni kot cilj zadali umestitev in utrditev karitativne raz-
sežnosti v življenje vsakega kristjana in v vse pore našega občestvenega
življenja. Pot do uresničitve bo daljša od zgolj pastoralnega leta. Da bi ga
lahko uresničili, pa moramo nekaj storiti, in to na vseh ravneh od župnije,
dekanije, škofije do slovenskega prostora. Načrt dejavnosti za leto
krščanske dobrodelnosti in solidarnosti je objavljen na več mestih, zato
ga ne bi ponavljal, iz njega pa želim predlagati nekaj konkretnih dejanj, ki
jih lahko uresničimo na dekanijski in župnijski ravni. Zbudijo naj nove ide-
je, kako konstruktivno preživeti leto krščanske dobrodelnosti in solidarno-
sti.

Dekanijska raven
• Dati karitativni dimenziji mesto v DPS – preveriti zastopanost, poskr-

beti, da so karitativne vsebine na dnevnem redu. 
• Vsebinski del vsaj dveh dekanijskih konferenc v letu 2010/11 posveti-

ti karitativni vsebini:
1. Pregledati stanje (na dekanijski ravni in na ravni župnij), preveriti

ali odgovarjamo na potrebe ljudi v stiski, kaj je ustrezno, kaj ne,
kje so šibke točke, kje močne, kaj lahko izboljšamo, kaj manjka ...
Ovrednotiti delo prostovoljcev s pohvalo, zahvalo. Razmisliti, kako
razširiti in pomladiti mrežo prostovoljcev.

2. V začetku posta načrtovati (skupen pristop) karitativno postno ak-
cijo (Gradivo za DPS).

• Na ostalih konferencah dati Karitas 5 minut za informacije o dogaja-
nju. 

Župnijska raven
• Upoštevanje leta v pastoralnem življenju župnije (oznanjevanje, bo-

goslužje). Zlasti v katehezi (od otrok do odraslih)  preveriti prisotnost
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karitativnih prvin – ne samo na teoretski ravni – uresničevanje v ži-
vljenju katehizirancev. V bogoslužju dati karitativnemu prizadevanju
molitveno podporo.

• Izkoristiti močne čase (post, advent) za animacijo občestva in kon-
kretne akcije.

• Na ŽPS pregledati delovanje na karitativnem področju – kako odgo-
varjamo na potrebe ljudi, kako se kot župljani vključujemo v ta odgo-
vor (gradivo za ŽPS bo lahko v pomoč).

• Kjer ŽK ni, stopiti na pot ustanavljanja (obrnite se na pomoč na ŠK),
kjer ŽK je, obuditi prvotno »gorečnost«.

• V ŽK ovrednotiti dosedanje delo, si priznati opravljeno in se tega ve-
seliti (pohvala in zahvala), pa tudi pogledati, kaj bi bilo še treba stori-
ti. Prednostno vprašanje – kako animirati župnijsko skupnost, kako
pridobiti nove prostovoljce?

Sklep
Namen pastoralnega leta, posvečenega krščanski dobrodelnosti in so-

lidarnosti, ni množenje dejavnosti in nalaganje dodatnih obveznosti. Na-
men leta je preveriti prioritete in uravnotežiti pastoralne dejavnosti. To po-
meni ugotoviti, ali smo na pravi poti, izboljšati kvaliteto tistega, kar dela-
mo, širiti mrežo tistih, ki delajo, da bodo lahko vsi kristjani, ne le nekaj iz-
brancev znotraj občestva, v polnosti živeli svoje krščansko poslanstvo.
Pogumno stopimo v to leto z željo in voljo, da se bomo čez eno leto pono-
sno ozrli nazaj.
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Ljubica Ženko in Majda Malik
Škofijska karitas Koper

ŽUPNIJSKA KARITAS SLAP

Slap je strnjena vas v Zgornji Vipavski dolini ob vznožju goških gričev
in vasi Planina. Iz Vipave pridemo na Slap po regionalni cesti ali takoj na
izhodu avtoceste po dveh kilometrih med polji in mimo vinogradov. Vas se
imenuje po slapu v Klopočnjaku, ki je bil včasih kar veličasten, danes pa
se je bistveno spremenil zaradi posegov v okolje. Še zmeraj pa velja, da ti-
sta  voda le redko presahne.

Slap ima staro srednjeveško zgodovinsko izročilo, vinska trta pa najbrž
uspeva že od rimskih časov. Ob vinogradništvu sta se v preteklosti razvi-
jala tudi poljedelstvo in živinoreja, vendar se je postopoma oblikovala
predvsem vinarska in kletarska podoba vasi, po čemer so Slapenci danes
najbolj znani.

Danes živi na Slapu  414  prebivalcev, od tega 45 šoloobveznih otrok in
66  starejših nad 70 let, od teh jih ima 20 nad 80 let.  Upamo, da vas ne bo
demografsko ogrožena, saj narašča število mladih družin. Otroci se vozijo
v šolo v Vipavo.

Med najstarejšimi stavbami v vasi je cerkev, ki je v pisnih virih prvič
omenjena leta 1373, navzočnost redovnikov avguštincev pa sega že v 12.
stoletje. Kasneje je bila cerkev temeljito predelana, današnjo baročno po-
dobo je v glavnem dobila v 18. stoletju. 

Ob vizitaciji nadškofa Attemsa, 17. 5. 1764, je bila omenjena bratovšči-
na svetega Florijana kot prva dobrodelna organizacija na Slapu. Slap je le-
ta 1903 postal samostojna župnija, kar je pomenilo nove možnosti za na-
stanek Katoliškega izobraževalnega društva.

Župnijska Karitas Slap je bila ustanovljena 24. marca 2000 in spada pod
Vipavsko dekanijsko karitas s sedežem v Ajdovščini in hkrati pod Škofijsko
karitas Koper. Letos smo tako praznovali 10-letnico delovanja in se tega
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posebej spomnili na župnijskem dnevu bolnih in starejših, ki ga prirejamo
vsako leto v juniju. Naše delo smo široko zastavili, saj želimo pritegniti vse
generacije, posebej pa se zavedamo pomena dela z mladimi. 

Župnijska karitas Slap deluje na različnih področjih: od vseslovenskih
akcij – postne in adventne akcije za otroke, izdelave adventnih venčkov,
programa Popoldan na Slapu, ki je del programa Popoldan na Cesti in je
namenjen predvsem mladim, do dela s starejšimi in seveda aktivnosti sa-
mih članov Župnijske karitas.

Ob slednjem velja poudariti, da smo se zmeraj zavedali pomena izobra-
ževanja naših članov in se aktivno vključevali v različne tečaje ter obisko-
vali predavanja. Naj naštejemo le najpomembnejša: 120-urni tečaj za ne-
profesionalno svetovanje, tečaj za animatorje Šole za starše, šola verske-
ga poglabljanja, celoletni tečaj za voditelje medgeneracijskih skupin. 

Za usposabljanje članov so bila pomembna tudi predavanja, ki smo jih
pripravili za vse vaščane. Psiholog in terapevt Bogdan Žorž je razlagal o
razvajenosti mladih, mladi prostovoljci pod vodstvom Klementine Bajec
so nam predstavili svojo izkušnjo prostovoljnega dela v sirotišnici v Peru-
ju. Prav tako so pomembna izobraževanja za animatorje in prostovoljce
pod vodstvom mentorja  programa Popoldan na Cesti.

Naša redna mesečna srečanja se začnejo z župnikovim nagovorom, o
katerem premišljujemo in se pogovarjamo. Imamo posebno »knjigo zapi-
sov in misli«, ki jo vsak mesec prevzame drug član in vanjo prepiše misel
iz Svetega pisma. To je potem iztočnica za naš pogovor in mnenje o pred-
stavljeni temi. Tako želimo vzpodbuditi prav vse člane, da aktivno sodelu-
jejo in spoznavajo Sveto pismo. Skrbimo za evidence in pišemo zapisnike
vseh srečanj ter seveda letna poročila. Kot zanimivost navajamo nekaj po-
datkov iz letnega poročila za leto 2009. Osem članov Župnijske karitas
Slap in občasni sodelavci smo skupaj opravili kar 1880 ur prostovoljnega
dela. Udeležujemo se romanj, skrbimo za oglasno desko, smo prostovolj-
ci na taborih, spomnimo se rojstnih dnevov naših članov in smo aktivni
kot animatorji za birmance, kar je še posebej pomembno. 

Ob smrti ožjega sorodnika članov namesto cvetja darujemo za sveto
mašo.
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V tednu praznovanja zahvalne nedelje zbiramo poljske pridelke, hrano
in higienske potrebščine za potrebe Dekanijske karitas Ajdovščina. V žup-
niji odrivamo socialne stiske, ljudem svetujemo in pomagamo pri pridobi-
vanju materialne pomoči.

Ker želimo biti čim bolj povezani z vaško skupnostjo, mrežno sodeluje-
mo s svetom krajevne skupnosti, z župnijskim pastoralnim svetom, v kate-
rem imamo svojega člana, s cerkvenim pevskim zborom, strežniki, krasil-
kami cerkve,  z najmlajšimi, šoloobveznimi in najstniki. 

Prav tako ne smemo pozabiti, da se udeležujemo sestankov Dekanijske
karitas v Ajdovščini in o tem poročamo na naših srečanjih. 

Med pomembnejšimi aktivnostmi v Župnijski karitas je gotovo program
za mlade Popoldan na Slapu, ki deluje pod okriljem programa Popoldan
na Cesti. Letos smo praznovali 5-letnico delovanja in ob tej priložnosti iz-
dali koledar. Program vodijo tri odrasle prostovoljke, pomagajo mladi ani-
matorji – osnovnošolci in srednješolci.

Program organizira učno pomoč in ustvarjalne delavnice. Osnovnošol-
cem in srednješolcem  nudijo učno pomoč srednješolci, študentje in
odrasle zaposlene osebe. Pomagajo  pri učnih težavah, izboljševanju
ocen, pripravi na popravne izpite za naslednje učne predmete: matemati-
ko, slovenščino, angleščino, kemijo, fiziko in italijanščino. Vsak, ki se
vključi kot prostovoljec v naš program, podpiše dogovor o sodelovanju,
kar je potrebno zaradi evidenc, nas pa seveda zavezuje izjava o varstvu
podatkov. Ker želimo vzpostaviti čim bolj kvaliteten odnos s starši otrok,
ki iščejo učno pomoč, je seveda potrebno tudi z njimi skleniti dogovor, da
bi čim bolje sodelovali in dosegli zastavljeni cilj. Z njimi pripravimo uvodno
srečanje. Pri tem ni odveč povedati, da je treba staršem predstaviti pro-
ces uspešnega učenja, saj so predvsem oni tisti, ki svojega otroka vzpod-
bujajo, da bo čim bolj aktiven. Učna pomoč poteka individualno po dogo-
voru. Med letom se sestanemo s prostovoljci in pogovorimo, kako poteka
delo, kakšne so težave, razmišljamo o vzpodbudah in motivaciji. S takimi
srečanji na nek način »vzgajamo« prostovoljce, zanimajo jih izkušnje z
mladimi in tako postopoma spoznavajo prostovoljstvo kot vrednoto. Kako
pridobivamo prostovoljce? Zelo pomembno je osebno povabilo, posebne
zgibanke, ki jih dobijo pri verouku in seveda  oznanila pri sv. maši.
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Že od vsega začetka  smo želeli pridobiti otroke za čim bolj kvalitetno

preživljanje prostega časa in pripravljali različne ustvarjalne delavnice dva-

krat mesečno ob sobotah ter med jesenskimi, zimskimi in poletnimi poči-

tnicami. Delo je zmeraj organizirano v skupinah glede na starost otrok ali

zahtevnost delavnic. Pomembni so animatorji, ki se ukvarjajo s posame-

zno skupino, skrbijo za red, se pogovarjajo ali pomagajo pri zahtevnejših

izdelkih. Posebej organiziramo velikonočno in božično delavnico, ki jo

obišče tudi župnik in blagoslovi izdelke. Nekatere od teh odnesejo otroci

domov, druge pa zbiramo za različne razstave med letom. Zadnjo nedeljo

v novembru se udeležimo dobrodelnega koncerta programa Popoldan na

Cesti v Ajdovščini s stojnico naših izdelkov.

Pomembna aktivnost programa Popoldan na Slapu je oblikovanje žup-

nijskega dneva staršev v marcu, sv. maše na dan nedolžnih otrok z novo-

letnim praznovanjem, uvoda v polnočnico in zaključka ob koncu šolskega

leta. Na župnijski dan staršev so osebno vabljeni vsi starši k sv. maši, nato

sledi kulturni program in skromna pogostitev. Vse starše, sodelujoče in

dobrotnike, otroci obdarijo s svojimi izdelki. Na to srečanje pridejo tudi

stari starši in tako imamo medgeneracijsko druženje.

Šolsko leto zaključimo z  izletom za vse sodelujoče v programu in s ta-

borom v Soči, ki je že tradicionalen. Veseli smo odločitve mladih anima-

torjev, da kot prostovoljci pridobivajo izkušnje na taborih. Aprila se udele-

žijo srečanja prostovoljcev v Ljubljani. V pastoralnem letu mladih sta za

svoje delo dve naši mladi prostovoljki dobili priznanje Škofijske karitas

Koper.

V letu priprave na sv. birmo organiziramo delavnice z birmanci, na kate-

rih izdelujejo različne simbole, plakate, predstavljajo Župnijsko karitas.

Prav tako se aktivno vključujejo v oblikovanje različnih sv. maš med letom. 

Zavedamo se, da so mladi pripravljeni sodelovati, če le vzpostavimo

pravi odnos in prisluhnemo njihovim željam. Tako načrtujemo, da bi po-

skušali naše aktivnosti usmerjati  na zahtevnejša področja, npr. vzgojo za

prave vrednote, na katere v sodobnem času vse prevečkrat pozabljamo.

Začeli bomo jeseni s »pravljičnimi uricami«, ki naj otrokom čim bolj pribli-
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žajo knjigo in pomen branja na poti dozorevanja. V začetku adventa bomo

imeli sobotni duhovni tabor v Vipavskem Križu, ki ga bo vodil brat Jožko.  

Župnijska kritas Slap že od vsega začetka ne pozabi na starejše. Nanje

se spomnimo z voščilnicami za veliko noč in božič, v adventnem času jih

obiščemo. Poseben obisk in obdaritev velja za starejše, ki praznujejo 80

in 90 let, prav tako se odpravimo k vaščanom, ki so v domu starejših. Naj-

pomembnejši pa je poseben župnijski dan starejših in bolnih, ki smo ga

prvič pripravili 18. junija 2000. Ob letošnjem praznovanju 10-letnice Župnij-

ske karitas smo darovali za sveto mašo in obdarili vse s praktičnim dari-

lom. 

Sv. mašo oblikujemo z mladimi, sodeluje tudi pevski zbor in župnijski

pastoralni svet. Na osebno vabilo se odzove veliko starejših, ki pri sv. ma-

ši prejmejo zakrament bolniškega maziljenja, da bi lažje premagovali sta-

rostne težave. Da je vse  bolj slovesno, ob domačem župniku mašuje še

povabljeni župnik. Po sv. maši je kulturni program, ki ga pripravijo mladi iz

programa Popoldan na Slapu, nato pa pogostitev, pogovor in druženje ter

petje ob harmoniki. Del stroškov pri pogostitvi nam prispevajo Krajevna

skupnost Slap, člani in sklad Župnijske karitas.  Pokazalo se je, da je sre-

čanje za starejše zelo pomembno, saj  vsako leto prihajajo tudi vaščani, ki

ne živijo več  na Slapu, a se zelo radi vračajo domov.   

Imamo postno in adventno akcijo za vse otroke. V postu zbiramo sred-

stva za našo župnijsko posvojenko Katarino Pilić iz Bosne. Njeni botri

smo postali 21. maja 2001. 

V tednu Karitas organiziramo  delavnico adventnih venčkov, kjer se ob

ustvarjanju družijo različne generacije. Župnik venčke blagoslovi in nato

jih predstavimo na prodajni razstavi. Izkupiček je namenjen za delovanje

Župnijske karitas.

Ob načrtih za pastoralno leto 2010/11 želimo prav te akcije poživiti in

jim dati nekoliko drugačno vsebino. Predvsem bomo dopolnili postno ak-

cijo, kar je že uresničila zadnja skupina birmancev z »nahrbtnikom« darov

za posvojenko. »Nahrbtnik« bo dobila vsaka veroučna skupina, vsak te-

den bo pri drugi družini. Zbirali bomo denar za posvojenko, tako da se
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družina odpove različnim priboljškom, kot so: keksi, bonboni, sladoled,
čokolada … 

Adventno akcijo bi začeli z obrazložitvijo adventnega venčka in pome-
na sveč v posameznem tednu ter to povezali z dobrimi deli. V to akcijo že-
limo vključiti vse občestvo. V adventu bomo člani Karitas skupaj z otroki
obiskali vse starejše in jih obdarili z zvezdico upanja, izdelano v delavni-
cah.

Župnijska karitas Slap je odprta za sodelovanje tako znotraj vasi kot
navzven. Zato nam je zelo pomembno, da se lahko obrnemo na vodje zu-
nanjih skupin znotraj Škofijske karitas Koper. Želimo si več sodelovanja z
ostalimi župnijskimi Karitas, kar bi se lahko uresničilo z izmenjavo izku-
šenj na srečanjih Dekanijske karitas. Vsaka župnijska Karitas naj bi mese-
čno poročala o dogodkih v svoji župniji. Tako bi se izmenjavale in porajale
nove ideje. Prav tako menimo, da so potrebna izobraževanja za prosto-
voljce, na katerih bi sodelovali dobri predavatelji.
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Tone Kompare
Nadškofijska karitas Ljubljana

LETO UBOGIH

Vsakoletna pastoralna usmeritev za verne ni tako lahko opravilo, kot bi
kazalo na prvi pogled. Gre za vsebine, ki naj bi oblikovale našo duhovno
podobo in pomagale h kvaliteti osebnega in občestvenega življenja.

V minulem pastoralnem letu smo imeli priložnost poglobiti odnos do
evharistije – svete maše, do Najsvetejšega in izboljšati spoštovanje du-
hovnika. Se je to tudi zgodilo?  

Letošnja naloga je težja, čeprav se na prvi pogled ne zdi tako. Leto
ubogih prinaša izziv, ki mu bomo kos le z veliko mero Božje pomoči. Gre
tudi za zelo občutljivo vprašanje, ali bo naša Cerkev v tem letu zaslutila,
da gre za strateško nalogo ali vprašanje, ki zadeva verodostojnost Cerkve
na Slovenskem v prihodnosti. Od razumevanja in od odgovora na to vpra-
šanje bo odvisna moč in uspešnost našega jutrišnjega oznanjevanja in
bogoslužja. Pri tem mislim na dve stvari:

1. Se bomo zmogli približati spremembi našega gledanja na vsakega
človeka. Človek je skrivnost tudi zato, ker nosi v sebi rane, napake,
talente, uspehe, neuspehe, poraze, razočaranja, stiske, grehe … Naj-
težje je pristopiti k človeku z zavestjo, da je v osnovi ubog in to ubo-
štvo prepoznati, spoštovati in skušati pomagati. V tem oziru smo vsi
ubogi. Razlika med nami je v tem, da imajo nekateri tega več drugi
malo manj. Jezus v evangeliju pravi: »Od vsakega, ki mu je bilo veliko
dano, se bo veliko zahtevalo, in komur so veliko zaupali, bodo od
njega veliko več terjali« (Lk 12,48b). Odgovornost je neizogibna. Ra-
zlike med nami so premo sorazmerne. V to zgodbo smo poklicani vsi
in vsak nosi del svojega poslanstva. Glavno vprašanje ob koncu bo:
»Si bogat v Bogu?«
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2. Človekova skrivnostnost se kaže tudi v tem, da ima vsak od nas tudi
nekatere talente, dobro vzgojo, kakšne uspehe, zmage, Božjo po-
moč, materialne možnosti … in vsak lahko postane sočloveku dobrot-
nik. V tem letu bo zelo pomembno odkrivati oboje: svojo revščino in
svoje bogastvo. Podobno bo to mogoče spoznavati tudi pri drugih
ljudeh. Oba vidika bosta šele v celoti pomagala razumeti, za kaj v le-
tu ubogih gre. Kakšne rezultate lahko pričakujemo od bližajočega se
pastoralnega leta?

Spoznati resnico o sebi. Razveseliti se sebe kot enkratnega bitja, ki je
bilo poklicano na ta svet s posebnim namenom. Odkriti, da si oblit z Bož-
jo ljubeznijo »kot keksi s čokoladnim prelivom« in da nihče ne more
zmanjšati ali zmaličiti vrednosti, ki jo imaš, če v sebi začutiš, odkriješ,
spoznaš, se razveseliš, s ponosom priznaš in oznaniš navzočnost Božje
naklonjenosti do sebe. Ko to odkriješ, si odrešen, tudi če te okolje, v kate-
rem živiš, ne razume in te ne podpira. 

A) Opaziti vrednost sočloveka. Šele kadar sam v sebi spoznaš Božje
delo in si zanj hvaležen, znaš to opaziti in ceniti tudi pri sočloveku. Poziti-
vno razmišljati o bližnjem in spoštovati njegovo skrivnost, se primerno in
po svojih močeh odzivati in pomagati, to bogati tebe in tvojega partnerja.
V letu ubogih bo s tem največje vlaganje v »plemenite kovine«, ki jih tatovi
ne morejo pokrasti, jih molj ne more razjesti.

B) Kako to usmeritev prenesti med ljudi? Najtežje pri tem je resnica,
da mnogi ljudje nismo sposobni »panoramskega razgleda«. Žal, mnogi
gledajo na življenje predvsem subjektivno in manj objektivno. Zanimajo se
bolj za svoj svet, svoje cilje in potrebe; skupni projekti in skupno dobro
ter kaj lahko za to storijo tudi sami, pa jim niso tako blizu. Pogosto se
sprašujem, kako bi prosilce pomoči pridobil, da bi postali tudi darovalci ti-
stega, kar imajo sami. 

C) Druge navdušiti za skromno in preprosto življenje. Če bi rešili vpra-
šanje televizije in reklamnih spotov, bi rešili marsikateri družbeni problem.
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Kdor je podvržen tem vsiljivcem, postane dovzeten za vse, kar mu ponuja-
jo. Pozabi na to, da bi lahko tudi sam kaj ponudil drugim. Če pride v hišo
nekdo, ki prodaja knjige, mu tudi sami lahko  ponudimo svoje knjige. Sam
imam vedno na zalogi dovolj knjig in jih ponudim vsakomur, ki mi želi kaj
prodati. »Zamenjajva, pa sem za,« mu rečem. Takrat se zgodba prekine.
Torej, ti meni lahko prodajaš, jaz tebi ne smem. Ti me lahko prosiš za po-
moč, jaz tebe ne smem. Ti od mene smeš nekaj pričakovati, jaz od tebe
ne smem. Vprašanj revščine in socialne izključenosti bi bilo veliko manj,
če bi aktivirali te sile.

D) Izkoristiti vsako priložnost za dobro delo, ki se nam ponudi. Prilož-
nost izgubljena ne povrne se nobena. Ta pregovor je kruta resnica izku-
stva človeka, ki ni bil sposoben spoznati časa Božjega obiskanja. Iz čisto
drobnih in preprostih dogodkov in znamenj pozornosti, ljubezni in dobrote
je sestavljeno uspešno in bogato človekovo življenje. O, kako nam bo žal,
zakaj nismo bili na to bolj pozorni, ko je bil še čas! Tudi minuta izgubljena
ne vrne se nobena. Ko gledamo kakšen film ali beremo knjigo, občuduje-
mo osebe, ki so imele modrost usmiljenega in čutečega srca. Tudi v kav-
bojskih filmih je navzoča ta zakonitost. Že kar naprej vemo, da bo konec
srečen za tistega, ki je bil bolj plemenit, se je bolj razdajal, je bil pravičen,
pošten in zvest. Zakaj to tako težko opazimo v svojem osebnem filmu?

E) Sodobna družba bo preživela, če bo znala dajati. Tisti, ki imajo red-
ni zaslužek, so dolžni od tega dajati za druge: en odstotek, dva, tri ali pet,
nekateri celo deset. Sredstva tega sveta so last vseh ljudi, ki sedaj živijo
na našem malem planetu. Ni vprašanje, kaj bodo s podarjenimi sredstvi
naredili, bolj pomembno je, če smo jih sposobni dati. Nekatere institucije
(npr. Jezusova Cerkev) so dolžne in poklicane, da dajejo civilni družbi
zgled in da svoj nauk potrjujejo z zgledi in dejanji. Bogati posamezniki so
dolžni skrbeti za svoje zaposlene, jim pravočasno in pošteno dajati plačo,
tisti, ki oblikujejo zakone in odločajo o razdelitvi skupnih sredstev, morajo
biti pošteni in ne ozko usmerjeni zgolj za potrebe nekaterih. Visoka stop-
nja odgovornosti zagotavlja višjo stopnjo kvalitete družbenega življenja.
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F) Socialna vprašanja so najtežja vprašanja družbe. Zelo bi se motili,
če bi menili, da bomo kdaj ustvarili pravično družbo. Dokler bo človek
podvržen izvirnemu in osebnemu grehu in dokler Bog ne bo zavzel vsega
prostora človeškega srca, bodo navzoče razlike, stiske, krivice, pomanj-
kanje, goljufije, prevare in druge anomalije družbenega in osebnega življe-
nja. Jezus je zato jasno povedal, da bomo imeli uboge vedno med seboj.
Uboštvo in revščina se zmanjšata in umikata toliko bolj, kolikor je človek
odrešen. Zato človeštvo tako potrebuje Odrešenika.                

Sklep

Na mestu so vprašanja, kako razsežnost uboščine živim v osebnem ži-
vljenju, v družini, na delovnem mestu, v javnosti. Ali sem ubog? Ali čutim,
da nisem kos nalogam, ki jih opravljam? Ali sem v medčloveških odnosih
uravnotežen, stabilen, zanesljiv in zrel? Ali sem precej ubog? Kje vidim v
kolektivu med sodelavci nemoč in revščino, socialno izključenost …? Ali
so tudi med našimi duhovniki taki, ki bi jim bilo treba nuditi več pomoči,
dajati več pozornosti, jim vlivati samozavest, dajati občutek sprejetosti?
Ali ne bi kazalo duhovnikom pomagati tako, da bi imeli tudi oni duhovne-
ga voditelja, odgovornega duhovnika za duhovnike? Kako naj dosežem,
da bom bolj pazil na porabo vode, električne energije, čistilnih sredstev,
hrane, pijače? Kaj pa cigarete, alkohol, kava in druge razvade? Kaj bom v
letu 2010/11 predlagal svojim župljanom, otrokom, mladim, bolnikom in in-
validom v svojem okolju? 

Zgled: ko je k indijskemu voditelju Gandhiju mlada mati pripeljala svoje-
ga sina, da bi mu povedal kaj spodbudnega, ker da uživa preveč sladkarij
in da bo zaradi tega zbolel, je Gandhi naročil ženi: »Pripeljite mi sina čez
tri dni. Žena je to storila. Ob drugem obisku je oče Indije otroku blago re-
kel: »Nikar ne jej toliko sladkarij. Zbolel boš.« Mama je bila razočarana. Ko
sta zapuščala stanovanje, je Gandhiju rekla; »Zakaj mu tega niste rekli že
pred tremi dnevi. Gandhi ji je odvrnil: »Takrat sem tudi sam še jedel slad-
karije.« 
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Predlog:
Morda bomo za tekoče pastoralno leto uvedli redna mesečna izobraže-

vanja za odrasle na temo pastoralnega leta (npr. Program Rudija Koncilje).
Lahko organiziramo delavnice na to temo. Voditeljev je v vsaki škofiji kar
precej. Poiskali bomo strokovno literaturo in jo priporočali drugim.
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Darko Bračun
Nadškofijska karitas Maribor

DELATI DOBRO
IN TO TUDI ZARES DOBRO NAREDITI! 

(Janez od Boga)

Odprtost do Boga nas odpira za brate in za življenje, ki ga razumemo
kot solidarno in veselo nalogo. 14

Dobrodelnost je skupaj z liturgijo in oznanjevanjem izraz dejavnega po-
slanstva katoliške Cerkve. Papež Benedikt XVI. je v svojem govoru v Apa-
recidi izpostavil: »Karitas je organizirano izvajanje poslanstva Cerkve, ki
pričuje za prisotnost božje ljubezni med nami, ljubezen do vseh ljudi,
predvsem najmanjših in »nepomembnih« oseb, to je ubogih. Karitas: »je
prednostna možnost za uboge«. 15

Naloga vsakega človeka, slehernega kristjana, vsake krščanske skup-
nosti in župnije, še posebej pa organiziranih oblik karitativnega delovanja
je, da izvršujejo telesna in duhovna dela usmiljenja (lačne nasičevati, žej-
ne napajati, popotnike sprejemati, nage oblačiti, bolnike obiskovati, jetni-
ke reševati, mrliče pokopavati, grešnike svariti, nevedne učiti, dvomljivcem
prav svetovati, žalostne tolažiti, krivico voljno trpeti, žalivcem odpustiti, za
žive in mrtve Boga prositi). Sledeč zgledu in naročilu Jezusa Kristusa nas
sveti oče v okrožnici »Deus Caritas Est« spodbuja h konkretnemu karita-
tivnemu delu, ko pravi: »Sodelavci morajo biti tako izobraženi, da morejo
na pravilen način storiti to, kar je potrebno, in nato poskrbeti za nadaljnjo
oskrbo.« In doda: »Poklicna pristojnost je prva in osnovna nujnost, vendar
sama ne zadošča. Gre namreč za ljudi, ki potrebujejo veliko več kakor
zgolj strokovno pravilno oskrbo. Potrebujejo človeški pristop; potrebujejo
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14 Papež Benedikt XVI., Okrožnica LJUBEZEN V RESNICI, Družina, Ljubljana 2009, str. 137.
15 Caritas Internacionalis, Theologiy Commision, Caritas – A Sign ov God's Love for Humanitiy,

p.2.
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namreč pozornost srca. Zato je pomembno, da imajo delavci na tem po-
dročju poleg in skupaj s poklicno izobrazbo predvsem »srčno omiko«.16

V okrožnici Ljubezen v resnici v tem smislu spodbuja: Ljubezen je po-
glavitna gonilna sila za dosego resničnega napredka vsakega človeka in
vsega človeštva. Ljubezen – caritas – je edinstvena moč, ki ljudi priganja,
da si pogumno in velikodušno prizadevajo za pravičnost in mir. Je moč ve-
čne ljubezni in popolne resnice. Vsakdo doseže lastno dobro, tako da
sprejme načrt, ki ga ima Bog z njim, in ga želi v polnosti uresničiti: v tem
načrtu namreč najde resnico o sebi, in ko jo sprejme, postane svoboden.
Braniti resnico, predložiti jo s ponižnostjo in prepričanjem ter pričevati za-
njo z življenjem, je zahtevna in nenadomestljiva oblika ljubezni.17

Na drugem mestu: »Ljubezen v resnici« - »Caritas in veritate« je načelo,
na katerem je utemeljen družbeni nauk Cerkve, načelo, ki je dejavno v
orientacijskih merilih moralnega dejanja. Navesti želim dve, ki posebej na-
lagata skrb za razvoj družbe na poti v globalizacijo: pravičnost in skupno
dobro. 

Najprej pravičnost. Ubi societas, ibi ius: vsaka družba si izdela lasten
sistem pravičnosti. Božja ljubezen presega pravičnost, ker ljubi in daje,
daruje drugemu od »svojega«; vendar ni nikoli brez pravičnosti, ki nas sili,
da dajemo drugemu, kar je »njegovega«, se pravi to, kar mu pripada zara-
di njega samega in njegovega dela. Ne morem drugemu »darovati« od
svojega, ne da bi mu prej dal to, kar mu pripada iz pravičnosti. 

Po eni strani ljubezen zahteva pravičnost: priznavanje in spoštovanje
zakonitih pravic posameznikov in narodov. Po drugi strani pa ljubezen
presega pravičnost in jo dopolnjuje z logiko daru in odpuščanja. Človeške
družbe ne »zidajo« zgolj pravna razmerja in dolžnosti, marveč še bolj in
še prej odnosi zastonjskosti, usmiljenja in občestvenosti.19

Delo sodelavcev in prostovoljcev krščanskih dobrodelnih organizacij
po eni strani korenini v Svetem pismu in črpa iz njegove bogate tradicije –
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16 Benedict XVI, Deus Caritas est, 2005, 31, a). 
17 Prim. Papež Benedikt XVI., Okrožnica LJUBEZEN V RESNICI – Caritas in Veritate, Družina,

Ljubljana 2009, 11-12.
18 N.d. 16-17.
19 N.d. 18.
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svetniških vzorov, po drugi strani pa permanentno skrbi, da se uči iz izku-

šenj na poti solidarnosti z ubogimi in odrinjenimi ter to znanje nadgradi s

strokovnim in duhovnim izpopolnjevanjem ter usposabljanjem. 

Solidarnost ne stoji sama zase, temveč izhaja iz medsebojne odvisno-

sti bližnjih, ki so v potrebah, in katerim smo povabljeni pomagati. Biti soli-

daren pomeni postaviti se na mesto drugega, ga v njegovi stiski srečati in

tako prepoznati njegove potrebe. 

Zelo resno se postavlja vprašanje, kako ukrepati proti različnim obli-

kam revščine. V tej smeri je nujno potrebna neka struktura (Karitas, Kol-

ping, Bratstvo bolnikov in invalidov …). Seveda lahko, tako kot vedno, mo-

limo za uboge, vendar se moramo močno zavzeti in konkretno aktivirati

za vzpostavitev tesnega stika s človekom v stiski, da bi lahko izkoreninili

bedo; vsekakor pa je ne bi smeli več dopuščati. Moramo se soočiti z izzi-

vom različnih oblik socialne izključenosti in predvsem graditi upanje o

svetu, ki je resnično pravičen in podpirajoč.20

Stanje dobrodelnosti v mariborski nadškofiji 

V Nadškofiji Maribor je v 12 dekanijah 144 župnij. 89 župnij ima ustano-

vljeno župnijsko Karitas, kjer deluje 1.528 sodelavcev in prostovoljcev (v

letu 2009 so opravili 60.050 ur prostovoljnega dela in z različnimi oblikami

humanitarne in socialne pomoči pomagali 30.000 ljudem v stiski), v 31

župnijah deluje Kolpingova družina, v 8 župnijah se redno srečujejo Lučke

– Vera in Luč. V nadškofiji delujejo tudi druge dobrodelne ustanove: Nad-

škofijska karitas Maribor, Kolpingovo združenje Slovenije, Vincencijeva

zveza dobrote, Slomškova ustanova, Krščansko bratstvo bolnikov in inva-

lidov, Betanija in Duhovniški dom.

O poslanstvu in delu vseh teh krščanskih dobrodelnih organizacij in

ustanov lahko beremo in dobimo osnovne podatke v zborniku Združenja
in gibanja v Cerkvi na Slovenskem, ki ga je izdala Pastoralna služba Nad-

škofije Maribor 2009, ter v internih zbornikih in informativnih glasilih posa-
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20 Oscar Rodriges Maradiaga, Oznanjati Boga v svetu, ki meni, da ga ne potrebuje, Slomško-
va založba, Maribor 2009.
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meznih dobrodelnih organizacij (Plenumska knjiga NŠKM, Klic dobrote,

Kolpingov bilten, Lučka, Prijatelj …).

Vse te dobrodelne ustanove izvirajo iz različnih zahtev in se odzivajo na

potrebe časa. V njih so poudarjeni: karizma prostovoljstva, zastonjskosti

in daru, globoki osebni odnosi in predvsem medsebojno zaupanje in po-

moč človeku, ki se je zaradi takšnih in drugačnih okoliščin znašel v stiski

ter potrebuje pomoč širše skupnosti. Dobrodelne ustanove in organizaci-

je morajo s svojim delom oznanjati evangelij, delovati v luči socialnega na-

uka Cerkve in v korist celostnemu dostojanstvu človeka.21

Pastoralno leto krščanske dobrodelnosti in solidarnosti - smernice

Ob že dobrem delu naštetih dobrodelnih organizacij prihodnje pasto-

ralno leto v kontekstu družbenih sprememb in velike gospodarske krize

ter v Evropi posvečenega leta 2010 boju proti revščini in socialni izključe-

nosti, postavlja pred vse krščansko občestvo nove izzive in priložnosti, v

katerih lahko še popolneje uresničimo naše krščansko poslanstvo in ude-

janjamo zapoved usmiljene ljubezni.

V tem kontekstu moramo v prihodnjem pastoralnem letu na vseh rav-

neh našega delovanja: 

Odkrivati osebno poklicanost za karitativno delo in pokazati možnosti

udejanjanja največje zapovedi Ljubezni  (vsak kristjan je po krstu in dru-

gih zakramentih poklican v trojno službo):

- v rednih in drugih oblikah kateheze vzgajajmo za krščanske vrednote

zastonjskosti in daru, prostovoljstva in solidarnosti,

- v oznanjevanju in liturgiji ter pri srečevanju drugih skupin v župniji: po-

udarjajmo pomen prenosa evangelija (molitve in učenja) v življenje,

- izmed občestva povabimo k dobrodelnemu delovanju ljudi s čutom za

stisko bližnjega in pripravljenostjo pomagati ter jih glede na njihovo

karizmo oz. dar usmerimo k vključitvi v eno izmed oblik karitativnega

delovanja na osebni in skupnostni ravni,
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bor 2009, str. 7-8.
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- povabimo h konkretnim dobrodelnim aktivnostim otroke, mlade, odrasle

in starejše – rešitev konkretne stiske (učna pomoč, delovni tabor …),

- na primeren način ovrednotimo dosedanje delo sodelavcev in jih

spodbudimo k še bolj zavzetemu izvrševanju del usmiljene ljubezni.

Animacija (skupnosti) ŽPS postane prostor usklajenega karitativnega

dela in animator celostne pastorale: v pastoralo vključuje dobrodelnost

kot nujno razsežnost krščanskega življenja: 

- glede na zaznane potrebe v župniji organizirajmo ustanovitev vsaj ene

oblike organiziranega dobrodelnega dela, ki bo te zaznane potrebe

najbolj pokrila,

- vsak pastoralni dogodek v župniji naj bo povabilo k medsebojni soli-

darnosti in konkretni pomoči, 

- ohraniti in poživiti skušajmo obstoječe dobrodelne aktivnosti (perma-

nentno spremljanje najhujših stisk, organiziranje srečanj in pogostitev

za najbolj ranljive skupine, dobrodelni koncert …),

- pripravimo in izvedimo izobraževanja ter usposabljanja v župniji ter

spodbujsjmo k udeležbi le-teh drugod, 

- skrb za jasno identiteto in skupna načela,

- promovirajmo solidarnostne spodbude (Zero povrty, 72 Stunden one
kompromis, …),

- mlade povabimo h  konkretnim delom usmiljene ljubezni.

Obveščanje (komunikacija)

- v vseh oblikah obveščanja v ŽU (oznanila, župnijski list, spletna stran,

plakati, podobice, …) skušajmo skrbeti za redne spodbude h konkre-

tnim dobrim delom, odkrivajmo nepokrite stiske in redno poročajmo o

opravljenem delu in dogodkih,   

- spremljajmo dobrodelne aktivnosti in spodbude doma in po svetu, 

- posredujmo gradiva – programe pomoči (dobro prakso) drugim, 

- redne in izredne aktivnosti (namen: zbiranje sredstev, opozarjanje na

odprte stiske med nami in vzgoja širšega občestva k solidarnosti in

konkretni pomoči), 
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- informirajmo o dogodkih in aktivnostih medije, širšo strokovno ter
druge zainteresirane javnosti,

- zaščitimo dostojanstvo človeka.

Usposabljanje in oblikovanje
- v vsakem liturgičnem času pastoralnega leta organizirajmo glede na
aktualne potrebe vsaj eno obliko usposabljanja (duhovne obnove,
usposabljanje oz. izobraževanje na duhovnem, duševnem ali strokov-
nem področju): misijon, predavanje, pričevanje …

- glede na karizmo, talent in darove posameznih sodelavcev in prosto-
voljcev poskrbimo za njihovo ciljno izobraževanje in oblikovanje (vodi-
telj, sodelavec, prostovoljec): šola prostovoljstva – TEOF, izobraževa-
nja dobrodelnih organizacij, javnih institucij. 

Karitas – naloge v pastoralnem letu

Karitas mora na vseh ravneh svojega delovanja izpolnjevati osnovno
poslanstvo, da uresničuje karitativno, dobrodelno, humanitarno in social-
no poslanstvo Cerkve. V tem pastoralnem letu krščanske dobrodelnosti in
solidarnosti pa je še posebej izzvana in spodbujena, da odgovori s svojim
prostovoljnim delom in angažira vse moči k promociji in poživljanju soli-
darnosti. V tem kontekstu Karitas v mariborski nadškofiji pripravlja na-
slednje redne in druge aktivnosti:

- spremljanje, spodbujanje in poživljanje dela 89 župnijskih Karitas,
- ustanovitev novih župnijskih Karitas – pokritje nepokritih področij
(smernice), 

- Mlada karitas,
- izobraževanje in oblikovanje obstoječih in novih sodelavcev in prosto-
voljcev Karitas,

- skrb za nemoteno izvajanje obstoječega humanitarno socialnega pro-
grama (pomoč družinam in posameznikom, sprejemno inf. in svetoval-
na pisarna, humanitarno skladišče; otrokom, dijakom in študentom,
starejšim, bolnim, invalidom in onemoglim, Romom, migrantom …) in
socialno varstvenega (Sprejemališče za brezdomce – vsak dan se v
sprejemališču umije, preobleče, dobi zajtrk in popoldansko malico 45
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uporabnikov), Terapevtsko pripravljalni center, Mreža informacijskih
pisarn za odvisnike in njihove svojce, Ambulanta za osebe brez obvez-
nega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico (letos je 26 zdravni-
kov prostovoljcev sprejelo in pomagalo že 301 pacientu brez obvez-
nega zdravstvenega zavarovanja), Zavetišče za brezdomce – odprti
tip (vsak večer pri nas prespi 10 – 15 uporabnikov), Materinski dom
Mozirje in Žalec (danes biva v materinskih domovih skupaj 9 mamic in
15 otrok), ljudska kuhinja »Betlehem« (vsak dan pomagamo 50 upo-
rabnikom s toplim kosilom) dela Nadškofijske karitas Maribor.

Načrt aktivnosti

• 13. september 2010 – dobrodelni koncert ob 20. obletnici (N)ŠKM
• 16. september 2010 – izobraževanje voditeljev ŽK – poenotenje dela

v ŽK in etična načela Karitas
• 9. oktober 2010 – sv. maša in akademija ob 20. obletnici (N)ŠKM 
• jesen 2010 – ozimnica
• oktober 2010 – druga dobava hrane iz intervencijskih zalog EU 
• oktober 2010 – seminar Karitas
• 1. november 2010 – »Dar sveče in cveta«
• 22. – 28. november – Teden Karitas
• 24. november 2010 – romanje sodelavcev in prostovoljcev Karitas –

Ponikva  in dobrodelni koncert Klic dobrote
• miklavž – obdarovanje socialno ogroženih otrok
• adventni in božični čas – »Več luči več upanja« - zbiranje sredstev za

pomoč otrokom
• božič – novo leto – obisk starejših
• januar 2011 – izobraževanje sodelavcev in prostovoljcev Karitas –

Sveto pismo in dobra dela
• post 2011 – »Ne pozabimo« - zbiranje sredstev za pomoč JV EU (Zre-

njanin, Vršac, Beograd, Aleksinac, Niš, Jablanica, Mostar) – vsako le-
to peljemo dva kontingenta pomoči in podpremo programe pomoči

• marec 2011 – plenumsko srečanje
• maj 2011 – »Zvezek« - spodbuda učencem k solidarnosti

79

pastoralni tecaj 2010:pastoralni tecaj 2008.qxd  25.8.2010  17:15  Page 79



• junij in julij 2011 – »Otroci nas potrebujejo«

• julij, avgust 2011 – letovanje otrok, družin in starejših v Portorožu,

• avgust 2011 – romanje sodelavcev in prostovoljcev

• avgust 2011 – realizacija pomoči otrokom ob vstopu v novo šolsko

leto – šolske potrebščine

- skozi vse leto skrbeti za nemoteno izvajanje programov Botrstvo,

Zlati dobrotnik, Živa karitas …

- skrb za pravočasno prijavo programov pomoči sofinancerjem (mini-

strstva, občine, ZRSZ, FIHO …)

- Found reising: novi dobrotniki in sofinancerji, dohodnina …

- dokončno uveljavljenje Etičnih načel Karitas in kodeksa etičnih načel

v soc. varstvu v vsem delovanju Karitas.

Skrb za nemoteno izvajanje socialno varstvene dejavnosti 

1. Zavod Čebela Karitas

• Dom sv. Eme Št. Janž pri Dravogradu – 21 oskrbovancev v naj-

manjšem domu za starejše na Slovenskem

• Dom Čebelice Slovenske Konjice – 9 varovancev v dnevnem var-

stvu in 9 varovancev v bivalni skupnosti

• Dom Murenčki Starše – 9 varovancev v varstveno delovnem cen-

tru

• Dom Danijela Halasa Velika Polana 

2. Dom sv. Lenarta -165 varovancev v domu za starejše,

- obveščanje in informiranje: zloženke, spletne strani, dopisi, članki, Klic

dobrote … 

- koordinacija z javnimi službami in drugimi dobrodelnimi organizacija-

mi 

- redno sodelovanje in obveščanje strokovne in druge zainteresirane

javnosti o dejavnosti Karitas ter opozarjanje na nepokrite stiske med

nami

- sodelovati pri spodbudah in kampanjah doma in po svetu
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- biti prisotni tam oz. pomagati tam, kjer druge institucije dvignejo roke,
in pomagati človeku s pomočjo, ki bo v danem trenutku primerna nje-
govemu gmotnemu, psihičnemu in duševnemu stanju. 

Vse aktivnosti in naloge so odziv na potrebe, zaznane v naši nadškofiji.
Naravnane so k poživitvi in spremljanju karitativnega dela in pomenijo iz-
polnjevanje zapovedi usmiljene ljubezni na temelju zastonjskosti, daru,
prostovoljnosti in solidarnosti. 

Namesto zaključka besede svetega očeta papeža Benedikta XVI.:
»Božja ljubezen nas kliče, da zapustimo to, kar nas omejuje in je končno,
ter nas opogumlja, naj delamo in napredujemo v iskanju dobrega za vse,
četudi se ne uresniči takoj, četudi je tega, kar uspe nam, veno manj od ti-
stega, po čemer hrepenimo. Bog nam daje moč, da se borimo in trpimo iz
ljubezni za skupno dobro, zakaj On je naše vse, naše največje upanje.«22

In na drugem mestu: »Razvoj potrebuje kristjane z rokami, dvignjenimi
k Bogu, sklenjenimi v molitvi, kristjane, ki jih priganja zavest, da ljubezni v
resnici ne ustvarjamo mi sami, marveč nam je darovana.« 

»Iskrena želja kristjanov je, da bi lahko vsa človeška družina klicala Bo-
ga »Oče naš«! Ob edinorojenem Sinu se lahko vsi ljudje naučijo moliti Bo-
ga in se k njemu zatekati z besedami, ki nas jih je naučil sam Jezus, da bi
ga znali po njegovi volji častiti z življenjem, da bi imeli vsakdanji kruh, da
bi razumeli dolžnike in bili velikodušni, da ne bi bili preveč preskušani in bi
bili rešeni hudega (prim. Mt 6,9-13).«
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Franc Zorec
Škofijska karitas Murska Sobota

»NOSÍTE BREMENA DRUG DRUGEMU«
(GAL 6,2)

Postojte za hip. Ozrite se nazaj in prisluhnite srcu.
Kar je lepega, dobrega in prijaznega, si oprtajte na ramena,

kar je slabega, žalostnega in nesrečnega,
pustite za seboj.

Da bi pa lažje premagovali trpljenje in bolečino,
se radi obračajte Nanj,

tako v vsakodnevni molitvi
kot pri sveti evharistiji,

saj takrat  Jezus spreminja kruh v svoje telo
in se nam daje v hrano.

Iz  te hrane živimo in delujmo.  

Uvodne vrstice nas želijo spomniti, da smo ljudje. Včasih tudi to izgine
v pozabo. V okviru letošnjih duhovnih vaj za duhovnike, ki so bile na Polj-
skem, smo namreč obiskali Ausschwitz. Vodič se je trudil, da bi nam po-
leg zgradb in predmetov, ki nemo pričajo o dogodkih skrajnega poniževa-
nja in razvrednotenja človeka, tudi z besedo razložil strahotni načrt, ki je
botroval še bolj strahotnim dogodkom. Skoraj nemogoče si je zamisliti
strategijo, s katero je bil izvajan proces deportacije tolikih ljudi. Še težje je
razumeti vzgibe, ki so vodili do tako nečloveških dejanj. In to v osrčju
krščanske Evrope! 

Sklepam sledeče: če je nacistom uspelo narediti tako velike poteze v
smeri uničevanja in razvrednotenja človeka, potem je možen zasuk tudi v
obratni smeri. Torej, namesto nalaganja bremena drug drugemu, prevze-
majmo bremena drugega na svoja ramena. To je Jezusova ljubezen in nje-
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govo odpuščanje. Ob tem nam še zagotavlja, da je njegovo breme lahko

in jarem prijeten. 

Dobrodelne dejavnosti v škofiji

Mnoge dobrodelne organizacije potrjujejo, da je tudi sredi sveta, za-

znamovanega z mnogimi vrednotami, ki so zelo oddaljene od krščanske

dobrodelnosti in solidarnosti, mogoče živeti Kristusov evangelij in ga

oznanjati ter oznanilo potrjevati v dejanjih.  

V murskosoboški škofiji je 36 župnij in vsaka ima svojo župnijsko Kari-

tas, kjer se 6 – 15 članov aktivno vključuje v mnoge dejavnosti, ki jih pre-

poznajo za potrebne v svojem okolju. Poleg ŽK še delujejo skupine Vera

in luč (v Črenšovcih in Murski Soboti) ter Kolpingove družine (v Mali nede-

lji in Veržeju), Podpornica v Murski Soboti.

Poleg župnijskih so na področju škofije še druge dobrodelne organiza-

cije. Najbolj razširjena je organizacija RK in v Murski soboti tudi dobrodel-

na organizacija Podpornica, ki deluje v okviru evangeličanske Cerkve. 

Iz statuta ŽK je razvidno, kakor piše v preambuli, da »Karitas predstavlja

posebno obliko oznanjevanja Jezusa Kristusa, ustanovitelja Cerkve. Evan-

geliji namreč poročajo, da se je Jezus posvečal ubogim in trpečim ter se z

njimi solidariziral. »Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh

mojih najmanjših bratov, ste meni storili« (Mt 25,40). Naloga slehernega

kristjana, vsake krščanske skupnosti in župnije, še posebej pa organizira-

nih oblik karitativnega delovanja je, da izvršuje človeška dela usmiljenja (la-

čne nasičevati, žejne napajati, popotnike sprejemati, nage oblačiti, bolnike

obiskovati, žalostne tolažiti, dvomljivcem prav svetovati ...).«

V 10. členu statuta je zapisano, da »ŽK (Župnijska karitas) uresničuje

svoj namen s tem, da:

• spodbuja in uresničuje krščansko solidarnost, ki temelji na evangeljski

zapovedi ljubezni do bližnjega. Svoje naloge izvršuje predvsem s pro-

stovoljnim delom svojih sodelavcev in celotnega župnijskega občestva;

• v sodelovanju s ŠK skrbi za nenehno celostno strokovno in duhovno

izpopolnjevanje sodelavcev;
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• vzgaja vernike, da bi imeli čut za stiske bližnjega in za potrebe sodobne-
ga človeka ter jih spodbuja, da se organizirano vključuje v lajšanje težav;

• zbira sredstva in materialno pomaga ogroženim posameznikom, dru-
žinam in skupinam, posebno v primeru naravnih in drugih nesreč;

• svetuje in krepi zaupanje v lastne sposobnosti vsakega človeka ter
smiselno podpira osebna prizadevanja za izhod iz stiske;

• sodeluje z drugimi človekoljubnimi in socialnimi ustanovami na svo-
jem območju;

• posebno skrbi za odkrivanje in preprečevanje vzrokov vseh vrst stisk
in išče najprimernejše načine za izboljšanje stanja;

• stiske, ki presegajo finančne, kadrovske in strokovne zmožnosti ŽK,
rešuje v sodelovanju s strokovnimi službami ŠK.«

Nagrajevanje, usposabljanje, sodelovanje

Čeprav je dobrodelnost osnovno poslanstvo vsakega človeka, še pose-
bej kristjana, je vendarle dobro, da znamo na župnijski in škofijski ravni
ovrednotiti in nagraditi tiste, ki že več let nesebično delujejo v organizira-
nih oblikah dobrodelnosti. Ob priznanju in zavedanju minulega dela pa je
treba razmišljati tudi o vključevanju in usposabljanju novih sodelavcev na
področju organizirane dobrodelnosti. 

Pomemben vidik dobrodelnosti je sodelovanje z drugimi dobrodelnimi
organizacijami.  Težko je razumeti, da bi na področju zastonjske dobro-
delnosti bilo rivalstvo in nevoščljivost. Bogu hvala, če se humanizem in os-
novne človeške vrednote uresničujejo in  spodbujajo. 

V časopisnih poročilih sem bral o mnogih poletnih taborih, ki so se do-
gajali v Pomurju. Omenimo samo dva. »Pripeljimo svet k našim otrokom«
je slogan, ki so ga v RIS-u Dvorec Rakičan nadeli dvema od osmih termi-
nov taborov med počitnicami. Splošno jih imenujejo »Poletni tabori po
grajsko«. Zanje morajo otroci prispevati 43 , v kar je vključeno poleg hra-
ne tudi učenje tujega jezika, plesi, ustvarjanje z barvami, igre z žogo, jaha-
nje, lokostrelstvo, vožnja s kočijo, medičarstvo, zeliščarstvo, ustvarjanje s
keramiko, izdelava zdravih namazov in krem. Drugi projekt je festival »Zbüj-
di se!«. Pripravljajo ga študentje socialnega dela in vabijo mlade, predvsem
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tiste, ki ne gredo na morje in svoj čas prepogosto preživljajo pred računal-
nikom ali televizijo, da bi se družili z vrstniki, tudi s tistimi, ki imajo posebne
potrebe,  in bi bili deležni športnih, kulturnih in drugih zanimivih dejavnosti. 

Ti projekti so dobra priložnost za razvijanje obče humanega v človeku,
kar je ob sodelovanju ali v nadaljevanju mogoče nadgraditi z evangeljskim
oznanilom.  

Omenjenih projektov seveda ni mogoče primerjati z dobro izdelanim in
izvedenim župnijskim oratorijem, kjer so vsi vzgojni elementi že prisotni,
vendar pa po drugi strani spet ne gre zanemarjati tega, kar ponujajo in bi
ob medsebojnem sodelovanju bilo vsem v korist. 

Solidarnost in odpuščanje ob skrbi za dobrodelnost

Slovenski pastoralni načrt v letu dobrodelnosti je odlično izdelan. Vse-
buje mnoge vidike dobrodelnosti in predvideva potrebno postopnost. Na
škofijski ravni so že potekala usklajevanja in prilagoditve predvsem na ra-
vni pastoralne službe. Predlagano je bilo, da bi poleg predlaganih štirih
področij dejavnosti (odkrivanje poklicanosti za dobrodelnost, animiranje
dobrodelnih dejavnosti, informiranje in usposabljanje sodelavcev) v mur-
skosoboški škofiji dodali še področje sprave in odpuščanja. Na tem po-
dročju vlada izredna revščina. Treba je pomagati razumeti odpuščanje in
spravo kot zastonjski dar, ki ga kristjan zmore v moči Kristusove darovane
ljubezni na križu in svojega deleženja pri tej daritvi, ki se uresničuje v pre-
jemanju zakramentov, predvsem sprave in evharistije. Zato naj bi kristjani
pogosto pri sveti spovedi okušali Božje usmiljenje in tako prejemali moč
za krščansko življenje in s tem tudi za odpuščanje ter spravo. V ta namen
bi bilo treba poživiti zasebno in skupno molitev po župnijah in družinah za
spravo med sosedi, sorodniki, v Cerkvi in državi. Za člane ŽPS in tudi dru-
ge člane župnijskih občestev bi bilo nujno pripraviti duhovne vaje s po-
sebnim poudarkom na spravi. 

Nekaj dobrih izkušenj

Želim podeliti izkušnjo iz življenja Župnijske karitas Bakovci, ko so pri-
krajšanim ob izgubi službe hoteli dati ne le moko in mleko ampak tudi ne-
kaj svojega časa, bližine in razumevanja. 
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Matilda Magdič, ena od glavnih pobudnikov dela V ŽK, je zapisala: »Ob
dejstvu, da je veliko naših župljanov ostalo brez službe, smo člani Župnij-
ske karitas Bakovci začeli razmišljati, kako bi jim lahko pomagali. Mnoge
organizacije so sicer ponudile pomoč v obliki paketov z živili, kar je bila
tudi naša naloga, da jih pomagamo razdeliti, vendar se nam je zdelo, da
to še ni dovolj. Zavedali smo se, da marsikdo težko sprejme takšno po-
moč, še posebej, če se mu zdi, da je to nekakšna miloščina, ali pa le drob-
tinice, ki jih dobiva od kruha, ki mu pripada. 

Odločili smo se, da pripravimo srečanje za vse, ki so v zadnjem času
ostali brez službe, predvsem za tiste, ki so bili zaposleni v tovarni Mura.
Kar nekajkrat smo se srečali, preden smo uspeli narediti kolikor toliko to-
čen seznam. Napisali smo vabila in člani župnijske Karitas smo jih osebno
odnesli naslovnikom ter z njimi izmenjali kakšno besedo. Presenečeni
smo bili nad odzivom, saj so se srečanja udeležili skoraj vsi povabljeni.
Predstavili smo jim delo naše župnijske Karitas in se ob svetopisemski
priliki o krivičnem oskrbniku, ki ga je gospodar pohvalil, spraševali ne toli-
ko, kdo je krivični oskrbnik, ki si je z goljufijo pridobival prijatelje, ampak
predvsem, kaj lahko sam naredim, da se rešim iz nastale stiske. Začetna
zadržanost se je kmalu razvila v prijeten pogovor. Marsikatera bolečina je
bila izrečena ter priznan občutek nepotrebnosti in negotovosti, ki jo čutijo
ob odpustitvi z delovnega mesta. Na nek način čutijo izgubljenost sredi te
situacije, ko so nekateri po deset, petnajst ali trideset let vsak dan hodili
na delo, sedaj pa nimajo kam iti. Ostajajo doma in z negotovostjo pričaku-
jejo, kaj bo. Z odobravanjem so sprejeli predlog, da bi skupaj iskali nači-
ne, kako bi si v bodoče konkretno pomagali. Našli smo nekaj možnosti in
predlagali, da bi oblikovali skupino za samopomoč, ki bi najprej nudila
sprejetost in obenem s skupnimi močmi iskala rešitve. Tudi vključevanje v
druge skupine v župniji, kot so pevski zbor, svetopisemska skupina ali so-
delavci Karitas je bilo z odobravanjem sprejeto, saj pomeni ponovno vklju-
čitev v družbo. Za začetek smo se dogovorili, da se dobimo na adventni
delavnici, kjer bomo poleg izdelovanja adventnih vencev izmenjali še kak-
šno besedo in naredili korak bližje k uresničevanju predlaganih aktivnosti.
Zadali smo si nalogo, da v adventnem času povabimo predavatelja, ki bi
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spregovoril o težavah, ki jih človek doživlja ob izgubi službe ne le na mate-
rialnem področju, ampak tudi na socialnem, osebnostnem, družinskem in
tudi v odnosu s tistimi, s katerimi je toliko časa skupaj hodil skozi ista vra-
ta tovarne, sedaj sam ostaja na eni strani, drugi pa na drugi strani vrat.

Ob koncu smo razdelili tudi pakete hrane, vendar je bilo čutiti in pozne-
je je tudi marsikdo glasno povedal, da jim je bilo bolj dragoceno to, da so
smeli spregovoriti besedo in so se čutili sprejete, kakor pa konkretna ma-
terialna pomoč, saj 'človek ne živi samo od kruha'.

Druga izkušnja pomoči sočloveku ima naslov »Dodajati dnevom življe-
nje …« Pod tem naslovom so predstavile svoje delo članice Hospica, ki so
imele v Bakovcih predavanje o svojem delu. Njihovo delo je predvsem nu-
denje pomoči  težko bolnim in umirajočim ter spremljanje njihovih svoj-
cev. Človekovo življenje je pravzaprav potovanje od rojstva do smrti. Pri
nekaterih se pot konča prej, pri drugih pozneje, a slovo je vedno žalostno
in boleče. Težko je prestajati žalost in spremljati svojce, ko izgubljajo svo-
je najdražje. Ob takih trenutkih se pri društvu Hospic trudijo, da bi dali to-
lažbo in nudili podporo v sprejemanju smrti najdražjih. Smrt bi morali
sprejemati kot normalno  ugašanje našega življenja, umirajočemu pa nudi-
ti vse, kar je v naših močeh.  Največ mu lahko damo s svojo bližino, ko
smo ob njegovi bolniški postelji, da ima občutek sprejetosti,  varnosti in
ljubezni. Dotik roke in povabilo k molitvi, če je še toliko pri moči, mu po-
maga ohranjati  vero v življenje, ki se ne konča s smrtjo.  Tudi otroci naj bi
ne bili izvzeti iz procesa poslavljanja. Čeprav še ne razumejo stvari tako
kot odrasli, je vendarle pomembno, da smrti ne skrivamo pred njim, am-
pak jo vključimo v življenje kot nekaj normalnega in naravnega. Člani ŽK
lahko pri tem pomagajo, da najprej sami začnejo drugače gledati na smrt
in na proces umiranja, potem pa tudi svojcem s svojo bližino in z povezo-
vanjem s člani Hospica pomagajo, da lažje sprejmejo izgubo, bolečino ob
slovesu ter ohranijo vero v večno življenje. 

Mnogi drugi primeri delovanja ŽK po naših župnijah so zbrani in pred-
stavljeni v knjižici Škofijske karitas Murska Sobota Tretji plenum, ki je bil v
Veržeju, 13. marca 2010.
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Gregor Vidic
Škofijska karitas Novo mesto

KARITATIVNA DEJAVNOST – IZPOLNJEVANJE
POSLANSTVA KRISTUSOVE LJUBEZNI

Dobrodelna dejavnost Cerkve v najširšem pomenu besede se napaja iz
logike Božjega usmiljenja, ki ga odslikava prilika o usmiljenem Samarijanu
(prim. Lk 10,25-37). Jezus nas v njej uči, da je naš bližnji vsak, ki potrebuje
pomoč, in mu lahko pomagamo. Nagovarja nas, da v ubogih, bolnih in
trpečih prepoznamo Jezusove rane in stiskanim izkažemo usmiljenje. Med-
tem ko besedo pomoč ponavadi povezujemo s servisi, ki nudijo najširšo
paleto (plačljivih) storitev, pa pojem usmiljenje nosi še plemenitejši pomen,
ki ga je Jezus izpostavil pred pomenom daritve oziroma žrtve (prim. Mt
9,13). V Jakobovem pismu zasledimo usmiljenje celo v tesni navezi z vrlina-
mi, ki jih v sebi združuje modrost (prim. Jak 3,17). Ubraniti se je namreč tre-
ba vsakršne skušnjave, da bi izkazana pomoč postala izraz »po moči« nad
bližnjim. Zavezani smo tudi k ohranjanju dostojanstva sočloveka, saj mno-
gi iskalci pomoči svoj položaj dojemajo kot nekaj sramotnega, prejemanje
pomoči pa je zanje ponižujoče. Prav je, da do teh ljudi pristopimo z razu-
mevanjem, s stiskom roke in prijazno besedo. Biti prostovoljec Karitas po-
meni imeti prosto, brez prisile odprto voljo za Ljubezen, Kristusovo ljube-
zen. Pomeni odprtost za osebno krepost, ki svoj cilj vidi v družbeni, social-
ni pravičnosti. Gre za vprašanje razumevanja in upoštevanje Kristusovega
naročila služenja, ki ga je sam ponižno izkazal z umivanjem nog svojim
učencem: »Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor sem
jaz storil vam« (Jn 13,15). Evharistija brez zgleda, udejanjanja v ljubezni, je
namreč kot vera brez del – neučinkovita, mrtva (prim. Jak 2,1-26). 
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Čuječi za stiske in odprti za ljudi

Občudovanja vredni so prostovoljci, ki poleg drugih obveznosti velik
del svojega (prostega) časa in energije žrtvujejo za blagor bližnjega. Mno-
gi prostovoljci veliko potrpijo in tudi pretrpijo, saj se večina prosilcev in
uporabnikov ne zaveda, koliko truda je vloženega v vsak paket hrane.
Marsikomu je težko razumeti, da Karitas ni »mizica pogrni se« ter da po-
moč le ni tako samoumevna, kot bi se jim utegnilo zdeti. Vsak zavojček ju-
he, riža, piškotov ali kave gre skozi roke, ki bi v tistem trenutku lažje pe-
stovale vnuka, pomagale hčerki pri domači nalogi, negovale bolnega oče-
ta ali mater, ali pa zgolj držale skodelico kave na prijetnem klepetu v druž-
bi prijateljev. 

Kljub temu se prostovoljec Karitas odloči drugače; s tem se tudi odloči
tvegati, da bo nerazumljen požel negodovanje tega ali onega, ki v vrsti ča-
ka za paket. Prostovoljec Karitas mora torej pozabiti na svoje probleme,
takrat ko prisluhne stiski bližnjega; niti ne more računati, da bo kdor koli
na oni strani pulta pomislil, koliko truda je vloženega v to, kar prejema v
roke. Kljub temu je dovolj besedica »hvala«, ki jo iskreno izrazi kak posa-
meznik. Že same geste, ki se v delčku sekunde izmenjajo med obema
stranema, podzavestno oddajajo močne signale: navidezna brezizraznost
lahko hitro pove, da oseba ni zaželena in da naj jo bo sram, s prijaznim
pogledom in toplo besedo pa lahko –v ravno nasprotno – osebi pokaže-
mo, da jo sprejemamo takšno, kakršna je, ter želimo, da kljub svojim teža-
vam ne izgubi poguma in se v moči upanja ne odpove sanjam. 

Delo prostovoljcev je še posebej v letu velike gospodarske krize bilo
zopet na veliki preizkušnji. Ta je včasih terjala nadčloveške napore, da bi
pomoč le dosegla tiste, ki jo najbolj potrebujejo. Poiskati pomoči potreb-
ne je bil svojstven izziv za vsakega prostovoljca, ki je želel prispevati svoj
kamenček k mozaiku blažitve posledic krize. V obilici dela, ki so ga zahte-
vale najrazličnejše oblike razdeljevanja materialnih pomoči, je bila sku-
šnjava, da pozabimo na ostale vidike pomoči in polja delovanja prostovolj-
cev. Kljub temu se je izkazalo, da je želja po izobraževanju, usposabljanju,
nadgrajevanju znanja še vedno prisotna, kar kaže na to, da prostovoljci
svoje delo jemljejo resno in ne popuščajo skušnjavi samozadostnosti. 
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Biti prostovoljec Karitas danes ne pomeni le razdeljevanje materialnih
oblik pomoči, temveč predvsem biti neprestano dojemljiv za odkrivanje
vsakovrstnih oblik stisk v najbližji okolici. Iz takšnega ravnanja tako rekoč
avtomatsko sledi spremljanje ljudi v stiski, se z njimi z roko v roki soočati
s številnimi problemi, ki jih je v svojem pustošenju za seboj pustila kriza. V
trenutkih obupa in morečega občutka brezizhodnosti so mnogi le stežka
premagali sram in se obrnili po pomoč. Najbolj pereči problemi so se po-
kazali z neplačanimi položnicami, saj terjatve in izvržbe ne poznajo usmi-
ljenja. Podobno je s cenzusi raznih vladnih ustanov, saj računalniški pro-
grami ne poznajo parametrov sočutja, človečnosti in etike. Za slednje ne
moremo reči, da so to prvenstveno krščanske inovacije, zadevajo pa no-
tranje področje človeka, ki ga krščanska misel dodobra obravnava in po-
zna. In ker vernemu kristjanu vse to ne sme biti tuje, se naši bližnji zlahka
najbolj pohujšajo ravno takrat, ko v nas ne prepoznajo kvalitet, ki se za
pristnega kristjana zdijo nekako samoumevne. 

Občestvo in soodgovornost 

Kot kristjan lahko upravičeno pričakujem, da me leto krščanske dobro-
delnosti in solidarnosti nagovori tam, kjer je to najbolj smiselno: v cerkve-
nem občestvu. Včasih je čutiti vtis, da se po formiranju novih škofij Cer-
kev na Slovenskem še ne doživlja kot pravo občestvo. Pogrešam zavest,
da vsaka škofija pod vodstvom škofa ni zgolj administrativna in pastoralna
enota, temveč da je v njej prvenstveno navzoča polnost Kristusove Cer-
kve. Skrbi me, da bi od bratstva, h kateremu nas vneto poziva sveti Pavel,
ostala le še nostalgična floskula o tem, kako je bilo nekoč lepo. Če se
Cerkev najbolj uresničuje ravno v naših župnijskih skupnostih, je potre-
bno v vseh udih Cerkve oblikovati zavest, da so aktivni nosilci odrešenja,
odgovorni pred Bogom in bližnjim za  nadaljevanje odrešenjskega dela. 

Biti prostovoljec Karitas je lahko ena izmed številnih možnosti delova-
nja na področju krščanske dobrodelnosti, ki jo duhovniki med laiki prema-
lo poudarjajo in promovirajo. To je lahko adut, ki ga enostavno ne smejo
zapraviti, saj krščanska dobrodelnost v najširšem pomenu lahko v sebi
združi horizontalno usmerjenost z vertikalno. Lahko govorimo o plemeni-

91

pastoralni tecaj 2010:pastoralni tecaj 2008.qxd  25.8.2010  17:15  Page 91



tem poslanstvu prostovoljcev, saj gre za trenutke in podzavestna čutenja,
da v njih živijo besede evangelija, veselega sporočila. To sporočilo na
oplemeniten način posredujejo naprej svojemu bližnjemu, ki je v stiski. 

Izzivi
Če velja rek »historia magistra vitae«, potem bomo soglašali z ugotovit-

vijo, da bolj kot so ljudje Boga pomanjkljivo poznali kot izhod v sili, ko si
niso znali pomagati, tem lažje ga pozabijo in zavržejo kot nekaj nepotreb-
nega in brez vrednosti. To vprašanje je še zlasti aktualno v času, ko se
Cerkev sooča z raznimi škandali, ki njeno moralno avtoriteto močno slabi-
jo. Vsaka škofija, župnija in celotna Cerkev na Slovenskem se bo nedvom-
no morala prenoviti tudi strukturno na tak način, da bo v njej čim bolj zav-
ladal duh bratstva in služenja, če bo hotela biti prepričljiva v današnjih raz-
merah. Morda je priložnost prav pod okriljem organizirane krščanske do-
brodelnosti. Duh in zavest o soodgovornosti v Cerkvi bosta prišla do ve-
ljave še zlasti takrat, ko bo to postal izziv tudi za ljudi zunaj Cerkve. Da bo
duhovno bogatejša in prepričljivejša, bo morala postati institucionalno
uboga. Ne bo se smela zanašati toliko na svojo zunanjo moč, kakor veliko
bolj na osebno prepričanje vernikov in svojo moralno moč, ki jo bo pred-
stavljala kot skupnost. Resno zaskrbljujoče je dejstvo, da se v današnji
vse bolj individualistično usmerjeni družbi izgublja občutek za skupnost,
ki je v Cerkvi zagotovo nepogrešljiv. V takšnih razmerah pa se piše slabo
tudi solidarnosti, na katero praviloma največ računajo tisti, ki jih pestijo
stiske.

Papež Benedikt XVI. v svoji encikliki »Ljubezen v resnici« poziva k soo-
čenju z nekaterimi velikimi življenjskimi izzivi, pred katere je postavljen
vsak človek. Izkoriščanje zemeljskih virov in s tem povezano vprašanje
ekologije, pravična razdelitev dobrin, solidarnost z ubogimi, boj proti lako-
ti v svetu, spoštovanje in boj za ohranjanje dostojanstva delavcev, so le
nekateri izmed številnih izzivov, ki nas silijo k premisleku in ukrepanju. Naj
nas ne bo sram povedati, da sta prav krščanska miselnost in dobrodel-
nost v svoji dvatisočletni zgodovini nedvomno veliko prispevali k oblikova-
nju temeljev socialnih pravic. 
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Sklep
Pastoralno leto krščanske dobrodelnosti in solidarnosti naj bo torej le-

to priložnosti, ko lahko odpiramo vrata tam, kjer so bila do sedaj le pripr-
ta. A ne gre zgolj za priložnosti, kajti postavljeni smo pred konkretne izzi-
ve, na katere se moramo v luči svoje poklicanosti odzvati, če hočemo to,
kar učimo, v praksi tudi dokazati. Kdo drug, če ne kristjan, je prvi poklican
h graditvi pravičnejšega sveta, prežetega z bratstvom? Le malo je takšnih,
ki bi pomislili, koliko je prostovoljcev, ki v okviru Karitas s svojimi talenti,
izkušnjami in profesionalnostjo vsak dan zavzeto in odgovorno počnejo
prav to. S svojimi mnogoterimi darovi odgovarjajo na izzive ter še naprej
množijo svoje talente in sposobnosti, da bi nenehoma napredovali v veri
in ljubezni, h kateri smo po zakramentu krsta vsi poklicani. Naj karitativna
dejavnost ne ostane zgolj zadnja od pastoralnih dejavnosti župnij, temveč
poleg oznanjevanja in evharistije resnično postane enakovreden sestavni
del trojnega poslanstva Cerkve.
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PAS TO RAL NI TE ČA JI
1. 1967 Žup ni ja in dru ži na - ži vi ob čes tvi apos to la ta
2. 1968 Skup nos tni duh in vza jem no de lo duš nih pas tir jev
3. 1969 Pas to ra ci ja bo do če in mla de dru ži ne
4. 1970 Po do ba Cer kve v Slo ve ni ji
5. 1971 Ozna nje val na služ ba
6. 1972 Po sve če val na služ ba
7. 1973 Vod stve na služ ba
8. 1974 Na ša naj važ nej ša ka te het ska vpra ša nja
9. 1975 Ozna nje val na in sprav na raz sež nost ma še

10. 1976 Krst in bir ma v ži vlje nju Cer kve
11. 1977 Za kra ment spra ve
12. 1978 Pas to ra la v služ bi bol ni kov, in va li dov in umi ra jo čih
13. 1979 Pas to ra la za kon cev
14. 1980 Mes to in vlo ga (kr ščan ske) dru ži ne v člo ve ko vem ži vlje nju
15. 1981 Do sto jan stvo člo ve ka in nje go ve ves ti
16. 1982 De lo ob li ku je člo ve ka
17. 1983 Ne de lja - praz nik v krist ja no vem ži vlje nju
18. 1984 Cer kev - ob čes tvo po kli ca nih v Kri stu su
19. 1985 Ob čes tvo Cer kve ras te iz evha ris ti je
20. 1986 Da bi ži ve li (pri pra va na /pr vo/ ob ha ji lo)
21. 1987 Sve to pis mo v ži vlje nju Cer kve
22. 1988 Or gan ska pas to ra la
23. 1989 Jav no mne nje v Cer kvi
24. 1990 Skrb za Cer kev - skrb za cer kev (Le pe cer kve so očit na zna me nja)
25. 1991 Pas to ral na za sta vi tev Ka ri tas v Slo ve ni ji
26. 1992 Bo di te pro sto volj ci Kri stu so ve lju bez ni
27. 1993 Moč in ne moč žup ni je
28. 1994 Uva ja nje v kr ščan stvo v dru ži ni in žup ni ji
29. 1995 Dru ži na v žup ni ji ob za kra men tu krs ta
30. 1996 Bir man ska pas to ra la
31. 1997 Ne po sred na pri pra va na za kon
32. 1998 Člo ve ko va po kli ca nost
33. 1999 Za kra ment spra ve v no vi lu či
34. 2000 Evha ris ti ja na Gos po dov dan
35. 2001 "Če je kdo med va mi bo lan..."
36. 2002 Žup ni ja pri hod nos ti
37. 2003 Du hov nik v di a lo gu
38. 2004 Lai ki v Cer kvi in druž bi
39. 2005 Od da lje ni pot Cer kve
40. 2006 Evan ge lij v po go vo ru s slo ven sko kul tu ro
41. 2007 Dru ži na, no sil ka vred not
42. 2008 Zvonim pri pravih vratih?
43. 2009 Nedelja - čas setve in žetve za nebesa
44. 2010 Nosite bremena drug drugemu (Gal 6,2)
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