Dekanijsko srečanje ŽPS
Selca, 14.11.2010
Ţupnijska cerkev in ţupnijski dom: 15.00 – 17.00
Prisotni člani ŢPS Stara Loka: ţupnik A. Snoj, Mojca Berce, Mojca Bernik, Urška
Florjančič, Urška Omejc, Pavle Pokorn, Tončka Trilar, Ana Florjančič, Čadeţ Štefan,
Košir Matjaţ, Pertovt Franc
Srečanje smo začeli v ţupnijski cerkvi s češčenjem presvetega Srca Jezusovega. Po
petih litanijah duhovnikov je sledilo predavanje oz. razmišljanje g. Joţeta iz Škofijske
karitas o temi letošnjega pastoralnega leta, t.j. krščanska dobrodelnost in solidarnost. Po
srečanju smo bili povabljeni na agape v ţupnijski dom, kjer smo se okrepčali z dobrotami
selških gospodinj.
Kratek povzetek predavanja oz. razmišljanja:
Z novim pastoralnim letom smo vstopili v leto krščanske dobrodelnosti in solidarnosti, ki
poteka pod geslom: »Nosíte bremena drug drugemu«. Odkrivamo vidik sluţenja. Pri
sluţenju je pomemben neposreden stik oz. bliţina s človekom v stiski, videti in občutiti
njegovo stisko, ga razumeti in sprejeti, da bi mogli resnično pomagati vsem, ki so najbolj
ubogi. Ubogim bomo lahko pomagali, če se jim bomo pribliţali in če bomo razumeli
njihovo stisko. Ljudje smo navajeni ţiveti od svojih rok, zato teţko sprejemamo pomoč v
stiski.
Cerkev ima tri vidike delovanja: oznanjevanje (npr. verouk po ţupnijah), bogosluţje (sv.
maše) in dobrodelnost. Prvi dve dejavnosti sta ţivi del ţupnij in ne znamo si predstavljati
ţupnije brez katere izmed njiju. Tretja dimenzija, t.j. sluţenje oz. karitativno delo pa je
bilo do demokratičnih sprememb v naši drţavi prepovedano oz. nezaţeljeno. Učimo se
iz zgodbe o usmiljenem samarijanu. Reveţ, ki ga je doletela nesreča, in trije mimoidoči:
duhovnik, levit in samarijan; prva dva predstavljata oznanjevalno in bogosluţno drţo
Cerkve, tretji pa sluţečo drţo. Prva dva mimoidoča se reveţu izogneta, čeprav se v
svojem ţivljenju strogo drţita predpisane postave, tretji pa reveţu v stiski pomaga.
Kakšno je stanje na področju karitativne dejavnosti v dekaniji Škofja Loka? Dekanija ima
23 ţupnij, 11 od teh ima manj kot 1000 prebivalcev, v 5 ţupnij pa prihaja duhovnik iz
druge ţupnije. Imamo 7 ţupnijskih karitas. 1000 oseb prejema pomoč, pomoči potrebnih
pa je 4x toliko. Prag revščine v Sloveniji je 12,5 %. Mnogi ne vedo kje poiskati pomoč.
Ţupnijska karitas bi lahko bila samarijan, ki bi ubogim blaţila in celila rane.
Ob letošnji 20-letnici delovanja Škofijske karitas je nadškof dr. Stres pozval ţupnije, da
ustanovijo ţupnijske karitas. Pri tem moramo LAIKI imeti glavno pobudo in prevzeti nase
vodenje in organizacijo karitas, duhovniki pa naj jim pomagajo po svojih močeh.
V času, ki prihaja, bo vse več potreb po dobrodelnosti in večjem angaţiranju VSEH
NAS, VERNIH IN NEVERNIH na področju sluţenja bliţnjemu. Vse več bo izgub sluţb,
več alkoholizma, odvisnosti od iger na srečo in drog, manj sredstev se bo namenjalo za
karitas, povečal se bo socialni nemir, nestrpnost.

Nasveti za ţupnijske karitas:
1. Za prejemnike pomoči ni pomembno le, da pomoč dobijo, ampak tudi kako (na
kakšen način) jo dobijo, ali je v tem topel spoštovanja vreden odnos.
2. Ne sme zmanjkati pomoči.
3. Ne sme manjkati strpnosti.
4. Slabi prostorski pogoji so lahko prednost – pomagajo zbliţati se z ubogimi,
preprostost je lahko bolj verodostojna.
5. Pomembna je svetovalna dejavnost (psihološka, pravna, …).
6. Pomembno je karitativno delo pribliţati mladim, jih vključiti v dejavnosti. Poiskati
stike s šolami in vzpostaviti skupne aktivnosti.
7. Še naprej podpirati lajšanje stisk v revnih deţelah, kjer so pomoči še veliko bolj
potrebni kot pri nas doma.
Mati Terezija je dejala: »Moja TV je monštranca«. Vsak dan je namenjala molitvi 4 ure,
od tega 2 uri pred tabernakljem. Potrebna je bila globoka vera, da je mogla sprejemati
najbolj uboge med ubogimi.
Če ubogim, ljudem v stiski, obrnemo hrbet, ga obrnemo Kristusu. Ponudimo svoje roke,
da sluţijo ubogim. Tako ljudem vračamo dostojanstvo. Ljubezen se začenja doma.
Poiščimo uboge najprej doma, med domačimi, sorodniki, sosedi, med prijatelji, v ţupniji.
Vzljubimo, ljubezen pa nas bo vodila k sluţenju.
Zapisala: Urška Florjančič
14.11.2010

