NAŠE OBČESTVO

Ljubljana – Sv. Trojica
Leto XXXV – 5/2015

Moški in ženska kot par sta Božja podoba
Papež Frančišek je med splošno avdienco 15. aprila, ki je potekala na Trgu svetega Petra, nadaljeval s katehezami o družini. Takratna je govorila o
»razliki in komplementarnosti med moškim in žensko, ki sta vrh Božjega
stvarjenja«. Kot je dejal, je Bog s stvarjenjem moškega in ženske in z zakramentom zakona človeštvu poklonil velik dar.
Sveti oče je začel s pripovedjo o
stvarjenju iz svetopisemske knjige Geneza, kjer beremo, da je Bog, potem ko je
ustvaril vesolje in vsa živa bitja, ustvaril človeško bitje po svoji podobi: »Po Božji
podobi ga je ustvaril, moškega in žensko ju je ustvaril« (1 Mz 1,27).
Spolna razlika je v dolgi vrsti živih bitij navzoča v mnogih življenjskih oblikah,
a samo pri moškemu in ženski ima v sebi Božjo podobo in podobnost, je
pojasnjeval papež Frančišek. Svetopisemski odlomek to ponovi kar trikrat v
dveh vrsticah (glej 1 Mz 1,26-27): moški in ženska sta Božji podobi in sta mu
podobna. To pomeni, da ni samo moški zase podoba Boga in ni samo ženska
zase podoba Boga, ampak sta tudi moški in ženska kot par podoba Boga.
»Razlika med moškim in žensko ni namenjena nasprotju ali podrejenosti,
ampak občestvu in rojevanju, vedno po Božji podobi in podobnosti,« je zatrdil
papež. »Brez vzajemne obogatitve v tem odnosu – v razmišljanju in delovanju, v
čustvih in delu, tudi v veri – dva ne moreta niti do kraja razumeti, kaj pomeni
biti moški in ženska.«

Nadaljeval je, da je moderna in sodobna kultura odprla nove prostore,
nove svobode in nove poglobitve
glede obogatitve razumevanje te razlike. A je prav tako vnesla dvome in
veliko skepticizma. Papež Frančišek
je kot primer navedel teorijo spola:
»Na primer, sprašujem se, ali ni tako
imenovana teorija spola tudi izraz frustracije in vdanosti, ki hoče izbrisati
spolno razliko, ker se z njo ne zna več
soočiti.« Dodal je, da tvegamo korak
nazaj. Odstranitev spolne razlike je
problem in ne rešitev. Da bi moški in
ženska rešila svoje probleme, se morata več pogovarjati, več poslušati, se
bolje spoznati, se imeti bolj rada. Obravnavati se morata s spoštovanjem
in prijateljsko sodelovati.
S temi človeškimi osnovami in s
podporo Božje milosti je mogoče
načrtovati zakonsko in družinsko
zvezo za vse življenje. »Zakonska in

družinska zveza je resna stvar in to je
za vse, ne samo za vernike,« je poudaril Frančišek. Pri tem je pozval vse
intelektualce, izobražence, naj se ne
izogibajo tej temi, kot da bi bila drugotnega pomena v prizadevanju za
svobodnejšo in pravičnejšo družbo.
Pri tem je papež naglasil veliko
odgovornost Cerkve, vseh vernikov,
predvsem pa vernih družin, da ponovno odkrijejo lepoto ustvarjenega
načrta, ki podobo Boga vpisuje tudi v
zavezo med moškim in žensko.
»Zemlja se napolni z ubranostjo in
zaupanjem, kadar se zaveza med
moškim in žensko živi dobro. In če
moški in ženska skupaj iščeta to zavezo med sabo in z Bogom, jo brez
dvoma najdeta. Jezus nas izrecno
spodbuja k pričevanju o tej lepoti, ki
je Božja podoba,« je sklenil katehezo
papež Frančišek.
S spletne strani Radia Vatikan

Rože sočutja
V sredo, 27. maja, ob 19.30, bo v
Slovenski Filharmoniji 8. koncert Sakralnega abonmaja z naslovom Rože
sočutja, ki ga Kulturno društvo Schellenburg pripravlja v sodelovanju s pobudo Resnica in sočutje in bo posvečen spravi ob 70-letnici konca 2. svetovne vojne. Civilno-družbena iniciativa Resnica in sočutje si prizadeva
zavzeti držo resnice in sočutja v odnosu do težkih dogodkov med drugo
svetovno vojno in po njej, saj bomo le
tako lahko sprožili v narodu spravo,
na katero že predolgo čakamo. Želijo
si, da bi to spominsko leto 2015 prispevalo k prenavljanju duha in kulture ter iskanju skupnih korenin našega

še vedno razdeljenega naroda.
.
Na koncertu bosta nastopila zbor
Consortium musicum ter Simfonični
orkester RTV Slovenija pod vodstvom
Gregorja Klančiča. Izvedla bosta Fauréjev Requiem in novo delo Andreja
Missona. V preddverju bo razstava
del Marte Kunaver, med skladbami
pa recitacije med vojno pobitih slovenskih pesnikov.
Vstopnice za koncert lahko dobite
na porti Uršulinskega samostana v
Ljubljani, Ul. Josipine Turnograjske 8,
ali pa jih rezervirate po telefonu 01/
2513 119 (vsak delavnik od 8.00 do
18.00) oz. na naslovu:
sakralni.abonma@gmail.com.

Pred tem bo ob 18.00 v uršulinski
cerkvi tudi vseposvojiteljska maša.
Gre za spletni projekt Vseposvojitev varuhi spomina, pri katerem lahko

koga iz seznama številnih vojnih žrtev
duhovno posvojimo in zanj posebej
molimo. Več o tem:
http://www.resnicainsocutje.si/

“Naj-prostovoljka”
Prostovoljec je oseba, ki svojo energijo, čas in znanje podarja drugim.
Kaj človeka motivira, da dela, ne da
bi mislil na denar, zaslužek? Kaj ga
motivira, da je aktiven član lokalne
skupnosti, ki dela v dobrobit sočloveka, družbe?
Na ta vprašanja in še nekatera
druga mi je odgovorila gospa Ana v
prijetnem pogovoru, med tem, ko je
skrbno pripravljala prehranske pakete. Dolgo smo jih čakali, no, sedaj so
končno tu in poskrbeti je treba, da
pridejo v prave roke..

mesece ali leta. Običajno se začne s
prošnjo za hrano, kasneje pa se odkrijejo globlje rane. Potrebno je veliko
časa, da se to odkrije. Nekateri prosijo le za denar. Potrebno je biti odločen. Ljudi je treba preusmeriti, da se
znajdejo sami. Povedati jim je treba
resnico. Resnica osvobaja. Prej ko se
resnice zave, bolje in laže je zanj ...
kar pa ni lahko. Pomembno je zaupanje. To dela Bog. Mi smo le orodje
v njegovih rokah. Bog pričakuje naše
sodelovanje. Delam iz ljubezni do
Boga in računam na njegovo pomoč.

Kaj vam daje pogum, moč,
motivacijo za vaše delo?
Ljubezen do bližnjega in vera v
Boga in bližnjega.

Ali računate na plačilo v nebesih?
Ne. Ne delam zato. Osnova je ljubezen.

Kaj pričakujete od okolice in
soljudi, ali pričakujete kaj, kar koli, da
bi lahko svoje delo izboljšali?
Od okolice in soljudi pričakujem
ljubezen do bližnjega, doslednost, da
ne bi obupali ob težavah. Treba je pomagati.
Kakšne so okoliščine za delo?
Prostor ni pomemben. Dela se lahko kjer koli, tudi na cesti. Na primer:
nekdo leži na cesti … morda je kriv
alkohol, vendar to ni pomembno.
Pomembno se je vživeti v situacijo.
Nekatere probleme lahko razrešimo
takoj, drugi potrebujejo več časa, cele

Torej če razumem prav, ne
računate niti na pohvalo v sedanjem
življenju?
Če bi delala za to, ne bi delala. To
je častihlepnost. Tega ne sme biti.
Hvala gre Bogu in hvaležni smo, da
smo lahko njegovo orodje.
Kdaj ste pričeli z delom pri
Župnijski karitas?
Letos je 24 let. Spodbudilo me je
… bom povedala zgodbo. Ko sem
dosegla vse pogoje za upokojitev,
sem želela z delom nadaljevati. Dobila sem dovoljenje za nadaljevanje in
ne bi se mi bilo treba upokojiti. Potem
pa sem srečala mlado ženo. Bila je

brez službe, samohranilka. Iskala je
službo. Prosila je, da jo zaposlimo.
Odločila sem se, da se upokojim, pod
pogojem, da ta žena dobi moje mesto, in tako se je zgodilo. Prevzela je
moje delo. V tem času se je ustanavljala Župnijska karitas in začela sem
z delom kot prostovoljka. Že takrat
sem rada pomagala ljudem v stiski.

Ali mi lahko opišete, kdo je v teh
letih prihajal k vam na Karitas?
Škofijska karitas je bila ustanovljena pred 25 leti, župnijska pred 24
leti. V začetku smo delali z brezdomci. Bilo jih je 70–80 na dan. Delali
smo trikrat tedensko. Razdeljevali
smo hrano: ribe in kruh, slaščice,
sendviče … Kar koli je kdo daroval, tudi denar za nabavo hrane je bil dar
dobrih ljudi. Nato so prišli begunci.
Bilo jih je veliko. Stanovali so v okolici, pri sorodnikih, prijateljih, cele družine so prihajale. Večina se je kasneje vrnila domov, nekateri so odšli v
Nemčijo. Čez čas se je začelo pomanjkanje. Naši prosilci so postali:
družine z več otroki, samohranilke,
brezposelni. Takih je sedaj veliko. Poleg razdeljevanja hrane smo zbirali
obleke, ki so jih darovali ljudje iz

okolice. Uradno smo delali dvakrat
tedensko, večkrat pa tudi vmes.
Ali ste Imeli pri delu težave, so bili
morda problemi s prosilci?
K nam so prihajali različni ljudje.
Nekateri so bili še posebno ubogi, ker
so bili alkoholiki. Vendar smo se kar
lepo pogovorili in jim pomagali. Dobili
so hrano, lepo besedo … Ko smo ocenili, da je potrebno, smo naredili
tudi izjemo in alkoholik – vzgojno – ni
prejel hrane. Nekatere smo usmerili
na zdravljenje v
Begunje. Zdravljenje smo spremljali
in pomagali takim,
ki niso imeli svojcev. Pri vseh je šlo
na boljše. To so bila težka, a lepa doživetja. Postali in ostali smo prijatelji.
Prihajali so tudi tujci. Spoznavali
smo tuje ljudi, njihovo kulturo, navade … vsak narod ima nekaj svojega,
veliko so si pomagali tudi med sabo.
Vsi smo po svoje lepi in dobri ...
Umolkne, z mislimi nekje v preteklosti, med prijatelji, znanci … Okrog
ust ji zaigra nasmešek. Res, bogato
življenje. Počasi se vrne v sedanji trenutek. Pogleda me, kot da bi rekla:
»No, pa nadaljujva.«
Bi radi kaj sami dodali?
Težko je prepoznati človeka, ali res
potrebuje pomoč ali ne. Veliko ljudi
sem obiskala, se z njimi pogovarjala.
Pogovor veliko pomeni. Neka žena je
bila na tem, da naredi splav, ker je

imela malo sredstev za preživljanje.
Po pogovoru se je odločila, da bo
otroka obdržala. Sedaj ima sina, ki
hodi v šolo. Družina živi v redu in so
zadovoljni. Srečni so. Ljudi je treba
usmerjati, da si pomagajo med sabo.
Več kot materialna pomoč je vreden pogovor. Treba se je vživeti v
človeka, ga poslušati in razumeti.
Treba si je vzeti dovolj časa. Čas je
zelo pomemben.
Vse gre po Božjem načrtu, na nas
pa je, da sodelujemo. Pri Bogu najdem moč. Tako so me vzgojili starši.
Vzgoja človeka je pomembna.
Tudi pohvala je pomembna. Treba
je pohvaliti in spodbujati. Vsak lahko
stori kaj dobrega.
To so čudoviti ljudje. Vsakega
gledaš, kot da je edini, vsak posebej.
Milost je to. Na koristi se ne sme gledati.
Ali se je z leti število sodelavcev
spreminjalo? Koliko vas je bilo?
V začetku nas je bilo 7-8, poleg
tega je vedno sodeloval tudi g.
župnik. Nato je število upadlo. Zadnje
čase nas je manj.
Žene še vedno hodijo na obiske v
domove starejših občanov. Pred časom sem tudi sama hodila na obiske.
Obiskovala sem tudi družine prosilcev. Rada sem spoznavala ljudi. Pri
tem sem spoznala, da ljudje potrebujejo pogovor. Pridejo po hrano, potem pa ugotoviš, da je problem drugje.
Pri delu smo bili povezani s
sestrami matere Terezije. Obiskovali
smo brezdomce na Ambroževem trgu,
se z njimi pogovarjali. Tam mi je nekoč nekdo je rekel: »Mi smo lačni

Boga.« Srečanja smo organizirali tudi
tukaj v župnišču, v učilnici. Brezdomci
so radi prihajali k nam, potem so
odšli k frančiškanom, pa še kam in
nazaj. Ni nas motilo, da so tako krožili. Sedaj je skrb za brezdomce prevzelo Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. Vsaka doba je
imela svoje. Pri nas se zdaj lahko bolj
posvečamo družinam in posameznikom.
Kaj pa mladi? Ali so sodelovali in
kako?
Tudi mladi so sodelovali. Radi so
prihajali pomagat. Zanimiva izkušnja
je bila, ko nas je prišel igralec Borut
Veselko prosit, da bi sodelovali pri oddaji Odklop. Zaigral je brezdomca z
namenom predstaviti njihovo življenje
in naše delo. Zelo dobro se je vživel v
vlogo, rabil je le par nasvetov, da je
postal še bolj resničen. Radi smo
sodelovali.
Zdaj si mi pa izprašala vest!
Svojo sogovornico Ano sem izbrala
in predlagala za naj-prostovoljko
zaradi njenega dolgoletnega nesebičnega služenja ljudem, še posebno
malim, ubogim in od nikogar videnim.
Težko si predstavljam, da bi kdo svojo
službo odstopil drugemu iz nesebične
ljubezni, tako kot je to storila ona.
Potem pa še vsa ta leta nesebičnega
razdajanja v služenju ljudem in po
njih Bogu.
Brez Ane in podobnih bi marsikomu v stiski bilo še slabše. Tradicionalne oblike prostovoljstva bi morala
družba intenzivneje podpirati. Srečni
smo lahko za vse ljudi s tako velikim
srcem.
Jana Vrančič Kalar

Koledar za maj 2015
1. 5. prvi petek, praznik Jožefa Delavca, začetek šmarnic;
6. 5. sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta;
9. 5. sobota, ob 9.00 v Škofovih zavodih srečanje vseh članov župnijskih
svetov: pregledali bomo prehojeno pot in prisluhnili nadškofu Stanislavu;
- ob 9.00 v župniji Ljubljana Koseze srečanje za razporočene;
10. 5. nedelja, nabirka za novo ureditev ogrevanja naše cerkve;
11. 5. trije prošnji dnevi pred vnebohodom;
14. 5. četrtek, slovesni praznik Gospodov vnebohod, maši ob 10.00 in 18.00;
15. 5. petek, začetek binkoštne devetdnevnice;
16. 5. sobota, ob 10.00 na Brezjah somaševanje slovenskih škofov ob 70letnici konca 2. svetovne vojne za vse žrtve vojnega in povojnega nasilja;
17. 5. nedelja, ob 14.15 binkoštna dvorana: molitev z Marijo;
- pri vseh mašah nabirka za socialno zavarovanje duhovnikov;
20. 5. sreda, ob 19.30 koncert University of Southern Maine Chamber Singers,
ZDA;
24. 5. nedelja, ob 1930 koncert University of Notre Dame Clee Club, ZDA;
27. 5. sreda, Resnica in sočutje: ob 18.00 pri nas somaševanje, ki ga bo vodil
p. Miran Špelič; ob 19.30 v filharmoniji Rože sočutja: koncert Sakralnega abonmaja: Gabriel Fauré Requiem, Andrej Misson, novo delo;
31. 5. sobota, slovesni praznik Svete Trojice, župnijsko žegnanje, sklep
šmarnične pobožnosti; ob 9.00 predstavitev članov ŽPS;
7. 6. nedelja, sklep verouka in župnijski dan;
4. 7. sobota, ob 10.00 zlata maša duhovnega pomočnika Antona Rojca.

Ogrevanje v naši cerkvi
V cerkvi smo začeli preurejati naše ogrevanje, saj smo imeli zadnja leta
pozimi zelo hladno, računi za ogrevanje pa so bili zelo visoki. Odstranili smo
stare radiatorje, sedaj pa bodo mojstri namestili konvektorske grelnike ob
klečalnike v klopeh.
Ker župnija nima sredstev, bodo sestre uršulinke krile večji del stroškov te
investicije, seveda pa bo del stroškov nosila tudi župnija. Zato tiste, ki zmorete,
prosim za donacije, imeli pa bomo tudi nabirke v ta namen. Prva nabirka bo v
nedeljo, 10. maja, pri vseh mašah.
Pisarna je odprta: pon, tor, čet in pet 10-11, pet 16-17.
Župnijska karitas: tor 16.30-17.30, pogovor o težavah: pon 10.30.
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