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UVOD

Demografske spremembe ne le v Evropi, temveč tudi drugod po svetu, pomenijo ne
samo kvantitativne spremembe, ampak odražajo tudi pomembne kvalitativne spremembe življenjskih razmer v družbi. »Na severu planeta smo priče 'staranju prebivalstva, ki
se ni več sposobno biološko obnavljati', medtem ko je na jugu položaj obrnjen.« (KDC
483) Tematika pastorale starejših je glede na velike globalne spremembe postala ena
izmed temeljnih nalog katoliške Cerkve. Trenutna pričakovana življenjska doba se je
znatno povečala. V spodnjem grafu vidimo rast povprečne pričakovane življenjske dobe
v državah Evropske unije in Slovenije med leti 1960 in 2017. V skoraj šestdesetih letih
je številka postala višja za 12 let.

Tabela 1: Povprečna pričakovana življenjska doba v državah Evropske unije in Slovenije med leti 1960 in 2017 (World Statistics b.l).
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V štiridesetih letih se je v Sloveniji za približno desetkrat povečalo število prebivalcev,
ki so umrli pri starosti 100 let ali več.

Tabela 2: Število prebivalcev Republike Slovenije, ki so umrli starejši več kot sto let
med letoma 1980 in 2018 (Statistični urad Republike Slovenije b.l.).

Demografska hruška se vse bolj spreminja v gobo. Na dveh spodaj prikazanih prebivalstvenih piramidah vidimo grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva v Sloveniji.

Tabela 3: Prebivalstvena piramida iz leta 1971 (Statistični urad Republike Slovenije
b.l.).
2

Na njej sta vidna dva večja useka. Zgornji prikazuje prebivalstvo rojeno v letih 1914 1919 med prvo svetovno vojno, ko je bilo število rojstev občutno manjše, saj je bilo
veliko moških na bojiščih. Spodnji, manjši usek, prikazuje prebivalstvo rojeno v letih
1943 - 1945 med drugo svetovno vojno, ki pa ni tako močno ogrozila demografskega
stanja kot prva svetovna vojna.

Tabela 4: Prebivalstvena piramida iz leta 2019 (Statistični urad Republike Slovenije
b.l.).
»Hruška« je postala bolj podobna »gobi.«
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Zaporedno
Država

mesto v lestvici

Povprečna pričakovana življenjska doba
povprečje
obeh spolov

ženske

moški

Japonska

1

83,08

86,8

80,5

Slovenija

26

80,8

83,7

77,9

ZDA

31

79,3

81,6

76,9

Srbija

61

75,6

78,4

72,9

Rusija

110

70,5

76,3

64,7

Jemen

137

65,7

67,2

64,3

Afganistan

161

60,5

61,9

59,3

Somalija

176

55

56,6

53,5

Sierra Leone

183

50,1

50,8

49,3

Tabela 5: Povprečna pričakovana življenjska doba leta 2015 (World Health Organization 2016).
V razpredelnici je zajetih devet držav s podatki o povprečni pričakovani življenjski dobi
pri obeh spolih skupaj in posebej pri ženskah ter moških. Najvišje na lestvici 183-ih
držav je Japonska s 83,08 leti, najnižje pa Sierra Leone s 50,1 letom povprečne pričakovane življenjske dobe pri obeh spolih. Če pogledamo na spletno stran Svetovne zdravstvene organizacije, ugotovimo, da so najvišje na lestvici države Evropske unije, Avstralije in Oceanije ter Japonska, sledijo jim države Severne in Srednje Amerike z nekaterimi državami Bližnjega in Daljnega vzhoda ter Severne Afrike. Za njimi so države
Srednjega vzhoda, na repu pa države Podsaharske Afrike.
Dejavniki, ki vplivajo na življenjsko dobo so dedna zasnova posameznika, življenjski
slog, bivalno in delovno okolje ter socialno-ekonomski dejavniki. Znanstveniki še ved4

no razpravljajo o relativnem pomenu teh dejavnikov pri določitvi pričakovane življenjske dobe.
Posameznikova dedna zasnova je pomemben element za povečanje pričakovane življenjske dobe. Pod vplivom dedovanja so predvsem človekove sposobnosti ter telesne in
psihične značilnosti, kot so na primer barva las, oči, polti, krvna skupina, številne bolezni in motnje. Drugi dejavnik, ki vpliva na življenjsko dobo, je spol. Glede na raziskave
živijo v vseh družbah po svetu ženske povprečno približno sedem let dlje kot moški.
Tudi življenjski slog posameznika odločilno vpliva na življenjsko dobo. Prehrana je
pomemben dejavnik, ki vpliva na zdravje in na telesno ter duševno zmogljivost. Danes
je veliko hrane pridelane oziroma pridobljene iz okolja, ki je onesnaženo in v sebi vsebuje nekatere težke kovine ter druge strupene snovi, ki se kopičijo v človeškem telesu.
Vse bolj redka pa postajajo področja, ki niso preveč onesnažena. Velikega pomena so
tudi različne odvisnosti: kajenje, uživanje alkohola in drog in druge sodobne odvisnosti;
na primer od elektronskih naprav, ki pogosto izraziteje vplivajo na človeka kot alkohol
in nikotin. Na zdravje telesa in duha pa vpliva tudi ukvarjanje z različnimi telesnimi
aktivnostmi.
Vpliv na življenjsko dobo ima tudi bivalno in delovno okolje. Skrajšujejo jo onesnaženost zemlje, vod in zraka, različna škodljiva sevanja ter hrup. Na zdravje vpliva tudi
mikroklima življenjskega prostora, ki ne sme biti prehladen, prevlažen in pretemen.
Povsem drugače je, če je prostor svetel, topel in suh ter opremljen z opremo, ki je po
obliki, barvi in postavitvi pomirjujoča.
Prav tako pa imajo vpliv tudi socialno-ekonomski dejavniki. Za lažjo vključenost v vsakdanje življenje je pomembna izobrazba. Z znanjem se poveča možnost vključitve v trg
dela in tako možnost primernega dohodka. Revnejši so običajno prikrajšani za možnosti
izobraževanja, za bolj zdrav način življenja, za primerno življenjsko in delovno okolje.
Zaposlitev omogoča vstop v družbo, dohodek in tako vsaj minimalno finančno stabilnost. Brezposelnost ima socialne kot tudi psihološke negativne posledice. Eden glavnih
razlogov za znatno povečanje pričakovane življenjske dobe v razvitih državah v zadnjem stoletju so medicinski preboji in povečana kakovost zdravstvenega varstva. Danes
je medicina sposobna z zdravili in različnimi drugimi postopki večino bolezenskih simptomov blažiti, marsikatere bolezni pa celo ozdraviti, kar še pred slabim stoletjem sko-
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raj ni bilo mogoče. Vendar pa še vedno nimajo vsi ljudje po svetu dostopa do ustrezne
zdravstvene obravnave.
Takšne spremembe prinašajo nova vprašanja in poglede na starejše prebivalstvo. Kako
naj gledamo na starost? Kakšen je položaj starejših v naši družbi? Kako skrbimo za njihove potrebe? Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, se v štirih členih dotika tudi
starostnikov in bolnikov ter njihovega dostojanstva in enakosti z vsemi ljudmi pred
zakonom.

»Člen 20
Enakost pred zakonom
Pred zakonom so vsi enaki.

Člen 21
Prepoved diskriminacije
1. Prepovedana je vsakršna diskriminacija na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega
ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali
drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti,
starosti ali spolne usmerjenosti.

Člen 25
Pravice starejših
Unija priznava in spoštuje pravico starejših do dostojnega in samostojnega življenja ter
sodelovanja v družbenem in kulturnem življenju.

Člen 26
Vključenost invalidov
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Unija priznava in spoštuje pravico invalidov do ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti, socialne in poklicne vključenosti ter sodelovanja v življenju skupnosti.« (Listina Evropske unije o temeljnih pravicah 2010, 395-397)

Vedno bolj se »širi in vedno močneje utrjuje pomen osebnega dostojanstva slehernega
človeškega bitja« (CD 41, 11). Kritični smo do ekonomskih in socialnih trendov, ki
prikazujejo starost negativno in spodbujajo diskriminacijo. Prepričani smo, da je vsaka
faza človeškega življenja izjemnega pomena.
Vendar pa nasproti te krščanske dediščine, ki jo je sprejela tudi Evropska unija, sodobna
zahodna družba še vedno skuša na rob odriniti vse, ki ne zadostujejo kriterijem »sodobne, razvite civilizacije.« Zavrača vse spoznanje, ki so ga doživeli taki ljudje, pa naj bo to
skozi leta življenja ali pa skozi izkušnjo bolezni, sebe in okolice. Protiutež temu je krščanska skrb za odrinjene. Kristus prav vsakega kristjana vedno znova vabi na obrobje,
ki skrbi za najbolj uboge. Pa resnično spoštujemo in izpolnjujemo ta Gospodov klic?
Glede na to, da je pastorala ostarelih eno izmed temeljnih poslanstev, ne samo duhovniškega, ampak tudi vsakega krščanskega poklica, je dobrodošlo, da z magistrskim delom
predstavim kako se duhovni namen te oskrbe odraža v pastorali.
Problematika starejših je sicer relativna novost v pastorali. Ta je bila doslej usmerjena
predvsem k otrokom in mladostnikom, starejše osebe pa so bile zajete v kategorijo
odraslih. Dejstvo je, da nekoč ni bilo število starih tako visoko, obenem pa so živeli
med svojci in bili tako mnogo bolj vključeni v družbeno strukturo.
Vendar pa bo potrebno biti pri pastorali ostarelih pozoren tudi na to, da bo v prihodnosti
vedno več starejših, ki v svoji mladosti, pa tudi kasneje, niso imeli tako globokega stika
s Cerkvijo kot ga imajo danes mnogi ostareli, rojeni v času, ko je večina prebivalstva še
bila verna oziroma redno hodila k maši in se ob molitvi zbirala v domačih hišah. Pogosto bo morda potrebno pri ostarelih in bolnikih, predvsem v bolnišnicah in domovih za
ostarele, izvajati ne samo novo evangelizacijo, ampak mnogim celo prvo evangelizacijo.
Očitna sprememba je tudi, da župnijska cerkev ni več družabno središče kraja kot
nekoč, ampak so to postali trgovski centri, telovadnice ter fitnesi, gostilne, gasilski
domovi in drugi prostori, kjer se danes ljudje množično zbirajo in družijo. Vedno bolj
bo potrebno priti k ljudem na njihove domove, na kraje druženja, obenem pa se potrudi7

ti, da bo tudi župnijska cerkev in predvsem župnišče postalo kraj, kjer se bodo ljudje
veselo družili in se počutili domače.
V nalogi bom torej skušal podati, kaj so današnji izzivi pastorale starejših in kje so priložnosti, da se z izzivi spoprimemo, da bodo tudi ostareli vedno močnejši člen župnijskih občestev. Podal bom tudi primere dobrih praks iz domovine in tujine. Glavni
namen dela pa bo v ljudeh povzročiti, da bodo o vsem tem sploh začeli razmišljati in
skušali narediti miselni preskok, da ne bodo ostajali samo v okvirih preteklosti, ampak
prešli v sedanjost in prihodnost. Živimo danes in za naprej, preteklost pa moramo spoštovati in se iz njenih izkušenj učiti. Upam, da bo pričujoče delo koristen pripomoček
pastoralnim delavcem in vsem vernim, ki nam ni vseeno za vedno več starejših prebivalcev matere Zemlje.
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1. TEORIJA PASTORALNE TEOLOGIJE

Pastoralna teologija je praktični pogled na Cerkev v njenem odnosu z Bogom. Osredotoča se na Cerkev kot skupnost, njen cilj pa je usmeriti, voditi in peljati ljudi po Jezusu
Kristusu k odrešenju. To stori tako, da se jim približa v njihovi osebni in družbeni
stvarnosti, jim v tem zbližanju služi, oznani evangelij in skupaj obhaja bogoslužje.
»Na osnovi svetopisemskih navedkov je krščansko izročilo (tradicija) opredelilo naloge
Cerkve kot trojno poslanstvo: učiti, slaviti in služiti.« (Valenčič 2010, 12) Pred vnebohodom je Kristus svojim učencem dal naročilo: »Pojdite torej in naredite vse narode za
moje učence: krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal!« (Mt 28,19-20a) »Klic se ne ozira samo na pastirje,
duhovnike, redovnike in redovnice, ampak na vse ljudi; tudi krščanske laike je Gospod
osebno poklical.« (CD 41, 6) »Pojdite in naredite« so naročilo, naj bomo drugim učitelji
oziroma preroki, »krščujte jih,« so besede, po katerih smo poklicani k duhovniški ali
posvečevalni službi, katere namen je slaviti Boga. Bogoslužje je »vrhunec, h kateremu
teži delovanje Cerkve in hkrati vir, iz katerega izvira vsa njena moč.« (B, 10) »Učite jih
izpolnjevati« pa so besede, ki nas spominjajo, da nam je dana čast kraljevske službe
oziroma biti poklican k služenju drugim. Kristjan je vsak trenutek poklican, da posvečuje svoje življenje in ga daruje Bogu tako, da sprejema Jezusove »blagre, da posluša in
premišljuje božjo besedo, da se zavestno in dejavno udeležuje bogoslužnega in zakramentalnega življenja v Cerkvi, da osebno moli, da skupaj molijo v družini in skupnostih, da je lačen in žejen pravičnosti, da izpolnjuje zapoved ljubezni v vseh položajih
življenja in v službi bratom predvsem malim, ubogim in trpečim.« (CD 41, 23)
Kompendij Katekizma katoliške Cerkve na kratko razloži v kakšnem smislu je božje
ljudstvo deležno trojne Kristusove službe, duhovnika, preroka in kralja. »Božje ljudstvo
je deležno Kristusove duhovniške službe, kolikor so krščeni posvečeni s Svetim
Duhom, da darujejo duhovne daritve; deležno je njegove preroške službe, kolikor se z
nadnaravnim verskim čutom neomahljivo oklepa vere, se vanjo poglablja in jo izpričuje; deležno je njegove kraljevske službe, ko posnema Jezusa Kristusa, ki je kot kralj
vesoljstva postal služabnik vsem, zlasti ubogim in trpečim.« (KDC 155)
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K trojni službi nekateri prištevajo tudi občestvenost (gr. koinonia - sorodstvo, bratsko
občestvo). Nekateri pastoralni teologi postavljajo občestvenost celo na prvo mesto ter jo
navajajo kot primarno nalogo Cerkve. Kadar smo v občestvu, v povezanosti z Bogom,
drugimi verniki, pa tudi s samim seboj, se v polnosti uresničuje trojno poslanstvo Cerkve in nas samih. Brez oznanjevalca ni oznanjevanja, oznanjevanja ni, če ni tistega, ki
se mu oznanja. Prav tako je tudi pri služenju. Občestvu je posebej namenjena Kristusova obljuba o navzočnosti:»Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam
sem jaz sredi med njimi.« (Mt 18,20) (Valenčič 2010, 15).
»Vsem krščanskim vernikom je torej naložena častna obveznost, truditi se za to, da bi
vsi ljudje po vsej zemlji spoznali in sprejeli odrešenjsko božje oznanilo.« (LA 3)

1.1 Principi pastoralne teologije

S principi pastoralnega delovanja lahko pastoralo kot prakso utemeljimo oziroma izpeljemo iz teologije kot teorije.
»Bog je v svoji dobroti in modrosti hotel razodeti samega sebe in razkriti skrivnost svoje volje, da bi ljudje po Kristusu, učlovečeni Besedi, imeli v Svetem Duhu dostop k
Očetu in bi postali deležni božje narave.« (BR 2)

1.1.1 Teocentrični princip

Bog hoče zveličanje vseh ljudi, kar je cilj pastorale. Pastorala izhaja iz Boga in vodi k
njemu. K sodelovanju pri tem pa je poklican tudi človek. Najprej na osebni ravni, ko
sodeluje z božjo milostjo v osebnem življenju, potem pa tudi na občestveni ravni, ko
sodeluje pri uresničevanju božjega načrta v družbi.
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1.1.2 Kristološki princip

»Bog se je v polnosti razodel s tem, da je poslal svojega lastnega Sina, v katerem je postavil svojo zavezo za vedno. On je dokončna Očetova Beseda.« (KKC 73) Bog je poslal
Sina na svet, da bi pričeval zanj. To je storil s smrtjo na križu in vstajenjem od mrtvih.
Kakor je on sam pričeval o Očetu, tako tudi vse ljudi kliče k pričevanju, ne samo Jezusa
iz evangelijev, ampak Kristusa, ki deluje v času in prostoru, da bi posredovali njegovo
odrešenje.

1.1.3 Pnevmatološki princip

»V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Zemlja pa je bila pusta in prazna, tema se je
razprostirala nad globinami in duh Božji je vel nad vodami.« (1 Mz 1,1-2) Ta isti Duh je
vodil izvoljeno ljudstvo Izrael, se razodeval v času Jezusovega življenja1 ter bil na binkošti poslan apostolom2 kot obljubljeni Tolažnik,3 da bodo njegove »priče v Jeruzalemu
in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta« (Apd 1,8) vse do konca časov.
Sveti Duh deluje po posameznikih in po Cerkvi. »Cerkev, živo občestvo v veri apostolov, ki jo izroča naprej, je kraj našega spoznanja Svetega Duha:
- v Svetem pismu, ki ga je navdihnil;
- v izročilu, katerega vedno sodobne priče so cerkveni očetje;
- v cerkvenem učiteljstvu, ki mu stoji ob strani;
- v zakramentalni liturgiji, prek njenih besed in simbolov, kjer nas Sveti Duh združuje s
Kristusom;
- v molitvi, v kateri posreduje za nas;
- v karizmah in službah, s katerimi se gradi Cerkev;

1

Lk 3,21-22.

2

Apd 2,1-13.

3

Jn 14,16.
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- v znamenjih apostolskega in misijonarskega življenja;
- v pričevanju svetnikov, kjer razodeva svojo svetost in nadaljuje odrešenjsko delo.«
(KKC 688)

1.1.4 Ekleziološki princip

Cerkev je »v Kristusu nekak zakrament, to je znamenje in orodje za notranjo zvezo z
Bogom in za edinost vsega človeškega rodu« (C 1). »Beseda »Cerkev« / »ekklesia«, iz
gr. »ek-kalein« - »poklicati iz«/ pomeni »sklicanje«. Ta beseda označuje zbore ali skupščine ljudstva … V krščanski govorici pomeni beseda »Cerkev« bogoslužni zbor, a tudi
krajevno skupnost ali celotno vesoljno skupnost verujočih. Ti trije pomeni so dejansko
neločljivi.« (KKC 751, 752) V Cerkvi so različne navzočnosti vernikov. »Vse in vsaka
so poklicane k delu za prihod božjega kraljestva glede na različne poklice in položaje,
karizme in službe. Različnost ni vezana samo na starost, ampak tudi na razliko spola na
različnost darov, kakor tudi na poklice in pogoje življenja. Ta različnost kaže živo in
konkretno bogastvo Cerkve.« (CD 41, 66-67)

1.1.5 Zgodovinsko – odrešenjski princip

»Svet je bil ustvarjen v božjo slavo. Bog je vse ustvaril, ne zaradi pomnožitve slave,
marveč zaradi razodevanja slave in zaradi priobčevanja svoje slave.« (KKC 293) Je
torej mogoče ločevati med božjo in človeško zgodovino? Boleče je opažanje skozi vso
zgodovino, ko človek počne stvari, ki niso v skladu z božjim načrtom, ko je bilo vse
ustvarjeno dobro (1 Mz). Toda v svetu je še vedno navzoče tudi dobro. Koncil naroča,
da »je Cerkev v vsakem času dolžna preiskovati znamenja časov in jih razlagati v luči
evangelija. Tako more potem na vsakem rodu prilagojen način odgovarjati na večno
spraševanje ljudi o smislu človekovega sedanjega in prihodnjega življenja in o njunem
medsebojnem odnosu.« (CS 4) Cerkev je tako poklicana, da se pridruži svetovnemu
prizadevanju za uresničitev pozitivnih teženj: človekove pravice, dostojanstvo zakona,
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družine in človeka nasploh, kulturni in gospodarski napredek, pravično socialno življenje, mir, graditev mednarodne skupnosti (CS 46-93).

1.1.6 Personalni in komunitarni princip

»Verniki so kot posamezniki poklicani k apostolskemu delu v različnih okoliščinah svojega življenja; zavedajo pa naj se, da je človek po svoji naravi družbeno bitje in da je
bilo Bogu všeč zbrati tiste, ki verujejo v Kristusa, v božje ljudstvo in v eno telo. V skupnosti izvrševani apostolat se torej lepo sklada tako s človeškimi kakor s krščanskimi
zahtevami vernikov. Obenem je znamenje občestva in edinosti Cerkve v Kristusu, ki je
rekel: 'Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi' (Mt
18,20).« (LA 18) Vsak človek je osebno poklican in osebno odgovoren za pastoralno
delovanje, vendar ne more iti mimo skupnosti. Oba principa se medsebojno dopolnjujeta, vendar pa je nevarnost, da bi se ju ločevalo in dalo prevelik poudarek enemu izmed
njiju. Zavedati se je potrebno tudi tega, da je marsikje pogosto onemogočeno delovanje
skupnosti ali pa je število vernikov majhno, zato ima »apostolat posameznikov svoje
posebno mesto« (LA 17) ravno na takih področjih.

1.1.7 Eshatološki princip

»Pastoralna dejavnost živi v času in prostoru, namenjena pa je uresničevanju odrešenjskega dogajanja v sedanjem in v prihodnosti.« (Valenčič 2010, 66) »Vendar pa pričakovanje nove zemlje ne sme oslabiti, marveč spodbuditi vnemo za delo na tej zemlji, kjer
raste tisto telo nove človeške družine, ki že more dati nekak obris novega sveta. Zato je
zemeljski napredek treba sicer skrbno razlikovati od rasti Kristusovega kraljestva, vendar pa je ta napredek, kolikor more prispevati k boljši ureditvi človeške družbe, velikega
pomena za božje kraljestvo.« (CS 39) Je pa pri tem potrebno paziti, da ne pridemo do
zmotnega mišljenja, da je popolnost, brezgrešnost, odrešenost, mogoče doseči že na
zemlji.
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2. POJMOVANJE OSTARELIH IN BOLNIH V KRŠČANSKI
ZGODOVINI

Zgodovina je ves čas spremljala tudi ostarele in bolne. Vendar pa imamo ohranjene
predvsem zapise o bolnikih, o ostarelih se je pisalo nekoliko manj. V teološki literaturi
so največkrat omenjeni v razlagah svetopisemskih odlomkov, ter v povezavi z zakramentom bolniškega maziljenja, v posvetni literaturi pa začnejo nastopati v vseh književnih zvrsteh.

2.1 Sveto pismo

Lahko bi rekli, da Sveto pismo po svoje kar nekoliko preseneča. Sodobni človek ne bi
pričakoval, da bo na toliko mestih govora o ostarelih in bolnih. Pravzaprav 'knjiga knjig'
odseva življenje takratnih ljudi. Jezus na primer uporablja prilike iz kmečkega življenja,
opisujejo se dogajanja, ki so jih ljudje najpogosteje doživljali. Starost in bolezen je bila
vsakdanjik takratnega življenja, hkrati pa se Božji čudeži najbolj izrazito pokažejo ravno na bolnikih. Pa tu ne gre le za telesno ozdravljenje, temveč za drugačen pogled na ti
ranljivi skupini ljudi. Sveto pismo nam skuša povedati, da so tudi tej dragoceni in smo
jim dolžni izkazovati ljubezen in usmiljenje.

2.1.1 Ostareli

»Starost je potrebno vstaviti v čisto določen načrt Boga, ki je ljubezen in jo živeti kot
del poti, po kateri nas Kristus vodi v Očetovo hišo.4 Samo v luči vere, okrepljeni z

4

Jn 14,2.
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upanjem, ki ne osramoti,5 bomo namreč sposobni živeti starost kot dar in nalogo, kakor
se za kristjana edino spodobi.« (CD 83, 13)

2.1.1.1 Stara zaveza

Ko je Bog ustvaril svet je po prvem grehu človeka določil, da bo umrljiv.6 Dalje celo
piše z njegovimi besedami: »Moj dih ne bo ostal v človeku za vedno, ker je meso (umrljiv). Njegovih dni bo sto dvajset let.« (1 Mz 6,3) Kljub božji določitvi, da se bo človek
na zemlji trudil, mu je vendar določil doživeti visoko starost. »Dni naših let je sedemdeset let, če smo krepki, osemdeset let.« (Ps 90,10) V obljubi nove zemlje pa Gospod
govori po Izaiju: »Kdor bo umrl star sto let, bo umrl mlad, kdor pa ne bo dočakal sto let,
bo veljal za prekletega.« (Iz 65,20b)
Visoka starost je Božja obljuba vsem, ki mu bodo zvesti in bodo hodili po njegovi poti.
Tako Bog obljublja v četrti zapovedi dekaloga, ko naroča: »Spoštuj očeta in mater, da
se podaljšajo tvoji dnevi na zemlji, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog!« (2 Mz 20,12) Tudi
modremu Salomonu v njegovih sanjah obljubi: »Če boš hodil po mojih poteh in se držal
mojih zakonov in zapovedi, kakor je hodil tvoj oče David, bom podaljšal tvoje dni.« (1
Kr 3,14) V psalmih pa najdemo hvalo Božjim služabnikom, da bodo »še v starosti rodili
sadove in ostali polni soka in zelenja« (prim. Ps 92,15). Kot Bogu zvesti so v visoki
starosti umrli očaki7, z njo se je Jozue, ki jih je ob smrti štel sto deset let, pri petinosemdesetih celo pohvalil.8
Starost je znamenje modrosti, »zakaj pri ljudeh je razumnost isto kot sivi lasje« (Mdr
4,9). Star človek si je v dolgem življenju nabral izkušnje, te pa naj bodo v pomoč mlajšim rodovom. »Spomni se starodavnih dni, premisli leta iz roda v rod; vprašaj očeta in
povedal ti bo, svoje starce in razložili ti bodo!« (5 Mz 32,7) »Dobra je modrost, ki je
povezana z dediščino.« (Prd 7,11) »Poslušaj svojega očeta, ki ti je dal življenje, ne
zaničuj svoje matere, ko se postara. (Prg 23,22) »Ne zavračaj pripovedovanja starih, saj
5

Rim 5,5.

6

1 Mz 3,19.

7

1 Mz 5,1-32; 11,10-32; 25,8; 50,26; 5 Mz 34,7; Sod 8,32; 1 Krn 29,28.

8

Joz 14,10-11.
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so se tudi oni učili od svojih očetov. Od njih se boš namreč naučil pameti in kako odgovoriti, ko se pokaže potreba.« (Sir 8,9)
Bog naroča, naj spoštujemo in cenimo stare ljudi: »Pred sivo glavo vstani, prikloni se
staremu človeku.« (3 Mz 19,32) Med lastnostmi sovražnega, surovega naroda, Bog
izpostavi tudi to, da »ne spoštuje starčka« (5 Mz 28,50; Bar 4,15), kot eno izmed znamenj brezvladja pa, da bo »deček predrzen do starega« (Iz 3,5). Grešniki tudi »ne spoštujejo sivih las priletnega starca« (Mdr 2,10).
Čeprav je starost znamenje božjega blagoslova in Bog obljublja, da bo do naše starosti
ostal isti in nas bo tovoril do naših sivih las,9 pa zna biti starost tudi nesrečna, nemočna
in betežna.10 Kljub opevani človekovi modrosti v njegovi starosti, pa nas skuša Job
opomniti, da se človek ne sme zanašati samo nase in na svoje znanje, kajti prava modrost in moč sta pri Bogu, »dih Mogočnega jih dela razumne« (Job 32,8). Trdi, da pravilo
»pri osivelem je modrost« (Job 12,12) ne drži, saj Bog »zanesljivim odvzema besedo in
starim jemlje razsodnost« (Job 12,20). Zato David kliče: »Ne zavrzi me v času starosti,
ko gre moja moč h koncu, me ne zapusti!« (Ps 71,9)
Kot dober zgled modrega starostnika lahko izpostavimo mučenca, starčka Eleazarja,
uglednega učitelja postave. Silili so ga jesti darovano svinjsko meso, on pa jo je zavrnil.
Nadzorniki darovanja, ki so Eleazarja poznali in ga spoštovali, so mu dejali, naj hlini
jesti darovano meso tako, da bi jedel kako drugo meso, ki ga sme uživati. Eleazar pa je
»napravil časten sklep, vreden njegovih let, ugleda njegove starosti, njegovih častitljivih
in v naporih osivelih las … 'Moji starosti se ne spodobi, da bi se prenarejal'.« (2 Mkb
6,23-24) Mladim ni želel zapustiti slabega zgleda in je tako končal pod udarci mučiteljev.

9

Iz 46,4.

10

2 Sam 19,35-38; 1 Kr 1,1; 14,4; Ps 71,9; Prd 12,1-7; Mdr 3,17.
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2.1.1.2 Nova zaveza

Jezus v evangelijih o starejših ne govori neposredno. Na nek način govori o njih le s
tem, ko svoje poslušalce večkrat opomni k skrbi za vdove in uboge11, saj lahko logično
sklepamo, da so bile vdove običajno starejše ženske, ki niso bile po moževi smrti več
primerne za ponovno poroko, hkrati pa je socialna revščina največkrat dotolkla ravno
ostarele, nezmožne vsakega težjega fizičnega dela.
Precej bridke so Jezusove besede apostolu Petru: »Resnično, resnično, povem ti: Ko si
bil mlad, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hotel; ko pa se postaraš, boš raztegnil
roke in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš.« (Jn 21,18) Kljub temu, da je Jezus
tu najverjetneje imel v mislih Petrovo mučeniško smrt, so lahko te besede tudi napoved
bridkega življenja marsikaterega starostnika.
Za veselje, pa lahko starejši v navdih vzamejo Jezusove besede, ki jih sicer izrekel o
vinu, pa naj tokrat veljajo tudi za človeka: »Staro je dobro.« (Lk 5,39)
Najznamenitejši liki ostarelih so evangeljske osebnosti Zaharije in Elizabete ter starčka
Simeona in prerokinje Ane.
Duhovnik Zaharija in Elizabeta »sta bila pravična pred Bogom. Živela sta brez graje, po
vseh Gospodovih zapovedih in navodilih. Otrok nista imela, ker Elizabeta ni bila rodovitna, in sta bila že zelo v letih.« (Lk 1,6-7) Kljub Elizabetini visoki starosti se jima je
rodil sin Janez Krstnik. Zgled sta nam lahko kot človeka, ki »ju navdaja globok duh
molitve« (CD 84, 17).
Drug par starostnikov pa sta »Simeon, pravičen in bogaboječ mož. Pričakoval je Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil nad njim. In Sveti Duh mu je razodel, da ne bo videl
smrti, dokler ne bo videl Gospodovega Mesija.« (Lk 2,25-26) Napoved se je uresničila
in z Jezusom v rokah je Boga slavil in se prepustil v njegovo voljo. Prav tedaj je Boga
slavila in o njem pripovedovala naokrog tudi »prerokinja Ana, Fanuélova hči iz Aserjevega rodu. Bila je že zelo v letih. Po svojem devištvu je sedem let preživela z možem,
nato pa je kot vdova dočakala štiriinosemdeset let.« (Lk 2,36-37) Živela je v templju,
kjer se je posvečala molitvi in postu.
11

Mt 5,3; 19,21; Mr 10,21; 12,38-44; Lk 7,12; 14,13; 18,1-8; 18,22; 19,8; 20,45-47; 21,1-4.
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Nekoliko več besed o ostarelih nam spregovori apostol Pavel. V pismu Titu zapiše:
»Stari možje morajo biti trezni, dostojanstveni, razumni, zdravi v veri, ljubezni in stanovitnosti. Podobno naj se stare ženske vedejo spodobno, kakor zahteva svetost … Naj
druge učijo, kar je dobrega.« (Tit 2,2-3) S tem naroča, naj bodo starejši zgled mlajšim,
saj v pismu Efežanom naroča: »Otroci, ubogajte svoje starše v Gospodu, kajti tako je
prav. Spoštuj očeta in mater – to je prva zapoved z obljubo: da ti bo dobro in boš dolgo
živel na zemlji.« (Ef 6,1-3) Tu nam pride v misel Božja obljuba dolgega življenja.
O isti misli nam govori tudi apostol Peter v svojem prvem pismu: »Prav tako mlajši,
podredite se starejšim. V medsebojnih odnosih se vsi oblecite v ponižnost, ker Bog se
prevzetnim upira, ponižnim pa daje milost.« (1 Pt 5,5) Tu Peter ne govori o slepi poslušnosti, govori o medsebojni ponižnosti. Povsem na mestu je, da to misel dopolnimo še s
Pavlovo mislijo Timoteju: »Do starejšega moža ne bodi trd. Opominjaj ga kakor očeta,
mlajše pa kakor brate, starejše ženske kakor matere, mlajše kakor sestre, in sicer z vso
čistostjo.« (1 Tim 5,1-2) Dolžni smo dopolnjevati drug drugega in se s tem žlahtniti, da
bomo ostali zanamcem v zgled in spomin, kakor se je Pavel spominjal »iskrene vere, ki
je v tebi (v Timoteju) in ki sta jo prej imeli tvoja stara mati Loída in tvoja mati Evníka«
(2 Tim 1,5).

2.1.2 Bolniki

Bog skrbi za naše duhovno in fizično življenje. Ustvaril je človeško telo in vesel je, ko
uživamo zdravje in živahnost. Toda na tem svetu naša telesa trpijo zaradi bolezni, bolečine in propadanja.
»Bolezen in trpljenje sta vedno bila med najtežjimi problemi, ki jih postavlja človeško
življenje. V bolezni človek preizkuša svojo nemoč, svoje meje in svojo končnost. Vsaka
bolezen more napraviti, da zaslutimo smrt. Bolezen nas privede v tesnobnost, v zaprtost
vase, včasih celo v obup in v upor zoper Boga. More pa tudi napraviti človeka zrelejšega, mu pomagati, da spozna v svojem življenju to, kar ni bistveno in se obme k temu,
kar je bistveno. Zelo pogosto sproži bolezen iskanje Boga, vrnitev k njemu.« (KKC
1500-1501)
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2.1.2.1 Stara zaveza

Ob izgonu iz raja, ko sta prva človeka prekršila Božje naročila, je ta ženi napovedal:
»Zares, mnogo boš trpela v svoji nosečnosti in v bolečinah boš rojevala otroke.« (1 Mz
3,16) Res da ne smemo razumeti nosečnosti in rojevanja kot bolezen, vendar pa lahko te
besede vsaj malo razumemo kot znamenje, da bo človekovo življenje spremljala tudi
bolezen.
Bog na več mestih človeku obljublja, da bo, če bo »poslušal glas Gospoda, svojega
Boga in delal, kar je prav v njegovih očeh in ubogal njegove zapovedi in izpolnjeval vse
njegove zakone, ne bo spravil nadenj nobene od bolezni, ki jih je poslal nad Egipt« (2
Mz 15,26). S skoraj enakimi besedami je Mojzes povzel to Božjo obljubo in jo najdemo
v 5 Mz 7,15.
Starozavezni človek se zaveda, da Bog ne daje samo dobrih stvari, ampak da včasih tudi
preizkusi človekovo zvestobo in zaupanje. »Pridite, vrnimo se h Gospodu, kajti on je
raztrgal in nas bo ozdravil, udaril je in nas bo obvezal.« (Oz 6,1) Očiten predstavnik je
Job, ki je bolezen dobil brez kakršne koli storjene krivice. Kljub temu je zaupal v Boga
in njegovo pravičnost in ta ga je za njegovo zvestobo obilno nagradil.
Nasprotno od tega pa v Stari Zavezi obstaja jasna povezava med grehom in boleznijo.
Bog je tako kaznoval faraonovo12 in Abimelehovo13 hišo, ker sta se poročila s Saro,
Abrahamovo ženo. Mirjam je kaznoval z gobavostjo, ker je ta govorila grdo o bratu
Mojzesu14. Prav tako je želel kaznovati Izraelce, ker so se upirali Mojzesu: »Udarim jih
s kugo« (4 Mz 14,12), vendar je Mojzes pregovoril Boga, da tega ni storil. Nekatere
uporneže pa je dejansko kaznoval z boleznijo in smrtjo. »Kajti prišla je jeza od Gospoda, začela se je kuga … Za kugo jih je poleg tistih, ki so umrli zaradi Koraha, umrlo
štirinajst tisoč sedemsto.« (4 Mz 17,11.14) Zaradi nezvestobe je kaznoval kralja Jerobeáma15 in Ahazjá,16 zaradi lakomnosti Elizejevega služabnika Gehazija,17 zaradi prevzetnosti kralja Uzija.18

12

1 Mz 12,17.

13

1 Mz 20,18.

14

4 Mz 12,1-15.

15

1 Kr 14,7-14.
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Posebej lahko izpostavimo primere kaznovanja tujih ljudstev. Meščane Ašdoda, Gata in
Ekróna »in njegove pokrajine je udaril s tvori« (1 Sam 5,6.9.12), Aramce pa na Elizejevo prošnjo s slepoto.19
Jasno je, da je Bog ljudem za kazen, ker so kršili njegove zakone, poslal bolezni. Vendar pa ni bila bolezen edina kazen za kršitelje zakona. Včasih jih je udaril z revščino,
naredil zemljo neplodno ali pa jih kaznoval z napadom sovražnikov. Včasih je bila
kazen posledica osebnega greha včasih pa kolektivne krivde neke skupine ali ljudstva.
Ozdravljenje se tako začne po osebnem spreobrnjenju20. Sam Bog obljublja, da bo »če
bom … poslal kugo med svoje ljudstvo, pa se bo moje ljudstvo, ki kliče nase moje ime,
ponižalo, molilo in iskalo moje obličje ter se odvrnilo od svojih hudobnih poti, bom
prisluhnil iz nebes, jim odpustil greh in ozdravil njihovo deželo« (2 Krn 7,13-14). Mnogokrat se je zgodilo ozdravljenje na prošnjo kakega »božjega« moža. 21 Ti so včasih
samo molili, spet drugič so dali naročilo, naj bolnik stori kako dejanje. Elizej je na primer po slu naročil vojskovodju Naamanu: »Pojdi in se sedemkrat umij v Jordanu, pa se
ti meso povrne in boš čist.« (2 Kr 5,10) Izaija pa je naročil »naj vzamejo kepo smokev
in jo položijo na uljé, da (kralj Ezekija) ozdravi« (Iz 38,21). Posebej omembe vreden je
prerok Elizej. Zbolel je in umrl. V Izrael so kasneje vpadali roparji iz Moaba. »Ko so
nekoč pokopavali nekega moža, glej, so zagledali roparsko krdelo. Moža so vrgli v Elizejev grob in se razšli. Ko pa se je mož dotaknil Elizejevih kosti, je oživel in se postavil
na noge.« (2 Kr 13,21)
Vendar pa je tisti, ki zdravi, Bog. O sebi sam pravi: »Jaz sem Gospod, tvoj zdravnik.«
(2 Mz 15,26)
Izaija napove Jeruzalemu svetlo prihodnost. Na nek način prerokuje prihodnji čas, novi
Jeruzalem, kakor Janez v Razodetju. To bo čudoviti vek, ko »noben prebivalec ne bo
več rekel: 'Bolan sem'« (Iz 33,24).

16

2 Kr 1,16.

17

2 Kr 5,26-27.

18

2 Krn 26,16-21.

19

2 Kr 6,18.

20

Iz 19,22.

21

1 Mz 20,17; 2 Kr 5,8-10.
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2.1.2.2 Nova zaveza

Precejšnji del Jezusovega služenja je bil osredotočen na skrb za potrebe ubogih in bolnih. Na začetku javnega delovanje je sam dejal, da je prišel, da prinese blagovest ubogim, da oznani jetnikom prostost in slepim vid (Lk 4,18). »Tako se je izpolnilo, kar je
bilo rečeno po preroku Izaiju: On je odvzel naše slabosti in odnesel naše bolezni.« (Mt
8,17)
Ozdravljal je ne samo telo, temveč tudi dušo – je pravi telesni zdravnik, ki odpušča grehe22 in iz katerega je »izhajala moč in ozdravljala vse« (Lk 6,19). Zato so se ga bolniki
skušali tudi dotakniti.23
Pri ozdravljanjih je uporabljal različna znamenja. Včasih se je poslužil le preproste
besede24 ali pa še tega ne. Uporabljal je blato25, slino26 ali vodo27. Zdravil je s polaganjem rok28, dotikanjem29, pa tudi na daljavo30. Večkrat pa je skupaj združil različne
izmed naštetih načinov.
Eno pa je jasno. Ozdravljal je samo tiste, ki so želeli njegovega ozdravljenja. Od bolnikov je večkrat zahteval izpovedano vero31 vanj. Besedilo govori tudi o nasprotnem, o
tem, da »zaradi njihove nevere tam ni storil veliko mogočnih del« (Mt, 13,58; Mr 6,56).
Do trpečih je Jezus imel sočutje, gobavec »se mu je zasmilil« (Mr 1,41), prav tako dva
slepa, ki sta sedela ob poti.32 S trpečimi in bolnimi se je celo poistovetil: »Bolan sem bil

22

Lk 9,12-13.

23

Mt 9,20-21; 14,36; Mr 3,10; 5,27-28; 6,56; Lk 6,19; 8,44.

24

Mr 3,5; 5,41; 10,52; Lk 5,24; 7,14; 13,12; 18,42; Jn 4,50; 11,43 .

25

Jn 9,6.

26

Mr 7,33; 8,23.

27

Jn 9,7.

28

Lk 13,13.

29

Mt 8,3.15; 9,29; 17,7; 20,34; Mr 1,41; Lk 5,13; 22,51.

30

Mr 7,25-30; Mt 8,5-13; 15,22-28; Lk 7,1-10; Jn 4,46-54.

31

Mt 8,10.13; 9,2; 9,22; 9,28-29; 15,28; Mr 2,5; 5,34; 5,36; 9,23-24; 10,52; Lk 5,20; 7,9; 7,50; 8,48; 8,50;

17,19; 18,42; Jn 9,38; 11,27; 11,40.
32

Mt 20,34.
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in ste me obiskali.« (Mt 25,36) Zato še danes vse nas vabi z besedami »pridite k meni
vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek,« (Mt 11,28) da nas potolaži
in ozdravi, če tega le želimo.
Že za časa svojega življenja, je Jezus svojim apostolom naročil: »Bolnike ozdravljajte,
mrtve obujajte, gobave očiščujte, demone izganjajte.« (Mt 10,8) »Razšli so se in hodili
od vasi do vasi ter povsod oznanjali evangelij in ozdravljali.« (Lk 9,6) »Izgnali so tudi
veliko demonov in veliko bolnikov mazilili z oljem ter jih ozdravljali.« (Mr 6,13) Z
Jezusovim vnebohodom se ozdravljanje bolnih ne konča. Apostoli so nadaljevali zaupano jim poslanstvo. »Po rokah apostolov se je dogajalo veliko znamenj in čudežev med
ljudmi.« (Apd 5,12) Peter in Janez sta tako ozdravila hromega moža, kot nam poročajo
Apd 3,1-10. Filip je v Samariji delal čudeže in »veliko hromih in pohabljenih je bilo
ozdravljenih« (Apd 8,7). Peter je ozdravil hromega Eneja in od mrtvih obudil Tabito33,
Pavel pa je ozdravil hromega moža iz Listre,34 mladeniča Evtiha35 in očeta Malteškega
prvaka Publija, ki sta ga »mučili vročica in griža« (Apd 28,8). Skupaj pa so apostoli
storili še mnogo čudežev in znamenj.
Vendar pa so se zavedali, da njihova moč ne prihaja od njih samih, ampak od Kristusa:
»V imenu Jezusa Kristusa Nazarečana, hôdi!« (Apd 3,6) »Brat Savel! Gospod Jezus, ki
se ti je prikazal na poti semkaj, me je poslal, da spregledaš in postaneš poln Svetega
Duha.« (Apd 9,17)
Podobno kakor Jezus, so tudi apostoli ozdravljali z različnimi znamenji in dejanji. Polagali so roke36, zdravili z besedo37, s predmeti (robci, rute)38 ali pa celo s svojo senco39.
Predvsem hrome so tudi prijeli za »roko in jih dvignili« (Apd 3,7). Pomembno dejanje
pri ozdravljenju je tudi apostolova osebna molitev40.

33

Apd 9,33-42.

34

Apd 14,8-10.

35

Apd 20,9-12.

36

Apd 5,12; 9,17; 14,3; 19,11; 28,8.

37

Apd 9,34; 14,10; 16,18.

38

Apd 19,12.

39

Apd 5,15.

40

Apd 4,23-31; 9,40; 28,8; Jak 5,16.
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Za konec pa še zanimiv Pavlov napotek Timoteju, kjer ga opozarja, naj skrbi za svoje
zdravje. »Ne pij več le vode, temveč popij malo vina zaradi želodca in svojih pogostih
bolezni.« (1 Tim 5,23)

2.2 Cerkveni pisatelji

V priliki evangelija po Mateju hišni gospodar najema delavce za svoj vinograd zgodaj
zjutraj, potem okrog tretje, šeste, devete in enajste ure (okoli devetih dopoldne, ob poldne ter ob treh in petih popoldne) (Mt 20, 1-6).
V homiliji, s katero je sveti Gregor Veliki komentiral ta odlomek na sredo četrtega postnega tedna, 28. marca 591, razlaga različne ure poklicanosti tako, da jih primerja življenjskim obdobjem: »Različne ure je mogoče nanašati na različne starosti človeka. Jutro po tej naši razlagi prav gotovo predstavlja otroštvo. Tretjo uro lahko primerjamo z
mladostništvom, ker se sonce pomika proti vrhu neba in to pomeni, da raste žareče
obdobje. Šesta ura je zrela mladost. Sonce stoji na sredi neba, torej se v tem obdobju
razvije polnost moči. Starost predstavlja deveta ura, kajti kakor se sonce pomika z najvišjega mesta, tako to obdobje začenja izgubljati žar mladosti. In na koncu, enajsta ura
je obdobje poznih let ali skrajne starosti. Delavci so torej poklicani v vinograd ob različnih urah, kar hkrati pomeni, da je kdo poklican k svetemu življenju že v otroštvu, drugi
v mladosti, tretji v zreli mladosti, četrti v starosti in zadnji v najbolj poznih letih«. (Gregor Veliki b.l.)
Podobno komentira tudi Teofilakt Ohridski: »On najame ene zjutraj, to je v njihovem
otroštvu; druge ob tretji uri, to je v njihovi mladosti; druge ob šesti in deveti uri, ko imajo petindvajset ali trideset let, ali preprosteje, v njihovi moškosti; in druge ob enajsti uri,
v njihovih starih letih.« (Teofilakt Ohridski 2004, 123)
Avguštin v Vprašanjih k Peteroknjižju razlaga tudi odlomek, kako so trije možje obiskali ostarela Abrahama in Saro pri Mamrejevih hrastih in jima napovedali rojstvo sina. Tu
sicer razpravlja o tem, pri katerih letih ima človek lahko otroke, vendar že takoj v kontekstu razloži razliko med besedama »starejši« ter »star«, s katerima sta označena Abra23

ham in Sara. Pravzaprav je njegov namen, da ju nekoliko pomladi. »Starost starejših
ljudi je manjša kot tistih, ki so stari, čeprav se besedo star uporablja tudi za starejše.41«
(PL 34, 557) Avguštin sicer uporablja drugačen latinski prevod, kjer sta Abraham in
Sara označena kot ostarela, ne kot stara, kot je sicer pravo besedilo 1 Mz 18,11.
»Ne le angeli in preroki, pastirji in starša, temveč tudi stari in pravični pričujejo o rojstvu Gospoda. Vse starosti, oba spola so priče tega čudežnega dogodka.« (Ambrož
Milanski 1845, 1573) Ambrož nam skuša povedati, da je lahko prav vsak človek pričevalec za Gospoda, da leta, spol, premoženje ali služba niso pomembni.
Prav posrečeno komentira Janez Zlatousti Pismo Titu, kjer o starih ljudeh zapiše:
»Nekaj je pomanjkljivosti, katere starost ima, mladost pa ne. Nekatere so sicer skupne z
mladino, poleg tega pa imajo še počasnost, plahost, pozabljivost, brezbrižnost in razdražljivost. Zaradi teh razlogov opominja starejše moške z besedami, naj bodo trezni.
Mnogo razlogov je, zaradi katerih moški v tem obdobju postanejo drugačni in niso trezni, še posebej pa, kot sem že omenil, v njihovi splošni brezbrižnosti in težavah z razburjenjem oziroma razdražljivostjo. Zaradi tega (Pavel) dodaja dostojanstvenost in zmernost. Tu misli razumnost. Za dostojanstvenostjo je poimenoval razumnost, tu misli dobro razpoloženje. Kajti obstajajo med starimi nekateri, ki divjajo, eni od vina, drugi od
žalosti. Starost jih naredi omejene (ozkoglede). 'Zdravi v veri, ljubezni in stanovitnosti'.
Dodal je še 'v stanovitnosti', kajti ta kvaliteta še posebej ustreza starcem.« (Janez Zlatousti 1862, 681-682) Kot značilnosti starosti izpostavi počasnost, plahost, pozabljivost,
brezbrižnost oziroma to, da so starejši pogosto slabo ali pa sploh neodzivni na dogajanje
okoli njih. S treznostjo moramo imeti v mislih ne le treznost od alkohola, temveč predvsem pozornost na okolico. Že Janez Zlatousti opazi pojav, da se starejši vdajajo pijači
zaradi žalosti, katere najverjetnejši izvor je starostna onemoglost in osamljenost.
Ne tako široko razlago ponuja »Kasiodorjev učenec«, ki »stare može« tolmači kot »cerkvene starešine, ki jih je potrebno vsem dati za zgled« (Kasiodorjev učenec b.l.). Povsem drugače, v drugem odlomku (1 Tim 5,1) pa stare može razlaga Išodad iz Merva.
Pravi, da se izraz ne tiče tistih, »ki so na položaju (cerkvene starešine), ampak katerega
koli starega moža, prastarega v dneh« (Išodad iz Merva b.l.).

41

Seniorum aetas minor est quam senum, quamvis et senes appellentur seniores.
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Mnogi pisci torej čislajo tiste, ki se zdijo v očeh sodobnega sveta nepotrebni. Tej ljudje
mnogo prispevajo k duhovnemu blagru vsega človeštva. Tudi zato bi morali zanje še
posebej skrbeti in jim biti v oporo, kot piše ugledni ekseget Cornelius à Lapide:42 »Drugi menijo, da so z »bolj potrebni43« in »manj vredni časti44« označeni isti (deli telesa),
trebuh in njegovi pomožni organi. Toda apostol razlikuje med njimi in jih povezuje kot
različne subjekte s pomočjo veznika »in.« S tem misli, da skrbimo za tiste ude telesa, ki
so bolj slabotni in manj ugledni v primerjavi s preostalimi in ravnamo z njimi, kot da so
bolj koristni. Zato so tudi v Cerkvi tisti, ki se zdijo manj vredni, kot so slabotni, neznani
in prezirani, ravno zaradi tega bolj koristni in bi morali biti bolj deležni pomoči in oskrbe.« (à Lapide 1700, 235)
»Slabotnost45 je predmet potrpežljivosti, odločnosti in zmernosti, nedvomno pa so slabotni mnogo bolj trezni46 kakor bolniki. Slabotni ljudje bolj pazljivo skrbijo zase in preudarno zavrnejo vse, kar je škodljivo in tako postanejo bolj disciplinirani in močni.« (à
Lapide 1700, 317) O pomembnosti zdravja in medicine, ki je človeku v korist in pomoč
piše Bazilij Veliki v svojem Obširnejšem pravilu. Zdravje telesa ima za ravno tako
pomembno kakor zdravje duše. Še celo več. Skrb za telo da za zgled, kako skrbeti za
dušo. Kot pomoč našemu telesu, ki je »dovzetno za trpljenje in podvrženo različnim
boleznim … nam je Bog, ki vodi naše celotno življenje, podaril zdravilstvo … da lahko
nudimo trpečim vsaj nekaj olajšanja … Če ni zdravniške pomoči na voljo, ne smemo
vseh upov staviti na to veščino za tolažbo v bolezni, temveč moramo misliti na to, da
Gospod ne dopušča, da bi bili skušani preko svoje moči … Marsikdaj ima (Gospod) za
primerno materialno pomoč v naši bolezni, da se z odlaganjem ozdravljenja spomin na
dobroto bolj trdno vtisne ali da nam, kakor je bilo že rečeno, da zgled, kako moramo
skrbeti za svojo dušo. Saj kakor je za telo nujno, da se ga zavaruje pred tem, kar je
škodljivo in se mu da, kar potrebuje, tako moramo tudi mi odstraniti iz naše duše, kar je
škodljivega in ji dati to, kar ji gre po naravi.« (Bazilij b.l., 91-93)
42

Cornelius Cornelii à Lapide SJ (roj. Cornelis Cornelissen van den Steen), *18. december 1567, Boc-

holt, Belgija; †12. marec 1637, Rim.
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1 Kor 12,22.

44

1 Kor 12,23.
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Ker se komentar nanaša na 2 Kor 12,9 sem prevedel kot slabotnost, čeprav je beseda lahko mišljena

tudi kot bolehnost.
46

Umirjeni, resni, preudarni.
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Papež Janez Pavel II. se je v poslanici ob postnem času leta 2005 posebej dotaknil vprašanja ostarelih. Zaveda se, da se po zaslugi znanosti in medicine človeško življenje
podaljšuje, kar vpliva na »porast števila starejših ljudi, zato je naša naloga, da smo
posebej pozorni na t. i. tretje življenjsko obdobje … Ostareli ljudje potrebujejo razumevanje in pomoč.« (Katoliška Cerkev v Sloveniji 2005) V poslanici kot pereč problem
izpostavi osamljenost, ki »vodi v izolacijo in v malodušje« (2005). Vzrok osamljenosti
tiči v občutju mnogih starejših, da so »v breme tako skupnosti kot tudi svoji družini«
(2005) »Niste in se tudi ne smete čutiti na obrobju življenja Cerkve, pasivni element v
svetu, ki pretirava v naglici, ampak dejavni subjekti v določenem obdobju človekovega
bivanja, ki je človeško in duhovno rodovitno.« (CD 83, 11-12) Kot zdravilo proti osamljenosti in pasivnosti naroča, da je potrebno utrditi »zavest, da so stari ljudje dragocen
zaklad, zato si moramo prizadevati za izboljšave na področju finančnih pomoči in zakonov, ki te starostne skupine na noben način ne izključujejo iz družbenega življenja«
(Katoliška Cerkev v Sloveniji 2005).
»Če je res, da je človeško življenje v vsaki fazi vredno največjega spoštovanja, je v
nekem smislu še toliko bolj, ko ga zaznamujejo starost in bolezen. Starost je zadnji
korak našega zemeljskega romanja, ki ima različne stopnje, vsako s svojimi lučmi in
sencami … Vera v Kristusa razsvetljuje kristjane glede bolezni in stanja … Jezus, ki je
umrl na križu, je dal človeškemu trpljenju transcendentno vrednost in pomen. Soočeni s
trpljenjem in boleznijo smo verniki vabljeni, da ostanemo mirni, ker nas nič, niti smrt,
ne more ločiti od Kristusove ljubezni.« (Benedikt XVI. 2007) S temi besedami je papež
Benedikt XVI. nagovoril udeležence 22. mednarodne konference z naslovom 'Pastoralna oskrba bolnih starejših oseb', ki jo je pripravil Papeški svet za pastoralo zdravstvenih
delavcev.

2.2.1 Papež Frančišek

Papež Frančišek zelo ceni starejše osebe, še posebej pozoren pa je do bolnikov. To najbolje opazimo pri splošnih avdiencah in pastoralnih obiskih po svetu, kjer vedno najprej
opazi uboge. Vidimo ga, kako objema in poljublja invalide na vozičkih, bolnike z berglami, osebe s posebnimi potrebami, ostarele, otroke.
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Tudi sam Frančišek ima izkušnjo, kako je biti hudo bolan. Kot mladenič je zbolel za
hudo pljučnico, našli so mu tri ciste in mu zaradi njih odrezali zgornji del desnega pljučnega krila. S sondo so mu izčrpavali vodo, s katero so mu izpirali poprsnico in brazgotine pljuč. To mu je povzročalo hude bolečine. »Bolečina sama po sebi ni krepost, lahko
pa je krepostno glede na to, kako jo sprejmeš. Poklicani smo k popolnosti in sreči, pri
tem iskanju pa bolečina predstavlja omejitev. Zato je smisel bolečine mogoče popolnoma razumeti prek bolečine Boga, ki je Kristus.« (Ambrogetti 2013, 23)
Bolezen ga vedno gane, ob njej onemi. Ceni jo enako kot zdravje, saj ima vsak človek
enako dostojanstvo ne glede na stanje telesa in duša. »Zdravje je vsekakor pomembna
vrednota, vendar ne določa vrednosti človeka … Polnost, h kateri teži vsako človeško
življenje, ni v nasprotju s stanjem bolezni in trpljenja. Zato slabo zdravje in invalidnost
nikoli nista dober razlog za izključitev ali, še huje, za odstranitev osebe.« (Frančišek
2014) Papež tu zelo svari pred tem, čemur on pravi »kultura odmetavanja.« Pogosto
svari pred tem, da se vse tiste osebe, ki niso več po godu sodobnemu svetu, ki niso več
mladi in zdravi, ki ne proizvajajo več dovolj aktivno in v zadostni količini, obravnava
kot odpadke. Zapira se jih v bolnišnice, domove za ostarele in v podobne ustanove.
»Najresnejše prikrajšanje, ki ga doživljajo starejši, ni oslabitev telesa in invalidnost do
katere lahko pride, temveč zapuščenost in izključenost, prikrajšanje za ljubezen.«
(2014)
V knjigi Papež Frančišek: Jorge Bergoglio se pogovarja s Francesco Ambrogetti in Sergiom Rubinom, se Bergoglio spominja svoje babice Rose kot ljubeče in razumevajoče
osebe, ki ga je ob vstopu v semenišče pospremila s toplimi in odprtimi besedami, da ga
podpira ne glede kako se bo šolanje izteklo. Sam pravi, da ga je s tem naučila »kako
ravnati z ljudmi, ki stojijo pred pomembno življenjsko odločitvijo« (Ambrogetti 2013,
31). Na vprašanje, kdo je njegov najbolj priljubljen človek, je odgovoril: »Moja babica.« (97) Znano je, da v brevirju hrani njena pisma, ki mu jih je pisala in njeno oporoko
(104; Frančišek 2018, 11). Večkrat, kadar želi spomniti na bogastvo ostarelih in na njihovo zanemarjanje, pove zgodbo, ki mu jo je pripovedovala babica. Zgodba govori,
kako se je nek mož odločil, da bo njegov oče jedel v kuhinji, ker je zaradi starostne
oslabelosti pri jedi umazal mizo, ker ni mogel več trdno držati žlice v rokah. Čez nekaj
časa je našel svojega mladega sinka, kako je iz deščic izdeloval mizo in na vprašanje,
kaj dela, mu je sinek odgovoril, da mizo zanj, ko se postara.
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Frančišek starejše, med katere šteje tudi sebe, imenuje »varuhi spomina. Mi, dedki in
babice, moramo oblikovati zbor. Starejše si predstavljam kot stalni zbor velikega duhovnega zatočišča, kjer prosilne molitve in hvalnice podpirajo širšo skupnost, ki dela in se
bori na področju življenja.« (Frančišek 2018, 12) Zelo opozarja na to, da se z zapostavljanjem starejših, z njihovo osamitvijo »izgublja tradicija, ki ni nek muzej starih stvari,
ampak je zagotovilo prihodnosti, je sok v koreninah, ki daje rast drevesu in daje cvetove
in sadeže« (Červek 2019). »Naši starejši so vir modrosti za družbo. Ko jim posvečamo
pozornost, oblikujemo naše skupno življenje.« (Frančišek 2018, 11)
Kot vidimo, papež pri starejših kot njihovo tako rekoč najpomembnejšo lastnost izpostavlja predvsem njihovo zgodovino. Tu misli na njihove izkušnje, pripovedovanje njihovih osebnih življenjskih zgodb, skrivnosti krmarjenja skozi »pustolovščino življenja«
(Frančišek 2018, 11). »Naša družba je utišala glasove starih staršev … Zapostavili smo
jih, zato smo izgubili zaklad njihove modrosti … Zato nimamo vzornikov in koristi njihovih doživetih izkušenj. Izgubimo se. Manjka nam modrost ljudi, ki niso le vztrajali
skozi čas, temveč so v srcu tudi ohranili hvaležnost za vse, kar so doživeli.« (11)
Reševanje problema zapostavljanja starejših papež vidi predvsem v sodelovanju mladih
s starejšimi. »Med mladimi in starimi bi moralo vladati zavezništvo.« (Frančišek 2018,
11) Mlajši, brez oziroma z malo življenjskih izkušenj, naj znanje, izkušnje, navdihe,
spodbude ipd. iščejo pri starejših, tako, da jih poslušajo, razumejo, jim pomagajo. »Brez
pričevanja življenja starejših načrti mladih ne bodo imeli ne korenin ne modrosti.« (12)
»Danes mladi ljudje potrebujejo sanje starejših, da lahko upajo v prihodnost. Starejši in
mladi gredo skupaj naprej in potrebujejo drug drugega.« (11)
»Starejši, ki se dobro starajo, so kot kakovostno vino. Ko se vino stara, postane boljše,
pravzaprav veliko boljše! Ne zavržemo ga. Ko pa se vino ne stara dobro, postane kis.
Starati se je treba dobro, z modrostjo, da lahko modrost posredujemo.« (Frančišek 2018,
19) Mladim se mora izročati kakovostno življenjsko modrost, mora se jih dobro naučiti,
zato potrebujejo kvalitetne učitelje. Kaj pomaga, če se mladega nauči le slabih stvari.
Učiti jih je pa potrebno z dobrimi zgledi, hkrati pa povedati tudi to, kaj je slabo. Frančišek je potarnal je, da je prav »grozno, ko starejše osebe postanejo cinične. Ne želijo več
deliti svojih izkušenj. Zviška gledajo na mlade. Nenehno se pritožujejo. Ne zmorejo
deliti modrosti. Le brezplodno lahko zrejo nazaj v pretekle čase.« (11)
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2.3 Cerkveni dokumenti

V starosti »mnogo naših sodobnikov vidi le težko in neizbežno usodo. Dejansko je
danes zelo razširjena takšna podoba tretjega življenjskega obdobja, ki se kaže le kot
stopnja pešanja, ko se človekova osebna in družbena omejenost le še stopnjujeta« (CD
83, 13). Sodobni svet poraja mnoge oblike človeške bede pri starejših in bolnih. Revščino v ekonomskem smislu spremlja še obup zaradi »zapuščenosti … ker so odrinjeni na
rob ali socialno zapostavljeni« (KDC 5). Za mnoge ostarele je starost travma, ki jih
bremeni in zaradi staranja, ki prinaša prenekatere križe in težave, »zavzamejo držo pasivne resignacije, upora ali celo brezupnega zavračanja. Osebe, ki se zapirajo same vase
in se umikajo na rob življenja, pospešujejo proces lastnega fizičnega in umskega propadanja« (CD 83, 13). »Bolezen in trpljenje sta vedno bila med najtežjimi problemi, ki jih
postavlja človeško življenje. V bolezni človek izkuša svojo nemoč, svoje meje in svojo
končnost … Bolezen nas privede v tesnobnost, v zaprtost vase, včasih celo v obup in v
upor zoper Boga. More pa tudi napraviti človeka zrelejšega, mu pomagati, da razlikuje
v svojem življenju to, kar ni bistveno in se obrne k temu, kar je bistveno. Zelo pogosto
sproži bolezen iskanja Boga, vrnitev k njemu.« (KKC 1500-1501)
Nekatere teme katekizma Katoliške Cerkve, predvsem socialne, vabijo prav vse bralce,
da se o njih sprašujejo in skušajo po njih tudi živeti. Gre za obče teme, za katere ne
more nihče reči, da se ga ne tičejo. V prvi vrsti kaže na lastnike uporabnih in potrošnih
dobrin, ki »morajo te dobrine uporabljati zmerno prihranjujoč najboljši del od njih za
gosta, bolnika in reveža« (KKC 2405).
Cerkveni dokumenti še posebej nagovarjajo družinske člane, naj iz solidarnosti, ki izhaja iz medsebojne ljubezni, nudijo pomoč tistim, ki živijo v revščini in pomanjkanju,
bolnim, starejšim, žalujočim, osamljenim ali zapuščenim (KDC 246), predvsem pa, da z
njimi ravnajo ljubeče, sploh v času, ko si ne morejo sami pomagati in potrebujejo ustrezno oskrbo (222). Svojstveno dolžnost pa imajo odrasli otroci, ki imajo do svojih staršev odgovornost in dolžnost, »kolikor le morejo … materialno in moralno pomagati v
letih starosti in v času bolezni, samote ali stiske« (KKC 2218).
Ljubezen do bolnih in starejših, pa ni le izkazovanje pozornosti njim, temveč tudi to, da
jih »sprejmemo kot odgovorne sodelavce na način, ki jim to v resnici omogoča – kot
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dejavnike v skupnih projektih bodisi v fazi načrtovanja, bodisi pogovora ali uresničevanja« (KDC 222). Starostniki so šola življenja, prenašajo vrednote in izročila in pomagajo pri rasti najmlajših. Na mlade rodove prenašajo ne le vrednote in vero, temveč dajo
mladim vedeti, da so obstajali pretekli časi, »da se zgodovina ne začenja z njimi, da so
dediči dolge poti in da morajo nujno spoštovati preteklo« (CD 152, 105). Posebni pričevalci življenja so tudi bolniki, ki so »dejanski izraz človeškega trpljenja, ki je najbolj
pogost in najbolj skupen … Na vas kažemo, da svet poučimo, kaj je ljubezen.« (CD 41,
78) Mnogi starostniki, pa tudi bolniki, so 'polni življenja'. Ne želijo se ukloniti starosti
in bolezni. So kakor vozniki avtomobila, ki iz strahu pred oslabelostjo niso prenehali
voziti. Še vedno vozijo, sicer počasneje in previdneje, vendar z zavzetostjo, s katero
pridejo daleč. Ti starostniki »so sposobni razumeti pomen, ki ga ima starost v loku človekove eksistence in jo živijo vedro in dostojanstveno, še več, jemljejo jo kot življenjsko obdobje, ki ponuja nove priložnosti za rast in zaposlitev« (CD 83, 13).

2.3.1 2. vatikanski koncil

V marsičem je bi mišljen kot nekakšno nadaljevanje 1. vatikanskega koncila, kjer bi se
razpravljalo o Cerkvi, o njeni prenovi, vendar mu zaradi nemško-francoske vojne ni
uspelo. Janez XXIII. je sklical koncil, da bi »odprl Cerkvi nove steze in bi na zemljo
priklical novih vrelcev nauka in milosti našega Gospoda Jezusa Kristusa – kakor krepčilnih studencev doslej še skrite svežosti« (Koncilski odloki 2004, 24). Koncil ni želel
izoblikovati nekih trajnih načel Cerkve, verskih resnic in dati zakonov ter določb. Ni
želel preveč omejevati. Hotel je podati smernice, navodila, ki bi jih bilo potrebno uporabljati s svobodo in modrostjo. »Zato je kristjanom samim postavil naloge, ki naj bi jih
z živo zavestjo lastne odgovornosti pred Bogom in Cerkvijo reševali v vsakokratnem
položaju na podlagi široko zasnovanih koncilskih vodil ter ob naravni in hkrati nadnaravni luči, katere so deležni kot udje Kristusovega skrivnostnega telesa.« (28)
Koncilski odloki ne govorijo prav veliko o bolnikih in ostarelih. Predvsem se dotikajo
pomembnosti pastorale in skrbi za njih, o tem pa bom pisal kasneje, na drugem mestu.
Tu bi izpostavil le nekaj misli, ki jih podajo nekateri odloki o starejših, bolnih, trpečih
in ubogih.
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»Podobno Cerkev obdaja z ljubeznijo vse tiste, ki jih tare človeška slabost, še več, v
ubogih in trpečih spoznava podobo svojega ustanovitelja, ubogega in trpečega. Zelo si
prizadeva za lajšanje njihove bede in želi služiti Kristusu v njih.« (C 8) Dogmatična
konstitucija o Cerkvi tu ponovi Kristusovo misel, da je on sam navzoč v bolnih in trpečih, da so kot nekakšna živa monštranca.
Posebej nalaga vsej človeški družbi, naj »zagotovi preživljanje in človeško dostojanstvo
tistim, ki životarijo zlasti zaradi bolezni ali starosti v hujših težavah« (CS 66). Vsi ljudje
smo odgovorni drug za drugega, še posebej tisti, ki imajo več od drugih. Nas pa Kristusova ljubezen sili, da smo pozorni na tegobe drugih. »Kakor je torej Kristus hodil po
vseh mestih in vaseh ter v znamenje, da je prišlo božje kraljestvo, ozdravljal vse bolezni
in vse slabosti, tako je tudi Cerkev po svojih sinovih povezana z ljudmi katerega koli
stanu, zlasti pa z ubogimi in stiskanimi, in se prav rada zanje žrtvuje.« (M 12)

2.4 Bogoslužje

Bogoslužna besedila, predvsem tista, ki so bila pripravljena in dana v uporabo po 2.
vatikanskem koncilu, kar precej obravnavajo bolnike in ostarele. O samih bogoslužnih
opravilih bom pisal kasneje, tu pa se bom dotaknil le izrazoslovja, ki ga besedila v slovenščini uporabljajo za bolnike in ostarele.
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Bolj ali manj vsi obredniki in misali največkrat uporabljajo najpreprostejša izraza, bolniki in ostareli, saj tako najhitreje podajo sporočilo besedila. Jezik in izrazoslovje je zelo
liturgično tradicionalno. Tako so pogosto uporabljene samo besede brat, sestra, služabnik/ca, za katere iz konteksta preostalega besedila izvemo, da gre za bolne ali ostarele.
Starejše osebe obrednik Blagoslovi imenuje tudi kot »brate in sestre, ki jim (je Bog)
podaril mnogo let« (Blagoslovi 1989, 164), »dolgo življenje in visoko starost« (169). Za
ta obrednik velja opozoriti še na besedilo blagoslova neozdravljivo bolnega, saj besedilo
ponuja možnost, da voditelj izbere besede »našega bolnega očeta, naše bolne matere«
(186).
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3. ZGODOVINA DUHOVNE IN PASTORALNE OSKRBE OSTARELIH IN BOLNIH

»Zgodi pa se, da se miloščina daje v pravi namen – za bolne, ostarele ali tiste, ki so
izgubili premoženje, vendar skopo in z godrnjanjem. Čeprav je namen pravi, je dejanje
nevredno namena. Miloščino je namreč treba dajati z veseljem in velikodušno.« (Paladij
2009, 307)
Zanimivo poročilo je ohranjeno v Drugi knjigi Makabejcev, kjer so Judovi vojaki osvojili Timotejeve in Bakhidove trdnjave in osvojen »bogat plen razdelili na dva enaka
dela, in sicer enega zase, drugega pa za preganjance, sirote in vdove, zraven pa še za
stare ljudi.« Juda izpolnjuje postavo, ko upošteva Gospodovo naročilo Mojzesu, naj gre
pol plena bojevnikom in pol vsej skupnosti (4 Mz 31,25-27). V zgodovini je bilo v
navadi, da je šel del vojnega plena vojakom, del vsej skupnosti, del pa je bil namenjen
tudi bogu oziroma bogoslužnemu prostoru tiste skupnosti. Največkrat je bil namen vojne ravno plenjenje, da bi pridobili dobrine za preživetje.

3.1 Cerkveni pisatelji

Barnaba v pismu, ki se je ohranilo pod njegovim imenom piše o poti luči in o poti teme.
Po poti teme ali črnega, to je hudiča, hodijo tudi tisti, ki se ne »brigajo za vdove in sirote … nimajo srca za siromaka, ne trpijo s trpečim … prizadevajo bolečino človeku, ki je
v stiski« (Barnaba 1996, 263) Podobno piše tudi Ignacij Antiohijski v svojem pismu
Smirnčanom. Poziva jih, naj se ne dajo zavesti tistim, ki jim ni mar »ljubezen, ne vdova,
ne sirota, ne stiskani, ne zvezani, ne oproščeni, ne lačni in ne žejni« (Ignacij Antiohijski
1996, 167).
Sveti Afraat (sirsko Apraha , * okoli 270, † okoli 345), sirski cerkveni oče, ki je skoraj
nepoznan in o katerem vemo zelo malo, je napisal 23 Razprav (sirsko ܬܚܘܝܬܐ, taḥwîṯâ),
ki so pravzaprav homilije. Te se odlikujejo z dragocenimi informacijami o vprašanjih
33

dogmatike, liturgike, moralke in cerkvene pa tudi svetne zgodovine. V njih se dotika
nauka o vednem devištvu Marije, njenem božjem materinstvu, temelju Cerkve na svetem Petru, obravnava tudi vse zakramente, razen svetega zakona. Skratka, njegova teologija je povsem katoliška, ki pa ne pozna grške misli, ampak je povsem semitska. Njeni
temelji so predvsem na veri in Božji ljubezni. Jezik njegovega pisanja je precej lahek in
razumljiv. (Newadvent b.l.) V četrti Razpravi o molitvi Afraat razmišlja, da je molitev
tedaj, ko Kristus prebiva v srcu in ga vabi k ljubezni do bližnjega. »Lajšajte trpljenje
obupanim, obiskujte bolnike, pomagajte ubogim, to je molitev.« (Afraat 1894, 170)
Sveti Polikarp naroča prezbiterjem v svojem pismu Filipljanom »naj bodo milosrčni, do
vseh usmiljeni! Kdor je zašel, naj ga privedejo nazaj; vse bolnike naj obiskujejo; naj ne
zanemarjajo vdove, sirote ali siromaka.« (Bogoslužno branje 5, 71) Podobno naroča
Hieronim duhovniku Nepotijanu: »Tvojo skromno mizo naj poznajo ubožci in popotniki
in z njimi Kristus kot gost.47 … Tvoja dolžnost je obiskovati bolnike.48« (Špelič 2000)
Justin v Prvi apologiji piše, kako pri obhajanju liturgije zbirajo prispevke, s katerimi
potem predstojnik »pomaga sirotam in vdovam, takim, ki zaradi bolezni ali iz drugega
vzroka živijo v pomanjkanju« (Justin 1998, 235).
»In kaj prejme v zameno? Za streho,49 za oblačilo, za kruh, za hladno vodo, za obisk, za
prihod v ječo.50 Povsod gre za tisto, česar potrebuje, včasih pa tudi ne potrebuje. Zagotovo pa, kot sem že rekel, bolni in tisti, ki so v ječi, ne iščejo le tega, ampak eden, da bi
bil izpuščen, drugi pa, da bi bil rešen njegove bolezni.« (Krizostom 1862, 719) Janez
Krizostom tako komentira evangelijski odlomek o telesnih delih usmiljenja. Želi reči, da
ne gre le za obisk zapornika in bolnika, temveč, da ta dva želita eden svobodo, drugi pa
zdravje, kljub temu, da ju je potrebno obiskati in da je to dejanje naročeno od Jezusa.
Kot dobri pastir se je izkazal tudi Avguštin, o katerem piše njegov učenec in življenjepisec Posidij. »V svojih obiskih se je držal pravila, ki ga je določil apostol51 in obiskoval
le vdove in sirote v njihovih stiskah. Kadar pa se je zgodilo, da so ga bolniki prosili, naj
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Pismo 52,5.

48

Pismo 52,15.

49

Prenočišče pod streho.

50

Obisk v zaporu, ki se nanaša na »v ječi sem bil in ste prišli k meni.« (Mt 25,36)

51

Jak 1,27.
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pride osebno in moli h Gospodu zanje in položi na njih roke, je brez odlašanja odšel.«
(Posidij 1919, 105)
Hieronim piše Evstohiji naj bo previdna, da ne zapade v lakomnost, temveč naj to, kar
ima, ponižno deli s tistimi, ki so v pomanjkanju. Posmehuje se tistim, ki si nabirajo blaga in dobrin, ki potem, varno shranjeno, razpada. Obtožuje dvoličneže, ki ubogim dajo
le kaj malega, zase pa nabirajo bogastvo. »Pergamentne liste barvajo s škrlatom, zlato
topijo za pisavo in knjige krasijo z dragulji, pred njihovimi vrati pa Kristus nag umira.52« (Špelič 2000) Zapisal je še primer, kako je videl v baziliki svetega Petra v Rimu
neko plemenito gospo, ki je s spremstvom v pompu delila novce ubogim. Neka starejša,
revna ženska se je postavila še enkrat v vrsto, pa jo je bogatašinja grobo udarila do krvi.
Dalje v pismu pa hvali še menihe cenobite, ki nadvse skrbno poskrbijo za bolnike. »Če
pa kdo zboli, ga prenesejo v prostornejšo sobo in starešine mu tako skrbno strežejo, da
si ne želi ne mestne udobnosti ne materine ljubezni.53« (2000)
Sploh je bilo znano, da so v samostanih posebej skrbeli za ostarele in bolne menihe.
Dobivali so krepkejšo hrano, meso in vino,54 prihranjeno jim je bilo z delom55 ali pa so
bili zadolženi le za manjša opravila in so bolj skrbeli za osebno higieno. Pravilo svetega
Benedikta naroča, da je treba »bolnikom dati možnost za kopel, kolikorkrat je mogoče
… oslabelim bolnikom naj se dovoli jesti meso, da bi se okrepili« (Benedikt iz Nursije
1948, 54). Pozoren pa je potrebno biti tudi do ostarelih menihov in otrok, ki so (bili)
zaupani samostanu v vzgojo. Oni »naj se nikakor ne držijo strogosti Pravila glede hrane.
Nasprotno, do njih je treba biti obziren in ljubezniv in naj jedo pred zapovedanimi urami« (55). Kosilo je bilo v poletnem času ob 12. uri, v zimskem pa ob 15. uri, pred tem
pa ničesar.
Sveti Vincencij Pavelski spodbuja pastoralne delavce, tudi sebe, da »moramo tudi mi
delati tisto, kar je delal Kristus. Skrbeti moramo namreč za uboge, jih tolažiti, jim
pomagati in priporočati drugim … Ko torej reveže in uboge obiskujemo, skušajmo imeti
razumevanje zanje in tako sočustvujmo z njimi, da bomo čutili kot apostol, ki pravi:
52

Pismo 22,32.
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Pismo 22,35.
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Zgodbe za Lavza, 225; Bazilj, Obširnejše pravilo 44-45, Izreki svetih starcev 381, 569, 799 (številke

apoftegem).
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Bazilj, Obširnejše pravilo 45.
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Vsem sem postal vse … Službi ubogih moramo dajati prednost pred vsem drugim in se
ji nemudoma posvetiti. Če je v času molitve potrebno kakšnemu revežu nesti zdravilo
ali pomoč, lahko mirne duše greste k njemu. Delo, ki ga morate opraviti, darujte Bogu,
kot da bi bili pri molitvi. Če zaradi službe ubogim opustite molitev, ne bodite vznemirjeni in ne mislite, da ste grešili. Saj ne zanemarimo Boga, če se zaradi njega od njega
oddaljimo, ko namreč eno božje delo opustimo, da drugo podobno izvršimo. Ko torej
opustite molitev, da greste na pomoč kakšnemu bolniku, revežu, ne pozabite, da prav s
tem služite Bogu.« (Bogoslužno branje 5 1977, 269-270) Bolnike, uboge, reveže pooseblja s Kristusom, ki je sam dejal: »Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših
bratov, ste meni storili.« (Mt 25,40)
»Ko je nekega dne mati grajala sv. Rozo iz Lime, češ da vzdržuje v hiši ubožne in bolehne, ji je hitro odvrnila: 'Kadar strežemo ubogim in bolnim, strežemo Jezusu. Ne smemo se naveličati, ko gre za pomoč našemu bližnjemu, saj v njih služimo Jezusu'.« (KKC
2449)
»Največji greh je pomanjkanje ljubezni, brezbrižnost do bližnjega. Nobena bolezen, niti
gobavost, ne more tako popačiti človeka, da v njem ne bi prepoznala brata in sestre – še
več: trpečega Jezusa. Z denarjem lahko nahranimo lačnega Kristusa. Vendar ni lačen le
kruha, temveč ljubezni, tvoje navzočnosti, tvojega človeškega pristopa.« (Ognjišče b.l.)
Mati Terezija, ustanoviteljica reda Misijonark ljubezni, ki skrbijo za revne in bolne, je
svoje življenje razdajala za uboge in bila prava Jezusova pričevalka, ki mu je služila z
ljubeznijo.
Na velik pomen pastoralne oskrbe ostarelih in bolnih ljudi nas opozarja tudi papež
Benedikt XVI. Kot pomembno vidi dobro klinično zdravljenje bolnikov, ki pa ne more
brez »konkretne sposobnosti ljubezni, saj bolniki potrebujejo razumevanje, udobje in
nenehno spodbujanje in spremljanje. Zlasti starejšim je treba pomagati, da bodo premišljeno in človeško potovali po poti h končnemu delu zemeljskega življenja, da se spokojno pripravijo na smrt, ki je, kakor vemo kristjani, prehod v objem Nebeškega Očeta,
poln nežnosti in usmiljenja.« (Benedikt 2007) Pri pastoralni oskrbi daje velik pomen
družinam in jih nagovori, naj ostarele in bolne sprejmejo medse in naj jih ne prepustijo
bolnišnicam, domovom in hospicem, da bodo »lahko preživeli zadnje obdobje svojega
življenja v svojem domu in se pripravili na smrt v toplem družinskem okolju« (2007).
Vendar pa se zaveda, da je v tempu in obveznostih današnjega časa to marsikje nemo36

goče storiti in so bolni prepuščeni različnim zdravstvenim ustanovam. Kljub temu trdi,
da je za paciente zelo pomembno, da se »vezi z njegovimi ljubljenimi in lastnim okoljem ne porušijo« (2007).
»V najtežjih trenutkih bolezni … je treba pacienta spodbuditi, da bi našel moč, da se
sooči s svojo težko preizkušnjo, v molitvi in s tolažbo zakramentov. Obkrožen mora biti
z brati v veri, ki so pripravljeni poslušati in deliti svoje občutke. Resnično, to je pravi
cilj 'pastoralne' skrbi za ostarele, zlasti kadar so bolni, še bolj pa, če so hudo bolni.«
(2007)

3.1.1 Papež Frančišek

»Družba resnično pozdravlja življenje, ko prepoznava, da je dragoceno tudi v starosti,
invalidnosti, hudi bolezni in tudi ko peša. Kadar uči, da klic k izpolnitvi človeka ne
izključuje trpljenja, ko svoje člane uči, da v bolnih in trpečih vidijo dar za celotno skupnost, da njihova prisotnost poziva k solidarnosti in odgovornosti.« (Frančišek 2014)
Frančišek zelo spodbuja družbo, da bi se zavedala pomena bolnih, trpečih, ostarelih.
Vabi nas, da smo ob njih, da jim pomagamo, da prepoznavamo njihovo bogastvo izkušenj in modrosti. »Prepogosto pozabimo, da so medčloveški odnosi vedno odnosi medsebojne odvisnosti, ki se v življenju posameznika kaže v različnih stopnjah, najizraziteje
pa se pojavi v situacijah starosti, bolezni, invalidnosti in trpljenja na splošno. To zahteva, da v medosebnih odnosih, kakršni obstajajo v skupnosti, nudimo potrebno pomoč,
da se odzovemo na potrebo, ki jo oseba v tem trenutku predstavlja.« (Frančišek 2014)
Papežu je pomembno, da je nekdo prisoten ob bolniku, da ga ta začuti. Pravi, da je največji problem, da tako telesna kot duševna bolečina prinašata osamljenost. »Kar človek
potrebuje, je to, da ve, da ga nekdo spremlja, da ga ima rad, da spoštuje njegov molk in
moli, da bi vstopil Bog v tisti prostor, ki je čista osamljenost. (Ambrogetti 2013, 26)
Hkrati pa poziva predvsem starejše, naj bodo tudi oni pobudniki dejanj in njihovi nosilci, gonilna sila ali pa vsaj dejavni sodelavci. Žalosti ga, če starejši postanejo le pasivni
opazovalci sveta okrog njih. »Pozivam pa tudi k našemu delovanju! Prosim, da se na
vse možne načine upremo »kulturi potrate«, ki se nam vsiljuje na svetovni ravni. Ko se
postaramo, prepoznamo vrzeli in pomanjkljivosti družbe, ki se tako peha za učinkovito37

stjo. Kot starejši se lahko Gospodu zahvalimo za številne dobrote, ki smo jih prejeli.
Zapolnimo lahko praznino nehvaležnosti, ki nas obdaja. In ne le to, počastimo lahko
spomin na preteklost in izgube, do katerih je takrat prišlo. Današnje mlade ljudi, ki v
sebi nosijo svojevrstno mešanico junaških ciljev in negotovosti, lahko spomnimo, da je
življenje brez ljubezni pusto. Prestrašenim mladim lahko povemo, da je mogoče premagati zaskrbljenost glede prihodnosti. Te mlade, ki so včasih tako osredotočeni sami
nase, lahko naučimo, da dajanje prinaša več radosti kot prejemanje ter da se ljubezni ne
izkazuje le z besedami, temveč tudi z dejanji. Jasno je, da se moramo starejši v tem
obdobju ponovno odkriti, ker je starost, kakršna je danes, nov pojav. Zato moramo biti
ustvarjalni.« (Frančišek 2018, 12-13)

3.2 Cerkveni dokumenti

»Cerkvena skupnost je s svoje strani poklicana, da odgovori ostarelim na njihova pričakovanja po sodelovanju in tako ovrednoti dar, ki ga predstavljajo oni sami kot priče
izročila vere (prim. Ps 44,2; 2 Mz 12,26-27), mojstri življenja (prim. Sir 6,34; 8,11-12),
tisti, ki izpolnjujejo zapoved ljubezni. Zato se mora ta skupnost čutiti pozvana, da
ponovno premisli pastoralo tretjega življenjskega obdobja kot odprt prostor za njeno
delovanje in sodelovanje.« (CD 83, 28) »Pozornost in pastoralna skrb za tiste, ki so bolni, se zagotovo obrne v duhovno korist vsega občestva, ki se zaveda, da to, kar storimo
najmanjšemu, storimo Jezusu samemu.« (CD 115, 26)
Če o pastorali ostarelih, ki so bili vso zgodovino vedno del širše družine, pretekla stoletja bolj ali manj molčijo, pa je zgodovina pastorale bolnikov toliko bolj zgovorna. Seveda, če naredimo sodobno razumljeno ločnico med tema dvema oblikama pastorale. V
preteklosti sta bili starost in bolezen neločljivo povezani. Dokler je človek zmogel pot
do cerkve, se je to smatralo kot običajna oblika pastorale duhovnik-verniki-cerkev. Ko
je obležal, pa naj si bo zaradi bolezni ali starostne oslabelosti, se ga je smatralo za bolnika.
Prvi Nicejski koncil, ki je sicer izdal le dvajset kanonov, govori o velikem pomenu pastoralne oskrbe predvsem umirajočih, kar pa lahko brez težav povežemo z oskrbo starih
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in bolnih, predvsem s pozornostjo nanje. Koncil zapoveduje: »Kar zadeva tiste, ki odhajajo, je treba ohraniti starodavno kanonsko pravo, da tisti, ki je blizu smrti, ne sme biti
prikrajšan za zadnjo in najbolj nepogrešljivo sveto popotnico. Če pa kdo, ki je bil obupan in je dobil popotnico, ozdravi, naj ostane med tistimi, ki samo molijo. Splošno pa,
naj se vsaki umirajoči osebi, ki prosi za prejem evharistije, po opravljeni preiskavi škofa, le ta podeli.« (New Advent. B.l.) Ta kanon lahko obravnavamo kot prvo uradno
zapoved Cerkve o skrbi za umirajoče, ki naj se jim, če se le da, ne odreče zadnjega
obhajila. Zanimive so sicer besede na začetku, ki govorijo o starodavnem pravu. Tu so
gotovo mišljena razna pisna in ustna navodila krajevnih škofov v cerkvenopravnih
zadevah, ki pa so imela le lokalno veljavo.
Kasnejše sinode in koncili redkeje spregovorijo o pastorali bolnikov. Običajno le ponovijo katerega izmed kanonov o bolniškem maziljenju, vendar pa ne nudijo širših razlag.
Tudi stari obredniki so z rubrikami oziroma s komentarji zakramentov, ki imajo moč
zakona, precej skopi, vse pa se spremeni s tiskanimi knjigami. V obredih se začnejo
pojavljati ne le rubrike med samimi obredi zakramentov, temveč tudi daljša predhodna
navodila. Konkretna navodila je prinesla izdaja Rimskega obrednika, leta 1614. Ta v
navodilih prinaša obširnejše, a jedrnate napotke, kako naj duhovnik obiskuje bolnike.
Nalaga mu, naj bolnike obiskuje iz lastnega interesa in naj ne čaka, da bi ga k bolniku
klicali. Kot pripomoček mu predlaga, naj si naredi seznam bolnikov. K bolnikom naj
prihaja z ljubeznijo, dostojanstvom in duhovniško resnobnostjo. Naj jim pomaga z
miloščino in s pogovorom, pri tem pa naj mu bodo v pomoč življenjepisi svetnikov. Biti
pa mora pozoren na njihovo telesno in duhovno stanje in naj jim ustrezno s tem stanjem
pomaga. Prav tako naj mu pri obiskovanju pomagajo drugi duhovniki v župniji, člani
bratovščin in družb ter drugi verni laiki. (Rimski obrednik 1932, 126-128) Navodila v
obredniku so ostala bolj ali manj nespremenjena vse do 2. vatikanskega koncila.
Sčasoma so se v luči tega navodila začeli izdajati daljši spisi in komentarji. Za naš čas
pa postanejo pomembni predvsem dokumenti 2. vatikanskega koncila, kongregacij in
zadnjih papežev.
Vedno smo poklicani k pastoralni dejavnosti, še posebej pa nas na to opominja Gospodov dan. »Nedelja je dan, ki ga je treba posvečati delom ljubezni, posvetiti se moramo
družini in rodbini, pa tudi bolnim, nebogljenim in starejšim.« (KDC 285) Ne gre le za
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posvečanje, (biti pozoren, si vzeti čas) ampak bolj POSVEČENJE sebe in nedelje. Postajamo bolj sveti.
Papež Janez Pavel II. v Posinodalni apostolski spodbudi o krščanskih laikih nagovarja
bolnike, ki so kljub bolezni poklicani, da živijo svoj krščanski poklic in pridružujejo
svoje trpljenje Kristusovemu. »Zelo važno je osvetliti dejstvo, da kristjani, ki živijo v
položajih bolezni, bolečine in starosti, niso samo povabljeni s strani Boga, naj zedinijo
svoje bolečine s kristusovim trpljenjem, ampak so poklicani tudi k temu, da že sedaj
sprejmejo prenavljajočo moč in veselje vstalega Kristusa in ga darujejo še drugim.«
(CD 41, 79) Marsikdo danes pomisli, da so bolniki, ki le nemočno ležijo, pastoralno
nekoristni. Zato smo še posebej poklicani, da pri ljudeh vzbudimo mišljenje, da so tudi
nemočni pomemben dejavnik družbe. Na nek način vzbujajo sočutje in teptajo človeški
egoizem mišljenja o samozadostnosti. Tudi bolnikom je potrebno »pomagati, da bi dojeli smisel svojega življenjskega obdobja, ga sprejeli kot možnost in premagali vsako skušnjavo zavračanja, osamitve, resigniranja ali celo občutka, da so odveč ter obupa.« (CD
83, 14)
Cerkveni dokumenti večkrat spomnijo starejše na to, »da jih Cerkev prosi in od njih
pričakuje, da nadaljujejo s svojim misijonskim in apostolskim poslanstvom« (CD 41,
69). Pojav povečanja števila starejših daje obilico novih možnosti, da so vključeni v
apostolsko delovanje Cerkve. Starostniki morajo biti še naprej dejavni, saj starost ne
pomeni prenehanje delovanja. Obdobje starosti je čas »za premislek nad preteklostjo, za
globlje spoznanje in zaživetje velikonočne skrivnosti, za dajanje zgleda vsemu božjemu
ljudstvu v Cerkvi« (70). Prav tako nagovarjajo tudi družbo, ki je konglomerat različnih
ljudi in bi morala biti pozorna na to, da bi pomagala starejšim. Ustvariti mora »take življenjske pogoje, ki bodo omogočili uresničevanje velikih potencialov, ki jih premore
tretje obdobje življenja« (CD 83, 10). »Civilizacija, ki skrbi za stare ljudi in je v njej
mesto za starejše ter spoštuje bistrino duha in modrost starih, bo napredovala.« (CD
152, 106) Cerkev je prepričana, »da imajo tudi ostareli še veliko povedati družbi in lahko še mnogo prispevajo k njenemu življenju« (CD 83, 11). Tudi od samega sebe zahteva, da vedno znova premišljuje o pastorali ostarelih in te premisleke tudi konkretno
izvršuje z oblikami in metodami, ki »bodo bolj ustrezale potrebam in duhovnim pričakovanjem ostarelih. Izdelati bo treba pastoralne smernice, ki bodo koreninile v območju
obrambe življenja, njegovega smisla in cilja.« (12)
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3.2.1 2. vatikanski koncil

»Janez XXIII. si je cerkveni zbor, katerega je sklical, zamišljal že vnaprej kot pastoralni
koncil. Tako so ga doumevali tudi koncilski očetje. Skrb Cerkve za ljudi, ki so poklicani
k odrešenju – to je bilo cerkvenemu zboru stalno pred očmi.« (Koncilski odloki 2004,
26) Na njem so vztrajno skušali odgovoriti na vprašanja, ki so bila in so še vedno prisotna v svetu. Naloga Cerkve in vsakega oznanjevalca je, da Gospodovo Veselo novico
aktualno približa človeku, da ga ta lahko začuti kot odgovor na vprašanja, ki si jih zastavlja, kot spremljevalca na poti skozi življenje, kot tolažbo v bridkostih, kot vodo, ki ga
odžeja. Ljubljanski nadškof in metropoliti Jožef Pogačnik je v spremni besedi k izdaji
koncilskih odlokov čudovito povzel pomen koncila: »Koncil je bil veliko obiskanje
Gospodovo ali nove binkošti, kakor je rekel papež Janez XXIII. Potrebovali bomo
desetletja in morda stoletja, da ga bomo uresničili.« (8)
»Cerkveni zbor hoče apostolsko delovanje božjega ljudstva okrepiti in se zato z živo
vnemo obrača na krščanske laike … Cerkev namreč nikoli ne more biti brez tistega apostolata laikov, ki izvira že iz njihove krščanske poklicanosti.« (LA 1) Odlok o laiškem
apostolatu na nek način zadolži družine, da so poklicane tudi k oskrbi »starih ljudi, ne le
s tem, kar je za življenje nujno potrebno, marveč tudi s primernim deležem pri sadovih
gospodarskega napredka« (11). »Kjerkoli bivajo ljudje … ki jih mučijo nadloge in bolezni … povsod jih mora krščanska ljubezen iskati in najti, zanje hitro poskrbeti in jim na
primeren način pomagati.« (8) Koncil v Dogmatični konstituciji o Cerkvi naroča škofom, da so dolžni »vernike navajati k ljubezni do vsega Kristusovega skrivnostnega
telesa, zlasti do ubožnih in trpečih udov in do tistih, ki so zaradi pravice preganjani« (C
23). V Odloku o pastirski službi škofov v Cerkvi jim direktno naroči, naj »posebno skrb
posvečajo ubogim in slabotnim, saj jih je k temu poslal Gospod oznanjat evangelij« (Š
13). Prav tako dalje naroča duhovnikom, še posebej župnikom, da so dolžni skrbeti za
»doraščajoče in za mladino, ubogim in bolnikom naj izkazujejo očetovsko ljubezen«
(30).
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3.3 Bogoslužje

»Bogoslužje je vrhunec, h kateremu teži delovanje Cerkve, in hkrati vir, iz katerega
izvira vsa njena moč.« (B 10) Je srečanje nas samih z Bogom, z drugimi ljudmi in s
samim seboj. Središče bogoslužja je edinole Bog, v prvi vrsti pa je namenjeno ljudem.
To je čudovito izraženo v četrtem navadnem hvalospevu: »Tebi (Bogu) naša hvala ni
potrebna, vendar se ti po tvoji dobroti smemo zahvaljevati. Naše hvalnice ti ničesar ne
dodajo, pomagajo pa nam na poti k tebi, po našem Gospodu Jezusu Kristusu.« (Rimski
misal 2002, 314) Bogoslužje je molitev, obhajanje zakramentov in zakramentalov, pa
tudi služenje bolnim, ostarelim, ubogim, skratka, tistim najmanjšim iz Mt 25,45.

3.3.1 Zakramenti in zakramentali za bolnike in ostarele

Cerkev v vsej svoji zgodovini namenja posebno pozornost bolnikom in ostarelim tudi z
obhajanjem zakramentov in zakramentalov. Duhovnikom posebej naroča, naj skrbijo za
te ranljive člane občestva.
Med največje človekove preizkušnje v življenju gostovo spadajo telesne bolezni, bolečine in trpljenje. A človek ni samo telo, je tudi duh in duša. Telesne bolezni vplivajo na
celega človeka, na telesno in duhovno plat. V bolezni človek neredko doživlja tesnobo,
malodušnost in tudi obup, ki ga morejo oddaljiti celo od Boga ali pa ravno nasprotno. Z
Bogom ga zbližajo (KKC 1501). O tem govori tudi Sveto pismo, katerega pogled na
bolezen je predvsem odrešenjski. Ozdravljenje, predvsem v evangelijih je povezano z
izpovedjo vere v Kristusa,56 Odrešenika, ki je svojo ljubezen tako pozorno izkazoval
bolnikom in nemočnim. Na bolezen pa vendar ni gledal samo kot na telesno, temveč
tudi kot duhovno bolezen. Telesno ozdravljenje je bilo vedno tudi duhovno ozdravljenje. Jezus želi odrešenje celega človeka. Po telesnem zdravju, ki ga sicer lahko da zdravnik ali kak šarlatan, želi v bolniku vzbuditi globoko vero in zaupanje v Boga. Zato Jezusovi čudeži izvirajo iz vere in vodijo k veri.

56

Mt 8,2.10; 9,2.18.22.28; 15,28; Mr 2,5; 5,34.36; 9,24; 10,52; Lk 5,20; 7,9.50; 8,48.50; 17,19; 18,42.
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3.3.1.1 Zakrament evharistije

»Kakor evharistija pričuje, da sta Kristusovo trpljenje in smrt preobražena v ljubezen z
ene strani, tako z druge bolniško maziljenje pridružuje trpečega daritvi, ki jo je Kristus
v darovanju samega sebe opravil za odrešenje vseh ljudi, da bi mogel tudi trpeči biti
deležen odrešenja sveta v skrivnosti občestva svetih … V prehodu k Očetu se občestvo
s Kristusovim telesom in krvjo kaže kot seme večnega življenja in moč vstajenja: 'Kdor
jé moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan'
(Jn 6,54). Ker sveta popotnica odpira bolnemu polnost velikonočne skrivnosti, je treba
zagotoviti njen prejem.« (CD 115, 26)
Cerkev je skozi vso zgodovino skrbela, da bi bolniki in tisti, ki se niso mogli udeležiti
svete maše, ne bi bili brez obhajila. Že Justin nam poroča v svoji Prvi apologiji, da dajo
»diakoni, vsakemu od prisotnih zaužiti kruh zahvale, vino in vodo ter to odnesejo tudi
tistim, ki niso navzoči« (Justin 1998, 233).
Kmalu so se začeli pojavljati tudi mašni obrazci za bolnike. Ta se pojavi že v Gelazijevem zakramentarju. Obredniki pogosto vsebujejo tudi molitve za bolnike. Rimski misal
Pija V. prinaša dva obrazca za mašo za bolnike, misal Pavla VI. pa en obrazec, kjer sta
na voljo dve glavni mašni prošnji, hkrati pa še mašo ob delitvi svete popotnice.
Ravno zaradi potrebe po obhajanju bolnikov in tistih, ki so blizu smrti, so začeli shranjevati evharistijo. »Svete podobe po maši shranjujemo predvsem zato, da se verniki, ki
se niso mogli udeležiti maše, zlasti bolniki in ostareli, z zakramentalnim obhajilom
združujejo s Kristusom in njegovo daritvijo, ki se opravlja pri maši.« (Sveto obhajilo
1975, 3) Posvečeni kruh so shranjevali v pikside, te pa so odlagali v omarice ali niše v
zidu ob oltarju oziroma v zakristiji, ali pa v poseben tabernakelj v podobi goloba, ki so
ga obešali pod strop ali pod baldahin. Te posode v obliki goloba najdemo že v antiki,
poseben razcvet pa so doživele med 11. in 14. stoletjem, ko jih je dokončno zamenjal
tabernakelj, kakor ga razumemo danes. Ti so bili sprva ali niše v zidu ali pa so stali v
prezbiteriju ob zidu kot samostojen element izdelan iz kamna in kovin v obliki hišice,
ob koncu srednjega veka pa se pojavijo tabernaklji na oltarjih.
»Dušni pastirji naj skrbijo, da bodo bolniki in ostareli, čeprav niso hudo bolni in jim ne
preti smrtna nevarnost, pogosto, po možnosti celo vsak dan, posebno v velikonočnem
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času, imeli priložnost za prejem evharistije.« (Sveto obhajilo 1975, 9) Danes bolnikom
in ostarelim nosijo obhajilo tudi kot sveto popotnico, škofje, duhovniki, diakoni, akoliti
in drugi pooblaščeni izredni delivci obhajila. V antiki so obhajilo delili tistim, ki niso
bili pri maši, tudi drugim laikom, predvsem med preganjanji, po pričevanju cerkvenih
očetov pa so evharistijo vzeli tudi domov in se obhajali pred običajno jedjo.57
V srednjem veku se je prejemanje evharistije zelo zmanjšalo. Delila se je le bolnikom in
predvsem kot sveta popotnica. Stvari so se spremenile po ukazu IV. lateranskega koncila, naj vsak kristjan vsaj enkrat v letu prejme sveto obhajilo. Tako so duhovniki že v
luči tega navodila začeli rednejše obiskovati vse tiste, ki se niso mogli več udeleževati
deljenja obhajila v cerkvah. Podrobnejša navodila da tudi Tridentinski koncil in Rimski
obrednik, ki nalaga, naj duhovniki skrbijo, da bodo verniki v smrtni nevarnosti nujno
prejeli sveto obhajilo. Tudi če bi kdo že prejel obhajilo, ga lahko v primeru smrtne
nevarnosti prejme isti dan še enkrat. Tudi bolniki zunaj smrtne nevarnosti naj prejemajo
sveto obhajilo predvsem ob praznikih. Svetuje pa, da je primerno paziti, da se ne bi
obhajali tisti, ki bi obhajilo lahko izbljuvali. Obrednik da še več navodil o obleki duhovnika, o spremstvu, ki naj spremlja duhovnika na poti k bolniku, o tem, kako pripraviti
prostor, kjer se bo delilo obhajilo in o samem obredu obhajila. Ta je zelo preprost.
Duhovnik ob vstopu v sobo pozdravi bolnika, nato odloži piksido ali ciborij na mizo in
Zakrament z vsemi navzočimi ustrezno počasti. Potem pokropi bolnika z blagoslovljeno
vodo in medtem moli antifono z vzkliki, ki ji sledi molitev. Če je potrebno, je potem
lahko spoved, sicer pa se moli kesanje. Sledi molitev Jagnje božje s trikratnim Gospod
nisem vreden. Duhovnik nato podeli obhajilo, po njem pa moli molitev. Potem bolniku
podeli z Najsvetejšim blagoslov, razen v primeru, da mu je zmanjkalo hostij, tedaj ga
blagoslovi z roko. Tako je mogel deliti obhajilo tudi diakon (Rimski obrednik 1932, 98103).
Ta način obreda je bil v navadi vse do 2. vatikanskega koncila, ko se je obredu dodalo
še branje božje besede in prošnje za vse potrebe.
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Tertulian, Ad uxorem, PL 1 (Pariz: J. P. Migne, 1844), 1296.
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3.3.1.1.1 Sveti Tarzicij

»Sveti Tarzicij

Na prsih nosi zaklad —
ljubezni evharistične pečat —
v svilnat pajčolan zavit,
z rožami zlatimi obšit.
Krčevito ga pritiska na srce.
»Hej, Tarzicij, kam?
Kaj skrivaš na prsih?«
»Moj Jezus, za ves svet te ne dam!«
Kakor zveri so se nanj navalili,
da bi mu zaklad izvili
izpod nežnih prstov.
Kri je haljico njegovo pordečila.« (Krizostom 1927, 34-35)

Za svetega Tarzicija izvemo iz nagrobne pesmi papeža Damaza I., ki je postal rimski
škof 1. oktobra 366, (Matthews 2016, 42) dobro stoletje po Tarzicijevi smrti. Papež verjetno ne bi z epitafom počastil mladeniča, če ne bi bilo v rimski Cerkvi prisotno njegovo
češčenje. Pesem se v prostem prevodu glasi približno takole:
»Kdorkoli to bere, naj dojame zaslugo dvojice, katerima je predstojnik Damaz, potem
ko sta prejela svojo nagrado, postavil ta napis. Štefana so Judje kamenjali, ko jim je
svetoval poboljšanje. Verni diakon je od sovražnika prejel zmago in postal prvi mučenec. Sveti Tarcizij je nosil Kristusove skrivnosti in ko jih je zlobna roka hotela oskruniti, je mučen raje žrtvoval dušo, kakor da bi podivjanim psom, prepustil nebeške ude.«
(Ihm 1895, 21). Vse, kar je gotovega o tem svetniku izvemo iz tega besedila, je pa sčasoma o njem nastalo več izročil.
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Rimski martirologij prinaša ustno izročilo, da je bil Tarzicij akolit (mašni pomočnik),
čeprav ta podatek ni gotov, saj je bil morda celo diakon. Martirologij poročilo o njegovem mučeništvu razširi in trdi, da so ga nekoč »srečali pogani, ko je nesel presveto Rešnje Telo in so ga začeli izpraševati, kaj nese. Ker pa je menil, da je nedopustno izdajati
bisere psom, so ga tako dolgo pobijali z gorjačami in kamni, da je izdihnil. In čeprav so
božjeropniki njegovo truplo na vse strani premetavali, vendar niso našli ne v rokah, ne v
obleki nobenega sledu o Najsvetejšem.« (Rimski martirologij 1923, 205)
Po tem izročilu pri Tarziciju niso našli Presvetega oltarnega zakramenta in to razlaga
tako, da je hostija postala meso njegovega mesa in tako je njegovo lastno telo postalo
neomadeževana hostija, darovana Bogu. Po drugi tradiciji Tarzicij ni takoj umrl, vendar
so ga še živega prinesli k duhovniku, k svojim prsim pa je še vedno stiskal evharistijo v
majhni laneni tkanini (Radio Vatikan 2010). Umrl naj bi 15. avgusta 257, pokopali pa
so ga v Kalistovih katakombah ob Apijski cesti.
Lik svetega Tarzicija, ki je zavetnik ministrantov, akolitov ter prvoobhajancev vabi še
posebej mlade, »naj pomagajo duhovnikom v prizadevanju, da bi Jezus bil bolj navzoč
v svetu« (Radio Vatikan 2010). To povabilo papeža Benedikta XVI. pa naj velja ne
samo mladim, temveč vsem vernikom, naj dejavneje opravljajo duhovniško, preroško in
kraljevsko službo, ki jim je bila dana pri krstu. Na tem mestu bi se bilo smiselno spomniti pradavne tradicije, ko so verniki po obhajanju nedeljske svete maše odnesli obhajilo
tudi tistim, ki pri liturgiji niso mogli biti navzoči. »Za bolnike je treba poskrbeti, da
bodo mogli večkrat, tudi vsak dan, prejemati obhajilo. Zato se svetuje več izrednih delivcev.« (Krajnc 2014, 97)

3.3.1.2 Zakrament pokore in sprave

Kristus je tisti, ki odpušča grehe,58 saj »ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni.
Nisem prišel klicat pravičnih, ampak grešnike« (Mr 2,17). To naroča tudi apostolom po
svojem vstajenju: »'Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam'. In
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Mr 2,10.
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ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: 'Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe
odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani'.« (Jn 20,21-23)
Zakrament spovedi je imel skozi zgodovino dve obliki. Sprva je bilo to javno dejanje, ki
ga je človek obhajal le enkrat v življenju in ki so ga liturgično opravili na pepelnico.
Spokornik je nato več časa (tudi več let) živel v pokori, postu, molitvi. Nato je na veliki
četrtek zjutraj med posebno mašo za spokornike dobil po polaganju škofovih rok odvezo in bil sprejet nazaj v občestvo. V 7. stoletju so irski menihi prevzeli običaj vzhodnih
menihov, ki so zasebno spovedovali drug drugega in od tedaj je v navadi zasebna spoved, ne da bi bilo grešniku treba javno povedati svoje grehe. Nekoliko kasneje se je
začela spoved obhajati tudi večkrat v življenju posameznika.
Sprva so zaradi javne in težke oblike spovedi marsikateri živeli kot katehumeni celo
življenje in prejeli zakrament krsta, ki tudi odpušča grehe, šele na smrtni postelji. S spovedjo, katere pokora ni bila več tako težka in ki se je obhajala zasebno, se je tudi to
spremenilo. Tako je še danes v navadi zasebna spoved, ki pa se ni vedno obhajala enako
intenzivno. Ker se je tekom stoletij pomen prejemanja evharistije precej okrnil, se je
posledično tudi obhajanje spovedi močno zmanjšalo. Šele z ukazom 4. lateranskega
koncila, naj se vsak kristjan vsaj enkrat v letu spove in prejme obhajilo, se je to stanje
spremenilo. Duhovniki so tako začeli bolj obiskovati tiste, ki niso mogli priti v cerkev k
maši in spovedi.
Konkretnejša navodila ne le o grehih, temveč tudi o praktičnih napotkih za spovedovanje najdemo že v spovednih knjigah, še bolj konkretne v praktičnih napotkih pa so pokrajinske liturgične knjige, na primer znamenita Liber sacerdotalis,59 katere kasnejše izdaje
se dopolnjujejo z odloki sinod in koncilov. Ta knjiga je pravzaprav predhodnica kasnejšega Rimskega obrednika, kateri ima precej krajše in strnjene rubrike in predhodna
navodila. V poglavju o zakramentu pokore ima v predhodnih navodilih dva člena, ki se
posebej tičeta bolnikov. 25. člen govori o tem, da je treba bolniku, ki je pred ali med
spovedjo izgubil glas oziroma govor, in če izrazi željo po spovedi, podeliti odvezo. 26.
člen pa določa, naj spovednik bolnikom naloži njihovim okoliščinam primerno pokoro
(Rimski obrednik 1932, 83).
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Alberto da Castello, Liber sacerdotalis, 67.

47

Obred spovedi je bil po Rimskem obredniku preprost. Spovedanec je na začetku naredil
znamenje križa. Z duhovnikom sta se pogovorila o tem, kdaj je bil nazadnje pri spovedi,
ali je opravil naloženo pokoro, si je dobro izprašal vest ipd. Potem je molil kesanje in
povedal svoje grehe po vrsti in številu, duhovnik pa ga je poslušal in tudi kaj vprašal, da
je bolje razumel okoliščine, ter na koncu spovedanca modro opomnil in posvaril ter
nudil pouk o poboljšanju. Naložil mu je primerno pokoro, nato pa molil odvezo in spokornika odslovil (Rimski obrednik 1932, 79-84).

3.3.1.3 Bolniško maziljenje

Simbolika olja in maziljenja je globoko zakoreninjena v krščanstvu. Dovolj je že to, da
se spomnimo, da nosimo ime po Maziljencu – Mesija – Kristus: »V Antiohiji so učence
najprej začeli imenovati kristjane.« (Apd 11,26)
V Stari zavezi je maziljenje razširjena navada, ki pa ima več pomenov. Olje, običajno
olivno, je simbol blagoslova, obilja in veselja,60 maziljenje z oljem pa pomeni posvetitev svetišč in oltarjev.61 Mazilijo se kralji,62 duhovniki63 in preroki.64 Maziljenje pa
pomeni tudi očiščenje in ozdravljenje.65 Poseben pomen pa ima Božji maziljenec,66 ki
so ga ljudje spoznali v Jezusu Kristusu.67 Tudi Jezus je sebe večkrat imenoval mesija.68
V Novi zavezi je ozdravljenje povezano tudi z maziljenjem. »Izgnali so tudi veliko
demonov in veliko bolnikov mazilili z oljem ter jih ozdravljali.« (Mr 6,13) V Jakobovem pismu pa maziljenje bolnikov postane poseben obred, kar je Cerkev prepoznala kot
zakrament: »Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine Cerkve in naj nad njim
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Ps 23,5; 45,8; Iz 61,1-3.
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2 Mz 29,36; 30,26; 3 Mz 8,10; 4 Mz 7,1.10.84.88.
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1 Sam 10,1; 16,3; 1 Kr 1,39; 19,16; 2 Kr 9,6.
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2 Mz 28,41; 30,30; 40,15; 3 Mz 4,3.5.16; 6,15.
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1 Kr 19,16.
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3 Mz 14,11-32; Iz 1,6.
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Mt 16,16; Mr 8,29; Lk 4,41; 9,20; Jn 11,27; 20,31; Apd 2,36; 4,25-27; 9,22; 17,3; 18,5.28; 1 Kor 1,23.
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Lk 4,18-21; 24,26; Mt 16,20.
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molijo ter ga v Gospodovem imenu pomazilijo z oljem. In molitev vere bo rešila bolnika in Gospod ga bo okrepil; če je storil grehe, mu bodo odpuščeni.« (Jak 5,14-15) Ta
dva odlomka, ti dve naročili, pomenita temelj tega zakramenta, ki ga je Jezus postavil,
Jakob pa razglasil.
Krščanstvo je od apostolov prejelo maziljenje z oljem kot izraz božje milosti za bolnike
in ga uvrstilo med zakramente, kot najodličnejša znamenja božje ljubezni. Ljudje so že
od vsega začetka olje za maziljenje blagoslavljali. Najstarejše besedilo blagoslova olja
nam prinaša Hipolitovo Apostolsko izročilo (Traditio apostolica): »Bog, blagoslovi to
olje in daj zdravje tistim, ki ga bodo uporabljali in ga bodo deležni. Kot si mazilil kralje,
duhovnike in preroke, tako daj moč vsem, ki ga bodo zauživali in zdravje vsem, ki ga
bodo uporabljali.« (Hipolit 1934, 36-37) Hipolit tu govori ne le o maziljenju, temveč
tudi o zauživanju blagoslovljenega olja.
Zakramentar škofa Serapiona iz Thmuisa v Egiptu, ki ga datirajo v prvo polovico 4.
stoletja, prinaša blagoslov olja, ki ne le zdravi bolezni in odpušča grehe, temveč tudi
izganja hudobne duhove. O takih duhovnih sadovih sta pisala predvsem Origen in Janez
Zlatousti. »Prosimo tebe, Odrešenik vseh ljudi, ki imaš vso oblast in moč, Oče našega
Gospoda in Odrešenika Jezusa Kristusa, da pošlješ iz nebes na to olje zdravilno moč
Edinorojenega [Sina], da bo tistim, ki bodo z njim maziljeni ali bodo te tvoje ustvarjenje
zaužili, učinkovita odvrnitev vsakovrstne bolezni in vsakovrstne slabosti; zaščita pred
vsem demonskim; ločitev od nečistih duhov; izgon vseh hudobnih duhov; pregon vročine, hladu in bolezni; milost in odpuščanje grehov; zdravilo za življenje in odrešenje;
zdravje duše, telesa in duha; popolna moč.« (Wordsworth 1899, 77-78)
Nekatera sklicevanja cerkvenih očetov na bolniško maziljenje so precej skopa in večkrat
nejasna, da ne vemo ali gre dejansko za zakrament bolniškega maziljenja ali samo za
zakramental maziljenja z blagoslovljenim oljem. »Sad, ki se poraja iz svetlečih oljk
[oljčno olje], v katerem je znamenje zakramenta življenja, s katerim so kristjani izpopolnjeni, pa tudi duhovniki, kralji in preroki. Razsvetljuje temo, mazili bolne in spokornike vodi nazaj v svoj skrivnostni zakrament.«69 (Afraat 1907, 10).
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»Et fructus germinarunt olivae splendidae, in qua signum est sacramenti vitae, quo perficiuntur christi-

ani et sacerdotes et reges et prophetae; tenebras illuminat, ungit infirmos, et per arcanum suum sacramentum paenitentes reducit.«
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Večinoma pa imamo navedbe, za katere vemo, da govorijo o bolniškem maziljenju, saj
se avtorji pogosto sklicujejo na apostola Jakoba kot avtoriteto in trdno zagotovilo apostolskega izvora tega zakramenta. Nekateri bolj poudarijo pomen odpuščanja grehov, kot
na primer Origen v drugi homiliji o Tretji Mojzesovi knjigi, kjer govori o grehu. Kot
zadnji, »sedmi način odpuščanja grehov s pokoro, čeprav je težko in naporno, se po
besedah apostola Jakoba uresničuje v tem: »Če je kdo med vami bolan …« (Origen
1990, 47-48)
Prav tako da poudarek na odpuščanju grehov Janez Krizostom v dialogu O duhovništvu,
v katerem opisuje odgovornost, težavnost in vzvišenost prezbiterske in škofovske službe. Po njegovi trditvi je namreč duhovnikom dana oblast ozdravljati predvsem »madeže
na duši … Ti so pa že mnogokrat rešili dušo … in sicer ne samo s poukom in opominjanjem, ampak tudi s pomočjo molitve. Kajti ne samo tedaj, ko nas prerodijo (pri krstu),
ampak tudi pozneje imajo oblast odpuščati grehe. »»Je kdo med vami bolan?« pravi
(apostol Jakob). »Naj pokliče duhovnike cerkve in naj ga v imenu Gospodovem z oljem
mazilijo in nad njim molijo. In verna molitev bo bolnika rešila in Gospod mu bo polajšal in če je grešil, mu bo odpuščeno.«« (Lukman 1942, 127-128)
Drugi pa dajejo poudarek na maziljenju kot sredstvu telesnega ozdravljenja. Cezarij iz
Arlesa dá poleg maziljenja še velik poudarek na prejem evharistije, ki je bila v tistem
času še pod obema podobama. »Brž ko nekoga doleti bolezen, naj bolnik prejme Kristusovo telo in kri, naj ponižno in pobožno prosi prezbiterje za blagoslovljeno olje, da
mazilijo z njim njegovo telo.« (Cezarij 1956, 77)
Viktor Antiohijski se sprašuje, kaj je pravzaprav vzrok ozdravljenja. Molitev ali maziljenje? Olje dojema le kot simbol zdravljenja, zdravje pa je posledica molitve. »Olje
zdravi bolečine in je vir svetlobe in osvežitve. Olje, ki ga uporabljamo pri maziljenju
pomeni Božjo milost, zdravilo za bolezen in razsvetljenje srca. Vse to je učinek molitve,
olje pa je, kakor menim, simbol teh stvari.« (Cramer 1844, 324) Razmišljanje skuša
sicer logično izpeljati iz Jakobovega besedila, saj apostol zapiše, da bo verna molitev
bolnika rešila. Kljub temu pa Viktor olje razume kot zdravilo, predvsem v zdravstvenem smislu, saj so mu bili znani zdravilni učinki mnogih olj. Danes seveda na bolniško
maziljenje gledamo drugače in vemo, da je prvina zakramenta olje. Vendar o tem podrobneje v nadaljevanju.

50

Gregor Nacianški in Ciril Aleksandrijski pozivata bolne vernike, naj v bolezni ne iščejo
pomoči pri čarodejih, vračih in mazačih, ampak naj pokličejo duhovnika, ki jih bo mazilil in molil. Podobno govori tudi 19. kanon t.i. sinode patriarha Jožefa v Selevkiji iz leta
554. (New Advent b.l.)
Pismo Inocenca I. škofu Decenciju iz Gubbia, je še ena pomembna priča razvoja maziljenja bolnih. Inocenc navaja Jakobovo pismo in pojasnjuje, da se nanaša na vernike, ki
so bolni in uporabljajo olje, ki ga je blagoslovil škof. Gre torej za zakramentalno bolniško olje. V pismu dalje pojasnjuje, da delivci zakramenta bolniškega maziljenja niso
samo prezbiterji, ampak tudi škofje. V tistem času je namreč krožilo mnenje, da so delivci tega zakramenta samo prezbiterji. Decenciju prav tako pojasnjuje, da je bolniško
maziljenje zakrament in je tako rezervirano le za tiste, ki so v polnem občestvu s Cerkvijo. »Moj sin, Celestin, diakon, je v svojem pismu dodal, da si ljubeznivo postavil
vprašanje o tem, kar je zapisano v pismu blaženega apostola Jakoba: »Če je kdo med
vami bolan, naj pokliče starešine Cerkve in naj nad njim molijo ter ga v Gospodovem
imenu pomazilijo z oljem. In molitev vere bo rešila bolnika in Gospod ga bo okrepil; če
je storil grehe, mu bodo odpuščeni.« Nobenega dvoma ni, da je to treba sprejeti in
razumeti o bolnih vernikih, ki morejo biti maziljeni s svetim krizmenim oljem.70 Olje, ki
ga je posvetil škof, lahko uporabljajo ne le duhovniki, ampak tudi vsi kristjani za maziljenje v njihovih osebnih potrebah, kot tudi za potrebe njihovih svojcev … Toda ne sme
se dati spokornikom, ker je vrsta zakramenta.«71 (PL 20, 559-561)
Iz zgornjih navedkov cerkvenih pisateljev lahko vidimo, da se je razumevanje zakramenta bolniškega maziljenja razvijalo postopoma. V začetku so se spraševali ali bolniško maziljenje sploh spada med zakramente in kaj so sadovi oziroma posledice zakramenta. Kasneje pa so se začeli spraševati, kdo je delivec in prejemnik maziljenja. Začeli
so se poglabljati v zakrament, v samem obhajanju obreda pa so vidni tudi časovni in
kulturni elementi (obdobje in okolje, kjer je bil večji poudarek na odpuščanju grehov,
delivci zakramenta, prejemniki zakramenta – preganjanje kristjanov, etc.). Olje so blagoslavljali škofje, pa tudi duhovniki, delivci maziljenja pa so bili tudi verniki sami, lahko so mazilili tudi samega sebe. Blagoslovljeno olje so verniki nosili na svoje domove,
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Nam poenitentibus istud infundi non potest, quia genus est sacramenti.
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kjer so ga tudi zauživali. Skratka, olje je bilo v uporabi podobno kot danes blagoslovljena voda.
Med obdobjem cerkvenih očetov in sholastikov je eden pomembnejših pričevalcev
Beda Častitljivi. V svojem Komentarju pisma apostola Jakoba zapiše, »da je v Cerkvi
zdaj običajno, da morajo biti bolniki od prezbiterjev maziljeni s posvečenim oljem in
spremljajočo molitvijo. Ne le prezbiterji, temveč, kot je zapisal papež Inocenc I., tudi
vsi kristjani morejo uporabljati to olje za potrebe sebe in drugih pod pogojem, da je olje
posvetil škof.« (Beda 1862, 39) V tem času je bilo na sinodah napisanih tudi več kanonov o maziljenju, ohranjeni so zapisi mnogih pisem, pridig in hagiografij, v katerih je
omenjeno bolniško maziljenje.72 Posebej zanimiv je četrti člen navodil Bonifacija, nemškega apostola, ki duhovnikom brani iti na pot brez krizme, blagoslovljenega olja in
evharistije (Bonifacij, 1863, 821).
Sčasoma pa se je bolniško maziljenje začelo dojemati kot poslednje maziljenje, kot priprava na smrt. Bolniško maziljenje se razume kot zadnje očiščenje duše pred smrtjo.
Ker se greh očisti z zakramentom, bolezen pa je posledica greha, sledi, da je sad zakramenta tudi telesno zdravje. Duns Scot ima precej ekstremno razlago. Pravi, da ima
bolezen vlogo vic na zemlji, je znamenje trpljenja. Človek je velikih grehov očiščen pri
krstu in pokori, vendar ima še male grehe, ki mu zapirajo pot v večno slavo. Z zakramentom poslednjega maziljenja se mu brišejo tej mali grehi. Zato je potrebno maziljenje
deliti v trenutku, ko bolnik ni več v zavesti, da ne bi mogel več grešiti in bi ostal očiščen
grehov v trenutku smrti (B. Jelić, Darko, in Radomir B. Bujić 2015, 118).
Tomaž Akvinski smatra zakrament maziljenja kot duhovno ozdravljenje, vendar je
možno tudi telesno zdravje, če je podrejeno duhovnemu odrešenju, kajti »telo je orodje
duše in orodje služi glavnemu delavcu. Nujno je, da je razpoložljivost orodja takšna, da
ustreza glavnemu delavcu; zato ima telo razpoložljivost, ki odgovarja duši. Iz nemoči
duše, to je greha, včasih nemoč preide v telo … Zato je primerno, da se proti grehu uporabi duhovno zdravilo. Če telesna nemoč izvira iz greha, se s tem duhovnim zdravilom
včasih ozdravi. Za to je postavljen zakrament bolniškega maziljenja.« (Akvinski 1929,
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253-254) Tudi Akvinski razume maziljenje kot sredstvo, ki človeka pospremi v večno
slavo, vendar ne v zadnjih trenutkih življenja, temveč je za težko bolne bolnike, ki so v
neposredni smrtni nevarnosti. Za razliko od Duns Scota zahteva, da so prejemniki maziljenja pri zavesti in spolnjujejo iste pogoje kot za prejem evharistije.
Florentinski koncil v Odloku za Armence določi, da se sme poslednje maziljenje »podeliti le bolnim, za katere se bojimo, da umro … Učinek je dušno ozdravljenje (mentio
sanatio) in kolikor je koristno za dušo tudi telesno ozdravljenje. (Strle, 1997, 367)
Tridentinski koncil je v kratkem dokumentu o zakramentu poslednjega maziljenja podal
izčrpen nauk. »Sveti cerkveni zbor je sklenil predhodnemu nauku o pokori priključiti
naslednje stavke o zakramentu poslednjega maziljenja, ki je po gledanju cerkvenih očetov dovršitev ne le pokore, temveč tudi celotnega krščanskega življenja, ki mora biti
neprestana pokora. To sveto maziljenje bolnikov je naš Gospod Jezus Kristus postavil
kot resnični in pravi zakrament nove zaveze … apostol Jakob pa ga je vernikom priporočil in razglasil … Po apostolskem izročilu, ki ga je prejela Cerkev kakor iz rok v roke,
uči s temi besedami, kaj je snov, slovilo, pristojni delivec in učinek tega zveličavnega
zakramenta. Kajti po umevanju Cerkve je snov olje, ki ga je blagoslovil škof … Vsebina zakramenta je namreč tista milost Svetega Duha, čigar maziljenje izbriše grehe … ter
utrdi dušo bolnika, ko v njem prebudi veliko zaupanje v božje usmiljenje, kar bolnika
podpre, da lažje prenaša muke in napore bolezni ter se z večjo lahkoto upira skušnjavam
hudobnega duha … in včasih, če je koristno za zveličanje duše, doseže telesno zdravje.«
(Strle 1997, 376-386)
Rimski obrednik, ki ga je izdal papež Pavel V. odreja, naj se »zakrament poslednjega
maziljenja, ki ga je postavil Kristus Gospod kot nebeški lek in je koristen duši ter telesu
… deli nevarno bolnim z vso vnemo in pazljivostjo. To naj se stori po možnosti takrat,
ko so še pri polni zavesti in pameti … Poslednje maziljenje se more podeliti le verniku,
ki je že pri pameti in je v smrtni nevarnosti zaradi bolezni in starosti. V isti bolezni se ta
zakrament ne more ponoviti, razen če je bolnik po prejetem maziljenju ozdravel in
padel v drugo nevarnost za življenje.« (Rimski obrednik 1932, 105) Obrednik predvideva maziljenje petih čutil, oči, ušes, nosnic, ust in dlani. Lahko se mazilijo tudi stopala,
vendar je to iz vsakega pametnega razloga mogoče opustiti. Navodilo pa pravi, da je v
sili mogoče maziliti samo eno čutilo, še bolje pa čelo.
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Obred sestoji iz uvodnega duhovnikovega pozdrava, kropljenja bolnika z blagoslovljeno
vodo in, če bolnik želi, spovedi. Sledijo tri molitve, s katerimi duhovnik kliče blagoslov
nad hišo in opravilo maziljenja, vendar se lahko, če čas ne dopušča, deloma ali v celoti
opustijo. Sledi kesanje. Duhovnik potem nad bolnikom moli in ga mazili. Besede maziljenja se glasijo: Po tem svetem maziljenju in svojem najmilejšem usmiljenju ti oprosti
Gospod, karkoli si zagrešil/a z/s gledanjem (poslušanjem, duhanjem, okušanjem in
govorjenjem, tipanjem ter hojo). Po maziljenju duhovnik umije roke in moli Očenaš s
pripadajočimi verzikli ter tri molitve, ki so prošnje za bolnikovo dušno in telesno zdravje. Obred se s tem zaključi.
Na vzhodu je bil razvoj zakramenta bolj ali manj enak. Najprej so za bolnika darovali
liturgijo, duhovniki pa ga niso prišli le mazilit, temveč so mu prinesli tudi evharistijo in
ga tako povezali z občestvom. Tako so mu dali vedeti, da če bo ozdravel, se bo vrnil v
evharistično občestvo (v cerkev), če pa ne, bo okrepljen z mislijo, da ga skupnost ni
pozabila. Bolnika so mazilili na sedmih mestih (čelo, nos, lici, usta, prsi in dlani z obeh
strani). Ker so besedo prezbiterje iz Jakobovega pisma, ki je v množini, vzeli zares, so
se teologi začeli spraševati, koliko prezbiterjev je vendarle potrebno za obhajanje
zakramenta? Pod vplivom Stare zaveze je bila dolgo prisotna številka sedem. Ker pa je
bilo toliko duhovnikov težko dobiti, so določili najmanj tri. Na koncu pa so sklenili, da
je dovolj tudi eden, če pa je na voljo več duhovnikov, naj bodo navzoči.
Ker maziljenje tudi odpušča grehe, je prišlo v pravoslavni Cerkvi v navado tudi maziljenje zdravih oseb, ki se največkrat obhaja v postnem času, predvsem v velikem tednu,
pa tudi pred drugimi velikimi prazniki. (B. Jelić, Darko, in Radomir B. Bujić 2015, 108113).
»Razen ločenih obredov za maziljenje bolnikov in sveto popotnico naj se sestavi neprekinjen obred, po katerem se bo maziljenje delilo bolniku po spovedi in pred prejemom
svete popotnice. Število maziljenj naj se prilagodi okoliščinam. Molitve, ki sodijo k
maziljenju bolnikov pa je treba spremeniti tako, da bodo ustrezale različnim stanjem
bolnikov, ki zakrament sprejemajo.« (B 74-75)
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3.3.1.4 Blagoslovi

Cerkev skozi celotno zgodovino blagoslavlja osebe in stvari. Že v najstarejših liturgičnih knjigah najdemo blagoslov bolnikov ter stvari, ki jih uporabljajo v telesno pomoč in
zdravje. Blagoslov bolnikov je zelo starodaven običaj, ki izvira od Kristusa samega in
njegovih apostolov. Najdemo ga že v Serapionovem zakramentarju in je tesno povezan
s polaganjem rok na glavo bolnika. Blagoslovne in prošnje molitve prinašajo tudi vsi
kasnejši zakramentarji73 in obredniki.
Kasneje so se začeli v obrednikih pojavljati tudi blagoslovi stvari, ki služijo bolnikom v
njihovem stanju. Še posebej bogata postane izdaja Rimskega obrednika iz leta 1925, ki
ga je odobril papež Pij XI. V slovenščini je bil izdan leta 1932. Tu najdemo poleg dveh
blagoslovov odraslih bolnikov (Rimski obrednik 1932, 504) še blagoslov bolnih popotnikov (507), blagoslov bolnikom z relikvijami križa ali relikvijami sv. opata Mavra ter
blagoslove za stvari, ki jih bodo namensko uporabljali bolniki: olja (279), oblačil in rjuh
(521), nosilnice (522), vina (523), zdravil (524) in vode na čast raznim svetnikom (661,
664, 666, 674).
Blagoslov starejših se prvič pojavi v novem obredniku De benedictionibus.

3.4 Domovi za bolne in ostarele

Najdemo jih pod mnogimi izrazi. Dom za ostarele, dom starejših občanov, dom upokojencev, dom onemoglih, vedno bolj popularen pa je evfemizem dom počitka. O oskrbi
ostarelih in bolnih v starem Rimu, Egiptu, Grčiji in ostalih delih Evrope imamo le skope
podatke. Oskrba je bila prepuščena predvsem družinskim članom. Obstajali so seveda
izšolani zdravniki, vendar le v mestih in vojski. Še pogosteje, predvsem na podeželju pa
so zdravili ljudski zdravilci, pogosto kar duhovniki, ki so bili nosilci modrosti zdravilstva. Zdravilstvo je bilo vezano tudi na templje, posvečene bogovom zdravja; v grškem
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svetu Asklepiju, v Rimskem imperiju Vejovisu, v starem Egiptu Imhotepu. Vendar pa
so zdravljenje pri izkušenih zdravnikih zasebnikih in v templjih koristili le tisti, ki so ga
lahko plačali. Nekaki predhodniki bolnišnic bi bili lahko rimski valetudinariji, vendar pa
so to bile vojaške zgradbe, kjer so zdravili samo vojake in sužnje, ki so bili stalni
spremljevalci vojaških posadk.
Za začetnika bolnišnice v današnjem pomenu velja Bazilij Veliki. Bolnišnica mora biti
stavba, namenjena le oskrbi bolnikov, imeti mora izšolane zdravnike in oskrba mora biti
brezplačna. Kot škof se je Bazilij zelo prizadeval za uboge. Nedaleč od Cezareje je
ustanovil veliko bolnišnico, ki je bila dokončana leta 373. Po njem se je imenovala
Bazileja. Bila je pravo mestece v malem. Bolnišnica je imela različne zdravniške oddelke, namenjene različnim boleznim, posebej pa je bil še oddelek za gobavce. Imela je
svojo cerkev, stanovanja za medicinsko osebje, druge zaposlene in duhovnike, čudovite
vrtove, ki so bili namenjeni bolnikom za lažje okrevanje, gostišča za popotnike in obiskovalce, dom za ostarele in onemogle ljudi ter različne obrtne delavnice.
Že omenjene »zdravstvene ustanove,« ki so obstajale pred Bazilejo, niso opravljale enakih storitev, kot jih je opravljala Bazilijeva bolnišnica. Zdi se, da je bil Bazilij začetnik
modernega pojmovanja bolnišnic, saj so kmalu po njegovi smrti zrastle podobne bolnišnice po vsem rimskem imperiju. Lahko bi rekli, da je sodobna bolnišnica po izvoru krščanska ustanova (Heyne 2015).
Kot rečeno, je Bazileja imela tudi dom za ostarele in onemogle. Ta del bolnišnice ni
kasneje nikoli povsem zamrl. Vedno so obstajali prostori, ki so bili namenjeni tistim
onemoglim, ki niso imeli sorodnikov, ki bi lahko poskrbeli za njih. Bolnišnice ali špitali
so bili stoletja del samostanskih kompleksov. Namenjeni so bile popotnikom, romarjem,
bolnikom, ostarelim, poskrbeli pa so tudi za sirote in ljudi, ki so bili kakorkoli pohabljeni. Kasneje so se pojavile tudi ubožnice (na Slovenskem konec 18. stol), ki so oskrbovale tiste, ki z lastnim delom niso mogli dovolj zaslužiti za preživetje oziroma so bili
onemogli in zato nesposobni za delo in skrb zase. Tu so dobili hrano, prenočišče, z
lažjim ročnim delom so lahko tudi kaj zaslužili. Za vse tiste, ki so bili zaradi onemoglosti povsem nesposobni poskrbeti zase, ali pa so bili hudo bolni, pa so gradili hiralnice,
kjer so take osebe čakale na smrt (Pogačar 2013, 7). Danes jim pravimo hospici. Take
ustanove so se pojavljale predvsem v mestih in industrijskih krajih, ki so bili polni dela-
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vcev, ki so se postarali brez družine in tako brez zagotovila po starostni oskrbi s strani
otrok.
Na podeželju je bila oskrba slaba. Veliko ljudi je bilo prisiljenih beračiti. Ponekod je
zanje skrbela občina ali vaška skupnost. Priskrbeli so jim kako kočo, pozimi drva, obleko, hrano. Ta motiv starega berača se pogosto pojavi v slovenski literaturi 74. Po drugi
svetovni vojni so se začele stvari počasi spreminjati. Pojavi se več ustanov, namenjenih
ostarelim, invalidom in sirotam. Zasedejo predvsem izpraznjene, nacionalizirane gradove in dvorce. Tu se znajdejo na kupu zelo različni ljudje; mladi, stari, bolni, zdravi. Življenjski standard je nizek, oskrba je slaba, prostori pogosto neprimerni.
Kasneje se stvari začnejo spreminjati. Ustanove postanejo bolj človeške. Ni več velikih
spalnic, kjer bi skupaj ležalo po 10 in več ljudi, prostori so lepši in svetlejši, oprema
sodobnejša, izboljša se hrana, zaposleni so vedno bolj kvalificirani, oskrba je kvalitetnejša. Zavedati so se začeli, da oskrba niso le ustrezna hrana in izobraženi delavci.
Domovi dobijo prostore za druženje, okoli njih se urejajo zelene površine s cvetjem in
okrasnim drevjem ter grmovnicami. Prirejajo se kulturni dogodki, različne delavnice,
vodena telovadba in rekreacija, spodbuja se druženje. Po slovenski osamosvojitvi in
spremembi režima so domovi za ostarele in bolnišnice dobili svoje kapele. V njih se
danes odvija živahna duhovna oskrba. Bolnišnice imajo svoje stalne bolniške duhovnike, obstajajo bolniške župnije, domove za ostarele oskrbujejo lokalni duhovniki.
Kljub temu pa je nevarnost, ki se žal prepogosto dogaja, da »različne oblike 'domov'
postajajo neke vrste tihi zapor, izločitev osebe iz družbenega okolja« (CD 83, 22).

3.5 Srečanja in romanja bolnikov in ostarelih

Človek roma že od prazgodovine. V njem je želja, da bi prišel na kraj, kjer bi bolj konkretno čutil božjo navzočnost. »Zato so se ljudje vedno znova odpravljali na pot k svetim krajem, da so prosili pomoči v svojih stiskah in skrbeh, da bi si izprosili zdravje in
74

Jurčičevi Krjavelj (Deseti brat), Meta (Domen); Tavčarjevi Danijel (Cvetje v jeseni), Pasaverica (Viso-

ška kronika).

57

odvrnitev nesreče. Ljudje so se odpravljali na daljna in težavna romanja, da so delali
pokoro in dobili odvezo za svoje grehe. Končno so se odpravljali na božjo pot zato, da
so se svojim priprošnjikom zahvalili za izprošeno pomoč.« (Dolenc 1987, 7)
Romarji prihajajo na kraje, ki jih Bog na poseben način posvetil s svojo navzočnostjo.
Najprej je to Sveta dežela, saj jo posebej posvetil Jezus kot učlovečeni Bog s svojim
zemeljskim življenjem. Posebna božja pota so tista, kjer so se zgodili evharistični čudeži. Potem so to kraji, kjer se je prikazala Marija ali angeli. Zelo čaščeni so kraji, kjer
počivajo ostanki svetnikov, pa tudi vsa tista svetišča, kjer častijo Boga po podobah
Jezusa, Marije, angelov in svetnikov. Svojstvena oblika romanja so tudi svetoletna
romanja ter danes vse bolj popularni svetovni dnevi mladih (Petrič 2010, 61-66).
Na romanja pa v preteklosti niso hodili le tisti, ki so zmogli daljše ali krajše poti, ampak
že od vseh začetkov romajo tudi bolniki in ostareli. V preteklosti je bilo to običajno
povezano z gmotnim stanjem romarja, saj so si lahko le bogatejši privoščili prevoz.
Revnejši so pač romali le k tistim cerkvam, do katerih so imeli dovolj blizu, da so lahko
zmogli pot, kljub starosti in bolezni. Tudi to je eden izmed razlogov, da je po vsem svetu mnogo lokalnih božjih poti.
Bolniki in starejši radi romajo. Največkrat se podajo na božjo pot s prošnjo za zdravje,
starejši s prošnjo za srečno starost in smrt. V romanju iščejo pomoč in tolažbo v težavah, ki jih tarejo. Pogosto prosijo za svoje družinske člane, da bi se znova povezali z
Bogom, da bi jim šlo dobro v življenju. Hkrati pa je romanje tudi utrditev svojega odnosa z Bogom in drugimi ljudmi. Na romanjih utrjujejo poznanstva in prijateljstva ter
hkrati sklepajo nova z drugimi osebami.
Že desetletja pa se odvijajo različna srečanja in romanja, namenjena predvsem bolnikom in ostarelim. V znamenito marijansko svetišče v Lurdu se organizirano roma že od
leta 1862, bolniki pa seveda niso nič zaostajali za drugimi romarji. V Sloveniji se je
prvo tako organizirano romanje bolnikov, invalidov in ostarelih zgodilo 19. avgusta
1969 na Brezjah, kjer se je zbralo kakih 350 bolnikov, invalidov, starejših in njihovih
spremljevalcev. Romanje je organizirala revija Ognjišče, ki je želela »dejavno povezati
mladino z bolniki in invalidi, da bi pri tem mladi spoznali tudi ta del življenja in ga pravilno ovrednotili glede na osebno bivanje in bivanje nasploh« (Dolenc 1987, 210).
Organizacija je bila tedaj še zahtevna, ni bilo še toliko avtomobilov, avtobusov in drugih možnosti prevoza kakor danes. Mnogi so tisti dan prvič v življenju obiskali Brezje.
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Po končanem romanju so na uredništvo ognjišča prejeli veliko zahvalnih pisem iz katerih »odseva sreča in hvaležnost, da so bili na romanju« (Čuk 1993, 9). Romanja na Brezje so od tedaj postala tradicionalna, letos je bilo že 51. Po začetnih 350 romarjih je številka hitro poskočila, največ leta 1983, ko se jih je zbralo 12.000.
Po vzoru brezjanskega romanja se je začelo že leto kasneje romanje v Brestanico, kjer
stoji cerkev lurške Marije. Prav tako so začele župnije in škofije organizirati romanja in
srečanja v lokalna božjepotna središča. Bolniki in ostareli iz nadškofije Maribor romajo
na Ptujsko goro, iz novomeške škofije pa na Zaplaz.
Po vzori teh večjih romanj in srečanj, so začeli tudi po župnijah organizirati srečanja
bolnikov in ostarelih. Tako srečanje običajno poteka ob nedeljah v župnijski cerkvi, kjer
je med obhajanjem možno prejeti zakramenta spovedi in bolniškega maziljenja. Po maši
navadno sledi še srečanje s pogostitvijo pred cerkvijo oziroma v župnijskih prostorih,
druženje pa pogosto obogatijo s petjem in glasbo.

3.6 Svetovni dan bolnikov

Skrb za trpeče in bolne je po besedah papeža Janeza Pavla II. sestavni del cerkvene službe. Zavedajoč se te dolgoletne tradicije služenja trpečim in bolnim, je s posebnim pismom, ki je izšel 13. maja 1992 uvedel svetovni dan bolnikov, ki se vsako leto praznuje
11. februarja, na dan, ko se v liturgičnem koledarju spominjamo prikazanja Marije v
Lurdu.
Svetovni dan bolnikov se je prvič praznoval 11. februarja 1993. V prvi poslanici je
papež razmišljal, da bi bilo to vsakoletno praznovanje »prednosten trenutek molitve in
darovanja trpljenja v dobro Cerkve. Tudi naj vabi vse, da prepoznajo v obličju bolnega
brata obličje Kristusa, saj je ta s trpljenjem, smrtjo in vstajenjem odrešil človeštvo.«
(Janez Pavel II. b.l) Poudaril je, da »trpljenje in klic po tolažbi tistega, ki je bolan tako
telesno kot duhovno, poziva vse človeštvo« (b.l.) ne le nekaterih posameznikov.
Lahko rečemo, da je želel papež s tem dnevom opomniti cerkveno skupnost in vse ljudi,
da je življenje božji dar in je človek je zgolj njegov upravnik in skrbnik. Poleg tega je
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želel, da se Cerkev in človeštvo s prenovljenim duhom služenja zavzameta za oskrbo
bolnikov, saj medsebojno služenje pomembno »prinaša k boljšemu razumevanju med
ljudmi in zaradi tega tudi k ustvarjanju resničnega miru« (Janez Pavel II. b.l).
Ta dan so v središču bolniki, katerim se ob tej priložnosti še posebej »posreduje oznanilo žive in tolažilne Gospodove navzočnosti« (b.l.). Spodbuja jih, da bi »vedno našli varno pribežališče v veri, ki se hrani s poslušanjem Božje besede, z osebno molitvijo in
zakramenti« (Slovenska škofovska konferenca 2012). Sporoča jim to, da živo predstavljajo Kristusa, kateremu naj pridružujejo svoje trpljenje, da imajo v njem zglede Marije
in mnogih svetnikov, ki so tudi trpeli, da so dragoceni v božjih očeh in v očeh Cerkve,
da niso sami in naj ne obupujejo v bolezni.
Nagovorjena je celotna Cerkev, ki »mora služenje bolnim in njihovim skrbnikom nadaljevati z novim zagonom, v zvestobi Gospodovi zapovedi (prim. Lk 9,2–6; Mt 10,1–8;
Mk 6,7–13) in v skladu z zgovornim zgledom svojega ustanovitelja in učitelja« (Slovenska škofovska konferenca 2018). Cerkev se mora vedno znova spominjati tudi mnogih pričevalcev, ki so v preteklosti v bolnih in trpečih prepoznavali Kristusa in jim velikodušno pomagali, ta spomin pa naj ji bo v navdih pri delu v sodobnem svetu. Spodbuja
jo, saj vedno zavzeto konkretno pomaga vsepovsod, še posebej pa tam, kjer je javno
zdravstvo slabo ali pa ga sploh ni (2018).
Sporočilo nosi tudi vsem zdravstvenim delavcem in vsem, ki služijo bolnim, da bi svoje
delo opravljali s požrtvovalnostjo in zavzetostjo, da bodo »bratje in sestre vsem, brez
vsakršnega razlikovanja« (Janez Pavel II. 1994). Hkrati jih vabi, da bi bili odprti za
»globoke vrednote človeške osebe, spoštovanje človeškega dostojanstva in obrambo
življenja od nastanka do njegovega naravnega zatona« (Janez Pavel II. b.l) Tu spodbuja
tudi duhovnike, naj bodo »polni veselja, pozorni do šibkih, preprostih in grešnikov«
(Slovenska škofovska konferenca 2012).
Ta dan pa nagovarja tudi svetovno politiko, saj je »eden izmed namenov svetovnega
dneva bolnikov opravljati delo širjenja dovzetnosti za težke in nerešljive probleme, ki
zadevajo zdravstvo in zdravje« (Janez Pavel II. 1994). Opominja jih, naj »njihova služba nikoli ne postane birokratska in odmaknjena od ljudi« (Janez Pavel II. b.l). Z razpoložljivimi finančnimi sredstvi naj upravljajo modro in pravično, da bodo tako »zagotovili potrebnim zaščito pred boleznijo in zdravniško oskrbo v bolezni« (b.l.). Trudijo naj
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se za vedno bolj človeško in ustrezno zdravniško pomoč in naj spoštujejo vrednost in
svetost življenja.

3.7 Molitveniki za bolnike in ostarele

Bolnim in ostarelim je Cerkev prihitela naproti tudi z različnimi molitveniki, namenjenimi samo njim. Posebnost takih molitvenih knjižic niso samo besedila, ki se nanašajo
predvsem na ostarele in bolne75, ampak tudi večji tisk,76 s katerim je omogočeno lažje

75

Glede na število natisov (natančnejše bi bilo dejansko število naklad posameznega knjižnega dela,

vendar je za pričujoče magistrsko delo to povsem irelevantno) so bili med Slovenci najbolj priljubljeni
naslednji molitveniki za bolnike in ostarele (našteti so prvi natisi):
Zupančič, Janez. 1855. Dušna pomoč za bolnike, ali Pergóvori, zgledi in molitve za bolne in umirajoče
kristjane. Ljubljana: H. Ničman. Izšel je v štirih izdajah.
Majar, Hrizogon. 1886. Tolažba nebeška: katoliški molitvenik za vsakega kristjana, zlasti za postarne
ljudi. Ptuj: A. Hager. Izšel je v petih natisih.
Tominec, Angelik. 1928. Večer življenja. Ljubljana: A. Sfiligoj. Izšel je v petih natisih, vsi v zelo majhnem formatu z velikimi črkami.
Nežič, Julka, ur. 1984. Luč v življenje. Ljubljana: Zadruga katoliških duhovnikov. Izšel je v petih natisih.
Šlibar, Miro, ur. 1993. Ostani z nami, Gospod. Koper: Ognjišče. Izšel je v dveh natisih, nato pa prirejen
še v dveh.
Posebej velja omeniti delo Janeza Ciglerja, duhovnika in pisatelja, ki je sicer poznan po povesti Sreča v
nesreči. Leta 1828 je v Ljubljani izšel njegov molitvenik z naslovom Molitve sa bolnike, ki je čez dve leti
doživel ponatis.
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Pečjak, Gregorij. 1942. Pot k Bogu. Ljubljana: Ljudska knjigarna. Delo je priredba izredno priljubljene-

ga molitvenika Večno življenje avtorja Gregorija Pečjaka ter Cerkvenega molitvenika in je prvič izšlo leta
1907.
Walser, Iso. 1909. Večna molitev pred Jezusom v Zakramentu ljubezni. Ljubljana: Katoliška bukvarna.
Molitvenik je v slovenščini prvič izšel leta 1895 in bil desetkrat ponatisnjen, enkrat z večjimi črkami.
Küzmič, Mikloš. 1914. Molitvena kniga. Radgona: Semlitsch F. Prvi katoliški molitvenik v prekmurščini
je prvič izšel leta 1783 z naslovom Kniga molitvena in doživel še osemnajst ponatisov. Leta 1904 ga je
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branje slabovidnim osebam. Tako nam knjižica Gospod, ostani pri nas, prinaša zanimiv
podnaslov: »Molitvenik za slabe oči in stare ljudi.«
Po zgradbi so si precej podobni. Večina jih vsebuje jutranje in večerne molitve, molitve
pri sveti maši in ob podeljevanju zakramentov, različne litanije, križev pot ter druge
priložnostne molitve. Še posebej dragocene pa so kratke molitve oziroma t.i. zdihljaji,
ki se jih da hitro naučiti. Nekateri molitveniki vsebujejo tudi različne napotke bolnikom,
ostarelim, pa tudi njihovim svojcem. Večina jih je predvsem duhovne narave, nekateri
pa vsebujejo tudi povsem praktična navodila, na primer kako obiskovati bolnika, kaj mu
prinesti v dar, kako skrbeti za zdravje telesa med boleznijo ipd. (Zupančič 1855, viiixvi).
Bolnikom in ostarelim dajejo zgled v Kristusu in svetnikih, pa tudi priporočajo jim, kaj
naj storijo v svojem stanju, da bodo bližje Bogu. Večina molitvenikov je doživela več
ponatisov, saj so jih ljudje radi prebirali, pogosto že zato, ker so bile to največkrat edine
knjige natisnjene z velikimi črkami.
Tudi danes se da dobiti molitvenike za ostarele in bolne. V slovenščini sta v zadnjem
času bolj znana molitvenika Luč v življenje ter Ostani z nami, Gospod, v tujih jezikih pa
je molitvenih knjižic brez števila. Danes dobimo v velikem tisku tudi mnoge druge
knjige, v še večjo pomoč pa je sodobna tehnika, saj lahko poljubno prilagodimo velikost
pisave na računalniku, tablici ali pametnem telefonu. Poleg tega lahko na spletu najdemo obilico molitev, ki so prilagojene najrazličnejšim življenjskim okoliščinam.

Jožef Sakovič prepisal v gajico in mu dal nov naslov Molitvena kniga: popravlena sztara szlovenszka
"Kniga Molitvena." Njegov tretji ponatis je bil prirejen z večjimi črkami.
Družba sv. Mohorja. 1902. Slava Gospodu!. Celovec: Mohorjeva družba. Med Slovenci zelo razširjen
molitvenik je bil v obeh natisih tiskan z velikimi črkami.
Baraga, Friderik Irenej. 1939. Jezus dobri pastir: Baragove molitve. Ur. Franc Jaklič. Celje: Mohorjeva
družba. Prvi ponatis je izšel leta 1949 v Celovcu, drugi pa v Lemontu v ZDA leta 1954, kjer ga je založila
in natisnila tiskarna Ave Maria, ki slovenske izseljence v ZDA oskrbuje s tiskom v slovenščini. Vse tri
izdaje so bile tiskane z večjimi črkami.
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3.8 Časopisi in revije za bolnike in ostarele

Že v preteklosti so bili slovenski katoličani dobro založeni z verskim tiskom. Med letoma 1848 in 1902 je izhajal slovenski katoliški časopis, ki je najprej nosil naslov Slovenski cerkveni časopis, leto kasneje se je preimenoval v Zgodnja danica, nato pa le še
Danica. Časopis je bil podoben današnji Družini, ki izhaja že od leta 1952. Prav tako
kakor je bil v preteklosti priljubljen Bogoljub, ljudje danes v roke radi vzamejo Ognjišče, Božje okolje ali Communio, starejši pa V materini šoli ali pa Glasnik kraljice miru, s
katerima so toplo povezani predvsem zaradi romanj na Kurešček in duhovnih vaj v Stični. Vendar pa so našteti časopisi in revije le splošni katoliški verski tisk, njihova ciljna
publika pa vsi ljudje. V njih sicer najdemo tudi članke, ki govorijo o starejših in bolnih.
Ognjišče vedno objavi članek, ki govori o bolnikih ali starejših. Tudi preostali tisk ne
zaostaja s članki na to temo, so pa običajno le komentar aktualnih dogodkov, ni pa
nekega periodičnega obravnavanja.
Prvi tak časopis oziroma revija v Sloveniji, katerega ciljna publika so bolniki, invalidi
pa tudi ostareli je revija Prijatelj. »Pomembno je vedeti, da je ideja za tovrstno revijo
prišla s strani bolnikov samih. Kot začetek Prijatelja namreč štejemo božično pismo
bolnikom, ki je leta 1968 izšlo na pobudo Mimice Pust. Kot bolnica je vedela, kako
njeni prijatelji in prijateljice, ki so preizkušeni v trpljenju, potrebujejo besede spodbude,
ki bi bile namenjene prav njim.« (Dom sv. Jožef 2018) To pismo je bilo lepo sprejeto in
vzbudile so se želje, da bi začela redno izhajati revija. Pobudo so prevzeli lazaristi Misijonska družba, ki vse do danes skrbijo za izdajanje te revije.
»Revija Prijatelj želi po eni strani povezovati različne katoliške organizacije, ki delujejo
na področju pastorale bolnikov in invalidov. Po drugi strani pa jih želi tudi spodbujati,
naj v teh (bolnikih itd.), ki so jim zaupani v skrb, prebujajo misijonskega duha.« (Pohar
2019, 1)
Prijatelj prinaša pričevanja bolnikov in ostarelih, razmišljanja o krščanstvu, vabila in
poročila različnih družabnih dogodkov, pesmi, molitve in misli. Predstavlja delo tistih,
ki skrbijo za bolne, vedno pa objavi tudi poslanice papežev ob svetovnem dnevu bolnikov.
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4. PASTORALNA OSKRBA OB ZAKRAMENTIH IN ZAKRAMENTALIH DANES

Ljudje si vedno znova zastavljajo nekatera najgloblja vprašanja, za katere se zdi, da so v
»sodobnem« svetu prepovedana. Zakaj ljudje umirajo? Zakaj trpijo? Zakaj so bolezni?
Pisatelj pisma Hebrejcem je zapisal: »Kogar namreč Gospod ljubi, tega vzgaja in tepe
vsakega sina, ki ga sprejema.« (Heb 12,6) Starši najbolje vedo, da otroka ne morejo
samo ujčkati in ga odevati v vato, saj bo odrastel v človeka brez hrbtenice. Kadar je
primerno in potrebno uporabijo tudi ostro besedo ali pa celo telesno kazen. Vse samo
zato, da se bo otrok naučil, kaj je prav in kaj narobe, da bo odrasel v odgovornega človeka. Morda se zdi kontradiktorno, vendar se lahko tudi s kaznijo vzgaja iz ljubezni. Ni
prav, da je kazen nasilje, ne sme biti dana iz jeze in sovraštva, ampak mora biti primerna dejanju in kot taka posledica ljubezni ter skrbi. Taka je tudi Gospodova vzgoja. Marsikdo bo na tem mestu pomislil, da Bog nekaterih ljudi ne ljubi, da jim zadaja preveliko
trpljenje. Mislim, da si ga mnogi pravzaprav zadajajo kar sami. S tem, ko ne sprejmejo
morebitne bolezni, ljubezni in pomoči bližnjega, ko v sebi gojijo jezo na pretekle čase
in sedanje stanje. Od nekaterih ljudi sem slišal, da najlepše in najhitreje umre tisti človek, ki se pripravi na smrt, ki ne toži za premoženjem in je vesel svoje prehojene življenjske poti.
Gospod pa noče, da bi bili v trpljenju sami. Zato je na svet poslal svojega Sina, da bi
zgled dobili v Križanem, Umrlem in Vstalem. Trpeči mora povezati in pridružiti lastno
trpljenje Kristusovemu trpljenju, da ga ta prinaša Očetu kot dar. Za to dejanje bolnika
na nek način usposobi in posveti zakrament bolniškega maziljenja. Bolnik mora ta
zakrament občutiti kot Božjo ljubezen, kot dar Boga, ki doseže srce ter vzbuja duševno
in telesno zdravje. In »tisti dan boste spoznali, da sem jaz v Očetu in vi v meni in jaz v
vas« (Jn 14,20).
»Usmiljenje do ubogih in bolnih ter tako imenovano karitativno dejavnost in medsebojno pomoč za lajšanje vseh vrst človeških potreb ima cerkev zaradi tega v posebno veliki
časti.« (L 8) »Z ljubeznijo do bližnjega živijo in izpričujejo krščanski laiki svojo deležnost kraljestva Jezusa Kristusa, ki ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel. Takšna ljubezen, ki je ne bodo izvrševali samo posamezniki, ampak na solidaren način tudi
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skupine in občestva, je in bo vedno potrebna. Nič in nihče je ne more nadomestiti, tudi
ne številne javne ustanove in pobude, ki skušajo odgovoriti na potrebe. Presenetljivo je,
kako je ta ljubezen toliko bolj potrebna, kolikor bolj izginjajo ustanove, ki so postale
kompleksne v organizaciji in hočejo obvladati ves prostor, ki je na voljo, v tem, da jih
pohablja brezosebni funkcionalizem, pretirana birokracija, nepravični privatni interesi,
lahka in splošna nezainteresiranost. Ravno v tej zvezi neprestano nastajajo in rastejo, še
zlasti v organizirani družbi, različne vrste prostovoljnih dejavnosti kot mnogovrstna
služenja in opravila. Če gre dejansko za nesebično služenje v prid ljudem, zlasti najbolj
potrebnim in tistim, katere socialne službe pozabljajo, potem je te prostovoljne napore
treba pojmovati kot pomembno obliko apostolata, katerega prednostna naloga pripada
krščanskim laikom, možem in ženam.« (CD 41, 59-60)
Starost in bolezen je človeško obdobje, ki je zelo odprto za vse presežno. Pri starejših in
bolnih postane ta razsežnost še toliko bolj pomembna, ker se v tem obdobju človek
navadno vpraša o minljivosti, o smislu vsega življenja in o vprašanju, kaj bo po smrti.
Zato Cerkev prihaja naproti vernikom z zakramenti in zakramentali. To versko življenje
katoličani navzven izražamo z molitvijo, udeleževanjem svete maše in drugimi bogočastnimi dejanji. Bolniki in mnogi starejši pa se zaradi svojega stanja običajno ne morejo udeleževati zunanjih bogoslužnih praznovanj. Zato v njihovem življenju postane
molitev velikega pomena, seveda poleg obhajanja nekaterih zakramentov in zakramentalov pri njih samih doma ali v bolnišnici oziroma domovih za ostarele. Zaradi bolezni
ali oslabelosti navadno ne morejo početi nič drugega, molijo pa še vedno lahko. Slovenska verska ljudska pesem Kraljica venca rožnega govori o molitvi v starosti in bolezni:
Ko zapustijo te moči
in ko ti odreko oči,
svet rožni venec še lahko
boš molil vdano in lepo.
»Vse to je dragocen prispevek v duhovno zakladnico molitev in žrtev, iz katerega Cerkev bogato zajema in kar je potrebno znotraj cerkvenih občestev in družin znova ovrednotiti.« (CD 83,24)
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4.1 Obiskovanje bolnikov in ostarelih

Človek že od svojega nastanka izraža svoja čustva in življenjske dogodke s pesmijo, pa
naj bo to le melodija ali besedilo. Talentirani v poeziji tako izražajo svoja doživetja v
verzih, drugi jih poistovetijo s pesmimi in se jih potem ob slišani spominjajo. Mnogo je
pesmi, ki govorijo o starosti, pesmi, ki so jih ustvarili starostniki. V ljudski pesmi, ki je
starejšega nastanka, pogosto zasledimo opevanje mladosti in njenih lastnosti,77 redko pa
naletimo na opisovanje samote, ki lahko doleti starostnike.78 Starejši so nekoč živeli
doma, pri otrocih, bili so preskrbljeni, le hrepeneli so po mladosti in njeni živahnosti. V
sodobnih pesmih zasledimo precejšen preskok. To je izrazito opaženo v narodno zabavni glasbi, kjer v besedilih vedno pogosteje zasledimo izpovedi starejših, ki so na starost
ostali sami.79
Preskok je viden tudi v arhitekturnem oblikovanju hiš. Nekaj desetletij nazaj so bile
popularne večnadstropne družinske hiše, kjer je bilo pritličje/1. nadstropje namenjeno
starim staršem, 1. oziroma 2. nadstropje pa mladi družini. Danes taki mini bloki niso
več moderni. Gradijo se majhne hiše, kjer že število prostorov govori o tem, da tam ne
bo prostora za stare starše, ali pa bosta ostala sama, mladi pa se bodo odselili na svoje.
»Spominjaj se svojega Stvarnika v dnevih svoje mladosti: dokler ne pridejo hudi dnevi
in se ne približajo leta, o katerih porečeš: 'Niso mi všeč'. To je dan, ko se tresejo varuhi
hiše in se krivijo močni možje. Mlinarice pešajo, ker jih je premalo, gledalke skoz
okenca otemnijo.« (Prd 12,1.3) Pridigar tu govori o oslabljenju telesa, o pešanju zob in
slabem vidu. Pri nekaterih bolnih in ostarelih vernikih je vernost »v tej dobi pomešana z
neko določeno obliko fatalizma (vdanosti v usodo), zato človek jemlje trpljenje, omejitve, bolezni, izgube, ki se zgodijo v tem času, kot znamenja, ki jih daje Bog, ki pa ni več
dobrohoten; v kolikor jih kdo naravnost ne doživlja kot božjo kazen. Cerkveno občestvo
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Zabučale gore (Oj, mladost ti moja, kam si šla, oj kje si?); Po gozdu sem špancirala (Zato pa rečem jaz,

najlepša je mladost, mladost ne pride več nazaj.); Kje prijazne ste višave.
78

Daleč, daleč v kraju tujem.

79

Fantje izpod Rogle – Pred hiško sedim; Ansambel Modrijani in Elda Viler – Klic srca; Ansambel bra-

tov Poljanšek - Devet jih je rodila; Kvintet Dori – Kdo oral bo polje moje.
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je odgovorno za to, da tak fatalizem prečiščuje na ta način, da starejšemu človeku
pomaga rasti v veri in mu v tej veri ponovno odstira obzorja upanja.« (CD 83,24)
Pričevanja, s katerimi lahko ostarelim in bolnim izkazujemo ljubezen so najrazličnejša.
To je izjemen način apostolata, ko z dejanji do teh ljudi, postajamo pravi oznanjevalci
Kristusa. Sledimo njegovemu zgledu, saj je bil s svojim delovanjem pravzaprav najbližje najbolj ubogim v tedanji družbi. Ostarelim, bolnim, revnim, otrokom, ženskam.
Pomembna naloga, predvsem oseb brez svetega reda je, da skušamo v ostarelih vzbuditi
željo po prejemu zakramentov spovedi, maziljenja in obhajila. V času, ko je število
duhovnikov vedno manjše, je naloga laikov tudi pomoč pri pripravi na prejem zakramentov. Obenem pa naj laiki skupaj z ostarelimi in bolnimi molijo, naj jim delijo
zakramentale, naj izvajajo nekakšno domače bogoslužje s petjem, branjem Božje besede, prošnjami, blagoslovom. »Pri uporabi zakramentalov bodo verniki brez svetega reda
skrbeli, da jih tako dejanje ne bo zavedlo k temu, da bi v njem videli tiste zakramente,
katerih podelitev je izključna in lastna škofu in duhovniku.« (CD 74, 35)
Pri obiskovanju ostarelih je zelo pomembno, da se prilagodimo njihovemu telesnemu
stanju. Če je človek bolan, utrujen, kako drugače obnemogel ali je blizu smrti, ga ne
utrujajmo še bolj. Dajmo mu vedeti, da smo prišli na obisk zaradi njega, ne zato, da nas
bo postregel s hrano in pijačo. Največ kar šteje je naša navzočnost, ki mu daje vedeti, da
ni sam. Pogovarjajmo se z njim, vendar pa naj se takemu človeku »ne vpije po dolgem
in počez na ušesa in naj se poleg njega ne kriči« (Trubar 2014, 447).

4.2 Zakramenti in zakramentali Cerkve

»Temeljno poslanstvo Cerkve v pastorali bolnih in ostarelih se odraža v obhajanju
zakramentov. Navodila v obrednikih poudarjajo predvsem pomen srečanja vernikov s
Kristusom v zakramentih in molitvi. Ne sme pa se zanemariti sodelovanja svojcev ostarelih in bolnih in ljudi, ki pomagajo pri oskrbi bolnikov in ostarelih. Velikega pomena
pa je tudi, da se obhajanje zakramentov prilagodi času in okoliščinam, vendar z vso pazljivostjo, da se ne bi oskrunjalo bistvo in svetost obreda obhajanja zakramenta.« (CD
83, 24)
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4.2.1 Zakrament evharistije

»Beseda in kruh pri maši postaneta eno kot pri zadnji večerji, ko so se vse Jezusove
besede in vsa znamenja, ki jih je storil, zgostila v kretnjo lomljenja kruha in darovanja
keliha, kot napoved darovanja na križu ter v besede: 'Vzemite, jejte, to je moje telo …
Vzemite, pijte, to je moja kri'. (prim. Mt 26,26-28) Jezusova kretnja med zadnjo večerjo
je velika zahvala Očetu za njegovo ljubezen, za njegovo usmiljenje. Izraz za 'zahvalo' je
v grščini 'evharistija'. Zato zakrament imenujemo evharistija, saj je največja zahvala
Očetu, ki nas je tako ljubil, da nam je iz ljubezni dal svojega Sina. Beseda 'evharistija' v
celoti povzema to kretnjo, ki je kretnja Boga in človeka skupaj, kretnja Jezusa Kristusa,
pravega Boga in pravega človeka.« (Mirenski Grad 2014)
Obhajanje evharistije je središče življenja vsakega kristjana, saj je v evharistični skrivnosti zbrana vsa naša vera odrešenja. Pri evharistiji udejanjamo celotno Jezusovo življenje, smrt in vstajenje. Je dejanje darovanja. Kristus je dar Očetu, je hkrati tisti, ki
daruje, mi z njim darujemo, Sveti Duh posvečuje naše darove in nas same.
Bolniki se s pomočjo zakramentov globlje povežejo s skrivnostjo Kristusove smrti in
vstajenja. Poleg zakramentov ozdravljenja je v času bolezni ravno evharistija tista, ki
posebej močno združuje bolnikovo trpljenje s Kristusovim darovanjem. »Udeležba pri
maši ali obhajilo izven maše, ki ga podeli duhovnik, diakon ali izredni delivec v bolniški sobi ali na domu, posebej velja to za sveto popotnico, bolnika in umirajočega okrepi
na poti odrešenja.« (Medškofijski odbor za pastoralo zdravja 2005, 5)
»Vsemogočni Bog, naš dobri Oče, naj bo presveto Rešnje telo (in kri) Gospoda Jezusa
Kristusa, tvojega Sina, našemu bratu nebeško zdravilo za telo in dušo.« (Bolniško maziljenje 1974, 24) Evharistija je zdravilo za bolnega na več načinov. Poleg tega, da podarja Kristusovo zdravilno milost in bolj polno združuje trpečega kristjana s trpečim Kristusom, je tudi zdravilo, ki zdravi osamljenost, saj pridružuje bolnega obhajanju evharistije in mističnemu Kristusovemu telesu. Končno je prejemanje svetega obhajila zdravilo
za greh. Kristus nam daje v evharistiji kri, »ki se preliva za mnoge v odpuščanje grehov« (Mt 26,28). »Zato nas evharistija ne more zediniti s Kristusom, ne da bi nas istočasno očistila storjenih grehov in nas obvarovala prihodnjih.« (ZCP 1393) Zato bi mora-
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li biti duhovniki dovolj pozorni na bolnike in ostarele v župniji. Ljudi naj navajajo, da
jih bodo opomnili, naj obiščejo njihove bolne sorodnike ali sosede.
V Sloveniji že več desetletij v navadi obhajanje bolnikov in ostarelih ob prvih petkih v
mesecu. Marsikateremu je to dovolj, mnogi pa bi želeli obhajilo prejeti tudi večkrat.
Popolnejša oblika prejema evharistije je med samim evharističnim opravilom iz iste
daritve. Zato je posebej primeren način obhajanja tistih, ki se maše v cerkvi niso mogli
udeležiti, da jim redni ali izredni delivec odnese obhajilo takoj po maši. Tako je še bolj
vidno pridruževanje Gospodovi daritvi in župnijskemu občestvu, ki ga evharistija na
poseben način predstavlja. To še posebej velja za nedeljo, dan, ki je simbol občestva,
hkrati pa je »tisti dan, ko se mora kristjan bolj kot na druge dneve spominjati odrešenja,
ki mu je bilo dano pri krstu in ki je iz njega napravil novega človeka v Kristusu« (CD
123, 26).
V Katoliški Cerkvi smo nov obred obhajanja bolnikov in bolniškega maziljenja dobili 7.
decembra 1972, njegova uporaba pa je ukazana od 1. januarja 1974. Posebej je bil pripravljen tudi drugi obrednik Sveto obhajilo in češčenje evharistične skrivnosti izven
maše in je v veljavi od 21. junija 1973, ki pa obred obhajila bolnikov in ostarelih le
ponovi iz obrednika Bolniško maziljenje in pastirska skrb za bolnike. Obred obhajila
bolnikov in ostarelih ter svete popotnice v obredniku Sveto obhajilo je namenjen izrednim delivcem, saj je obred ustrezno prilagojen, duhovniki in diakoni pa uporabljajo
obred iz obrednika Bolniško maziljenje.
Delivec obhajila mora biti primerno oblečen, da izraža dostojanstvo obredu. Miza v
prostoru, kjer bo potekalo obhajilo naj bo pogrnjena s prtom in naj gorita sveči.
Obred obhajila se začne tako, da delivec obhajanca in morebitne navzoče pozdravi z
vzklikom iz obrednika ali kakim drugim primernim vzklikom iz Svetega pisma oziroma
verske tradicije, kakor je v navadi. Najsvetejše nato odloži na mizo in ga z navzočimi
ustrezno počasti. Potem lahko udeležence v spomin krsta pokropi z blagoslovljeno
vodo. Če je delivec duhovnik, in če je potrebno z bolnikom oziroma ostarelim opravi
zakramentalno spoved. Po spovedi sledi branje božje besede, če pa spovedi ni oziroma
če se bodo obhajila udeležili tudi drugi navzoči, sledi obred kesanja kakor pri maši. Po
tem obredu je branje božje besede, ki jo lahko duhovnik ali diakon tudi razloži, če ne,
sledi krajša tišina. Po njej je molitev očenaša. Delivec nato pokaže Najsvetejše in govori
'Glejte, Jagnje božje', obhajanci pa molijo 'Gospod, nisem vreden'. Obhajance nato
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obhaja po ustaljenem načinu. Po obhajilu delivec očisti sveto posodo, če je prazna, lahko je tudi sveta tihota, po njej pa moli sklepno molitev, ki je evharističnega značaja.
Duhovnik ali diakon na koncu podeli sklepni blagoslov, če ima v sveti posodi še kaj
Najsvetejšega, podeli blagoslov z njim. Izredni delivec ima posebno besedilo prošnje za
božji blagoslov.
V primeru, da delivec obhaja v različnih sobah iste stavbe več bolnikov ozirma ostarelih, uporabi krajši obred obhajila, ki pa mu lahko doda kaj iz splošnega obreda. Krajši
obred je sestavljen iz uvodne molitve speva v cerkvi ali kapeli ali prvi sobi stavbe. Na
voljo so štirje evharistični spevi. Najbolj znan je spev 'O sveta večerja'. Potem gre po
sobah in obhajancem pokaže Najsvetejše in govori 'Glejte, Jagnje božje', obhajanci pa
molijo 'Gospod, nisem vreden'. Obhajance nato obhaja po običajnem načinu. Obred
sklene s sklepno molitvijo v cerkvi, kapeli ali zadnji sobi. Blagoslova ni.
Primerno je tudi, da se na začetku in na koncu, pa tudi med obredom obhajila zapoje
kakšna času primerna pesem. Prav tako naj bo delivec pozoren na bolnikovo stanje in
naj obred, če se mu zdi potrebno, primerno skrajša. Bolnike, ki ne morejo zaužiti obhajila pod podobo kruha, naj obhaja samo pod podobo vina. Tudi navzoči lahko potem
prejmejo obhajilo pod obema podobama. Bolniki oziroma ostareli naj pred obhajilom
držijo evharistični post le kake četrt ure, prav tako njihovi sorodniki in tisti, ki jim strežejo, če ne bi mogli zdržati enournega posta.
Posebej pa velja izpostaviti navodilo o dnevih obhajanja. Vse dneve v letu se lahko vse
vernike obhaja med mašo ali izven maše, posebnost je le v velikonočnem tridnevju. Na
veliki četrtek in veliki petek se lahko obhajilo deli le med mašo oziroma obredom trpljenja, bolnikom pa ves dan. Na veliko soboto do vigilije pa se sme obhajilo nesti le kot
popotnico umirajočim.

4.2.2 Zakrament pokore in sprave

Ker zakrament spovedi vodi k zakramentu evharistije je prav, da se na prejem obhajila
tudi ustrezno duhovno pripravimo. In ker prejemanje svetega obhajila ni zdravilo za
vsako vrsto greha je prav, da se spoštuje navodilo: »Kdor se zaveda kakega velikega
greha, mora prejeti zakrament sprave, preden pristopi k obhajilu.« (KKC 1385) Preje70

manje Jezusa Kristusa v evharistiji je sveti in privilegiran dogodek, na katerega moramo
biti pripravljeni. Upoštevati bi morali opozorilo svetega Pavla Korinčanom: »Kdor bo
torej nevredno jedel ta kruh ali pil Gospodov kelih, se bo pregrešil nad gospodovim
telesom in krvjo. Naj torej vsak sebe presodi in tako je od tega kruha in pije iz keliha,
kajti kdor je in pije, je in pije svojo obsodbo, če se ne zaveda, da je to Gospodovo telo.«
(1 Kor 11,27-29) Za tiste, ki skrbijo za duhovno oskrbo bolnih in ostarelih, je pomembno, da sami prepoznajo pomen zakramenta spovedi in to vzbudijo tudi pri oskrbovancih. Duhovno življenje bolnika in ostarelega se lahko močno obogati, ko dobi priložnost, da prejme zakrament spovedi, preden prejme sveto obhajilo.
Spoved da svobodo in mir pred bremenom greha. Nekateri verjamejo, da lahko svoje
grehe izpovemo zasebno Bogu. Toda človek je socialno bitje. Ponižna izkušnja, da
nekomu odkriješ svojo dušo, izpostaviš svojo šibko naravo, potem pa prejmeš odpuščanje tega, kar si naredil narobe, prinese neverjetno olajšanje. Ta izkušnja prinaša hvaležnosti Gospodu za njegovo ljubezen, sočutje in usmiljenje. Predvsem bolnikom in starejšim je lažje, ko pogosto v zadnjih dnevih življenja odpustijo stare grehe, ki so jih mučili
več let in umrejo mirno. Kdor to stori že prej, bo lahko preživel dosti lepšo starost kot
sicer.
Zato je priporočljivo, da duhovnik in njegovi sodelavci, pri bolnikih in starostnikih
vzbudijo željo po spovedi. Razložijo naj jim, da je odpustiti čudovito, da se bodo počutili neobremenjene starih zamer in grehov. Hkrati naj vsekakor poudari, da je duhovnik
zavezan spovedni molčečnosti, »zato je prepovedano, da bi spovednik z besedo ali na
kakršenkoli način in iz kateregakoli razloga izdal spovedanca« (ZCP 983).
Nov obred pokore in sprave je izšel 2. decembra 1973. V predhodnih navodilih govori o
skrivnosti sprave v zgodovini odrešenja, o pomenu sprave spokornikov v Cerkvi, o
zakramentu pokore in njegovih sestavnih delih, o delivcu zakramenta sprave, o pripravi
na spoved, o času in kraju opravila, liturgični obleki ter o samem obredu spovedi.
Obrednik prinaša tri oblike spovedi, obred sprave posameznih spokornikov, obred sprave več spokornikov s posamično spovedjo in odvezo ter obred sprave več spokornikov s
splošno spovedjo in skupno odvezo. Ta zadnja oblika je rezervirana le za posebne okoliščine, na primer smrtno nevarnost več ljudi, sicer pa je, glede na to, da je še vedno
dovolj duhovnikov in premalo spokornikov, ta oblika izredna.
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Obred sprave več spokornikov s posamično spovedjo je pravzaprav nekakšna priprava
na posamično spoved, ki obsega branje božje besede, homilijo, s katero pridigar razloži
božjo besedo in izpraša vest, molitev kesanja in očenaša s sklepno molitvijo. Spokorniki
nato odidejo duhovnikom, kjer se spovejo svojih grehov, dobijo pokoro in odvezo. Nato
sledi skupna zahvala in blagoslov.
Najpogostejša in najznačilnejša oblika pa je osebna spoved. Duhovnik in spokornik
začneta opravilo z znamenjem križa, duhovnik pa nato spodbudi spokornika k zaupanju
v Boga s primernimi besedami. Na izbiro je branje božje besede ali pa duhovnik le po
spominu obnovi misel iz svetega pisma, ki govori o božjem usmiljenju in spreobrnjenju.
Spokornik se nato spove grehov, duhovnik pa naj mu pri tem pomaga, modro svetuje in
spodbudi k obžalovanju grehov. Potem spovedanec s svojimi besedami ali svetopisemsko mislijo ali pa s katerim od ustaljenih obrazcev obudi kesanje. Duhovnik mu potem
podeli odvezo, ga povabi k zahvali Bogu ter odslovi (Sveta pokora 1976, 5-42).
Obrednik prinaša tudi več oblik spokornih opravil, ki so »koristna za vzgojo duha in
kreposti spokornosti tako v življenju posameznika kakor skupnosti in za bolj učinkovito
obhajanje samega zakramenta pokore. Paziti pa je treba, da se ta opravila in obredi ne
zamenjavajo z zakramentalno spovedjo in odvezo« (Sveta pokora 1976, 158). Zapisani
primeri naj sicer služijo le kot pripomoček pri pripravi spokornih opravil. Eden izmed
pripravljenih vzorcev je namenjen bolnikom. V njem besedila spominjajo na to, da »čas
bolezni ni čas brez koristi ali brez pomena, ampak more biti za tiste, ki ga znajo prav
sprejeti, čas milosti« (185).

4.2.3 Bolniško maziljenje

»S svetim bolniškim maziljenjem in z molitvijo duhovnikov vsa Cerkev bolnike priporoča trpečemu in poveličanemu Gospodu, naj jim polajša in jih reši; celo spodbuja jih,
naj prispevajo svoj delež k blagru božjega ljudstva tako, da se svobodno zedinjajo s
Kristusovim trpljenjem in njegovo smrtjo« (KKC 1499).
Obrednik v predhodnih navodilih predstavi pomen bolezni v skrivnosti odrešenja, teologijo zakramenta, koga je treba maziliti, kdo je delivec bolniškega maziljenja in kaj je
potrebno za maziljenje.
72

Zakrament bolniškega maziljenja ozdravlja dušo in, če bi mu to bilo v korist, tudi telo.
Hkrati pa bolnike utrjuje s tolažbo, mirom in močjo za lažje prenašanje bolečin ter jih
krepi za borbo proti duševnim težavam malodušnosti, strahu pred smrtjo in skušnjavami
hudobnega duha. Bolnik prejme »moč in dar, da se tesneje zedini s Kristusovim trpljenjem« (KKC 1521) in je soudeležen pri odrešenju, hkrati pa prispeva »svoj delež k blagru božjega ljudstva« (C 11). Če je bolnik blizu smrti, pa je ta zakrament tudi priprava
na odhod iz tega sveta.
Prejemniki bolniškega maziljenja so verniki, ki so zaradi bolezni ali starosti nevarno
bolni. Prav tako se mazili bolnike pred operacijo, če je vzrok operacije nevarna bolezen
in ostarele, ki niso bolni, a so oslabeli. Mazili se lahko tudi otroke in bolnike, ki so
izgubili zavest, pa so zanj že ozirma če bi bili še pri zavesti, prosili. Tudi v dvomih na
prejšnja določila, naj se maziljenje podeli.80
Edini veljavni delivec bolniškega maziljenja je škof ali duhovnik. Mazili se z oljčnim
ali drugim rastlinskim oljem, ki ga je na krizmeno mašo posvetil škof oziroma tisti, ki
ima enako oblast kot krajevni škof, v resnični potrebi pa vsak duhovnik.
Obred maziljenja poteka tako, da duhovnik najprej pozdravi bolnika in ga v spomin
krsta pokropi z blagoslovljeno vodo. Navzoče nagovori in na kratko razloži pomen
zakramenta. Če ni zakramentalne spovedi, se opravi skupno kesanje, ki mu sledi branje
svetega pisma. Če je primerno, se lahko prebrano božjo besedo tudi razloži. Temu sledijo prošnje za vse potrebe, v katerih prosimo za bolnika, nato pa na bolnika molče položi
roke. V primeru, da duhovnik s sabo nima blagoslovljenega olja, ga sedaj blagoslovi, če
pa ga ima, nad njim opravi zahvalno molitev, ki je izrazito trinitarična s poudarkom na
bolezni. Potem duhovnik bolnika mazili na čelu in dlaneh, v sili zadošča le maziljenje
na čelu oziroma drugem primernejšem mestu na telesu, če tako zahteva bolnikovo stanje. Nato sledi molitev, v kateri se obrača na Kristusa in ga prosi, naj »z milostjo Svetega
Duha ozdravi tega bolnika, (zaceli mu rane), odpusti mu grehe in ga reši vseh dušnih in
telesnih bolečin. Usmiljeno mu vrni popolno zdravje, da bo po tvoji dobroti lahko spet
opravljal svoje delo« (Bolniško maziljenje 1974, 31). Potem vsi molijo očenaš, lahko se
podeli tudi obhajilo, sicer pa se obred zaključi z blagoslovom.
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ZCP 1004-1007; ZVCP 738; KKC 1514-1515.
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Bolniško maziljenje se lahko deli tudi več bolnikom, med samostojnim opravilom ali pa
med mašo. Med mašo se lahko deli tudi le enemu bolniku. V obeh primerih z mašo je
obred naslednji. Med pridigo duhovnik razloži pomen zakramenta, potem so lahko prošnje za vse potrebe, razen če bodo po maziljenju, sicer pa je najprej polaganje rok, blagoslovna ali zahvalna molitev nad oljem ter maziljenje. Če niso bile že prej, so sedaj
prošnje, maša pa se nadaljuje z darovanjem. Če je prejemnikov več, naj roke polaga in
mazili več duhovnikov (32-34).
»Za lažje ravnanje v posebnih primerih, ko vernik zaradi bolezni ali iz drugih vzrokov
kar nepredvideno pride v bližnjo smrtno nevarnost, je na voljo tudi poenoteni obred, v
katerem previdimo bolnika z zakramenti sv. pokore, maziljenja in popotnice.« (Bolniško maziljenje 1974, 14) Kadar pa zaradi nevarnosti smrti ni časa za podelitev vseh treh
zakramentov, pa je treba bolniku najprej omogočiti spoved, četudi le samo z odvezo,
nato podeliti sveto popotnico in potem, če je še čas, bolniško maziljenje.

4.2.4 Blagoslovi

Blagoslov je prošnja za Božjo pomoč in varstvo. Zato je zelo primerno, da v življenjskih okoliščinah, ko človeka zapuščajo moči in zdravje, ta prosi, da bi bil Bog še bolj z
njim, da bi še bolj čutil njegovo starševsko roko. »Kot bogoslužna dejanja namreč vernike spodbujajo k češčenju Boga in jih pripravljajo, da dosežejo glavne učinke zakramentov ter primerno posvečujejo različne življenjske okoliščine.« (Blagoslovi 1989, 5)

4.2.4.1 Blagoslov starejših oseb

Verniki, ki so starejši, so doma ali v negovalnem domu, potrebujejo svoje brate in sestre
v Kristusu, da bi občutili, da so še vedno del občestva. »Namen blagoslova je, da z njim
ostarelim izrazimo spoštovanje in hvaležnost, ko se skupaj z njimi zahvalimo Bogu za
prejete darove in za vse dobro, ki so ga z božjo pomočjo opravili.« (Blagoslovi 1989,
164)
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Blagoslov se lahko deli med mašo ali pa kot samostojno bogoslužno opravilo v cerkvi,
na domu ali kje drugje, kjer se srečujejo starejši, lahko pa je povezan tudi s katerim drugim liturgičnim opravilom. Obred more opraviti duhovnik, diakon ali laik.
Slovenski obrednik prinaša poseben uvodni pozdrav, ki se razlikuje, če je delivec klerik
ali laik. Zapisan je tudi kratek uvodni nagovor, v katerem je razložen pomen tega blagoslova, ki je hkrati zahvala in prošnja, »da bi z zaupanjem zrli v prihodnost, da bi težave,
stiske in trpljenje vdano sprejeli in prenašali ter da bi v smrti videli začetek novega življenja in bi se nanjo resno pripravljali« (165) Obred vsebuje branje božje besede, ki
govori o zaupanju v Boga na starost. V prošnjah za vse potrebe se prosi za starše,
zakonce in otroke navzočih starostnikov, za njih same, za vse njihove pokojne sorodnike, prijatelje in znance ter za duhovnike in katehete, ki so jim posredovali vero. Za prošnjami se moli očenaš, ki se zaključi z blagoslovno molitvijo. Teh je na izbiro pet. Dve,
ki jih moli duhovnik ali diakon in tri, ki jih moli laik. Vse so hkrati zahvale za njihovo
dolgo življenje, visoko starost, mnogo dni, vero in vse, kar je prineslo življenje ter prošnje, da bodo zdravi in čili, vztrajni v upanju in sprejemanju življenjskih okoliščin, potrpežljivi v prenašanju starostnih težav in »da se bodo veselili vsakega podarjenega trenutka in zaupali« (167) v Boga. Obred se zaključi s sklepnim blagoslovom.
Latinska izdaja obrednika v običajnem obredu blagoslova ne ločuje med molitvami, ki
jih moli klerik ali laik in ima na koncu slovesni sklepni blagoslov. Če se blagoslov deli
med mašo, se lahko podeli po prošnjah za vse potrebe ali pa se molitev nad starostniki
moli na koncu, pred blagoslovom. Obrednik prinaša še različico molitve za blagoslov
starostnikov ob delitvi svetega obhajila na domu ter krajši obred blagoslova in kratko
formulo, s katero starostnike blagoslavlja duhovnik ali diakon (De benedictionibus
1984, 99-112).

4.2.4.2 Blagoslov bolnikov

»Ko Cerkev blagoslavlja bolne, posnema Kristusa, ki je na bolnike polagal roke in jih
ozdravljal. Kristusovo skrb in ljubezen do bolnih nadaljuje, zato vliva bolnim upanje na
ozdravljenje oziroma olajšanje bolečin in v Kristusovem imenu prosi Boga Očeta za
pomoč ter ozdravljenje.« (Blagoslovi 1987, 181)
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Blagoslov lahko podeli duhovnik, diakon ali laik, lahko kot samostojno bogoslužno
opravilo ali pa v povezavi z mašo oziroma kakšno drugo pobožnostjo.
Vsa besedila v obredu bolnike spodbujajo s tem, da v bolezni niso sami, da je tudi Kristus trpel, doživljal bolečine in slabosti, a hkrati ozdravljal ter bil bolnikom in trpečim
blizu.
Obred prinaša sedem blagoslovnih molitev, štiri so prilagojene za več bolnikov, ena za
posameznega bolnika, ena molitev za neozdravljivo bolnega in ena, če je delivec laik. V
vseh molitvah, razen v tisti za neozdravljivo bolne, prosimo, naj Bog povrne zdravje
bolnikom, četrta in peta pa prinašata tudi prošnjo, da se bodo bolniki »spet pridružili
bogoslužnemu zboru« in se Bogu mogli »v cerkvi zahvaljevati« (Blagoslovi 1989, 185).
S tem naglaša tisto prvinsko željo, da bolnik ne bi bil osamljen, da bi bil skupaj z drugimi ljudmi in bi Bogu lahko dal čast na najboljši možni način, to je z obhajanjem evharistije. Na zapuščenost v bolezni opozori tudi druga blagoslovna molitev.
Obred se zaključi s slovesnim blagoslovom, ki je kot prošnja Jezusu, naj bolnike varuje,
brani, vodi, podpira, ohranja in blagoslavlja.
Obrednik Blagoslovi pa prinaša tudi poseben obred blagoslova bolnih otrok, ki pa ob
prošnji za ozdravitev ne govori o Jezusovem trpljenju, temveč o njegovi ljubezni do
otrok.
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5. PASTORALNA OSKRBA

Starejši imajo veliko darov. Na tej stopnji njihovega življenja lahko bolje ocenijo preteklost, živijo globlje v veri in so pomembni vodniki mlajših generacij. Skozi molitev,
vzgojo in služenje napredujejo na poti duhovne izpolnitve. Njihove izkušnje, znanje in
modrost jim omogočajo, da so prave priče evangelija in v blagoslov vsemu svetu.
Pravilo občestva, ki je zapisano v hebrejščini okoli leta 75 pr. Kr. na manjšem kosu pergamenta in najdeno med drugimi Kumranskimi rokopisi, v začetku govori o izobraževanju članov občestva, ter kakšno službo naj prevzamejo v določeni starosti. »Ko se
človeku namnožijo leta, naj mu dajo nalogo v službi občestva glede na njegovo zmožnost.« (Kumranski rokopisi 2006, 98) S tem pravilom prihaja Kumranska skupnost naproti svojim starejšim članom, ki zaradi starosti, oslabelosti ali bolezni, ne zmorejo več v
polnosti opravljati vseh zadolžitev. Skupnosti nalaga, naj starejših ne izključijo iz svoje
srede, ampak naj jih zadolžijo za opravljanje stvari, katerim bodo kos v svojem stanju.

5.1 Nekaj potrebnih lastnosti pastoralnega delavca

Kot temelj dobrega odnosa med dvema ali več osebami je to, da je vsak človek najprej
ČLOVEK, da ima SRCE, ki je dobro, gostoljubno, solidarno. Druga oseba se mora s
tabo počutiti lepo. To dosežemo tako, da jo sprejmemo kakršna je, ji zaupamo, jo spoštujemo, da ji damo dostojanstvo, ki ji po naravi pripada. Biti nam mora mar zanjo.
Ohraniti pa mora svojo samostojnost in suverenost, če že ne v njenih fizioloških potrebah, pa obvezno v njenih psihosocialnih dejavnikih.
Odnos med sogovorniki se dogaja z jezikom, ki je skupek znakov. »Jezik je lahko:
- besedni: informacije sestavljajo besede in zadevajo vsebino sporočila, torej, kar je
povedano;
- parabesedni ali paraverbalni: v to obliko jezika spadajo ton glasu, ritem in hitrost
govorjenja, poudarki v govoru, neodločnost, premori …;
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- nebesedni: informacije prihajajo od telesa. Elementi nebesednega jezika so naslednji:
pogled, razdalja med osebama, telesna drža, telesni gibi, izrazi obraza …« (Brusco
2014, 95)
Komunikacija je precej kompleksen proces. Z vsako osebo je povsem drugačna, saj ima
vsak človek »posebne filtre, ki jim lahko rečemo tudi: duševno razpoloženje, kulturni
modeli, pozitivni ali negativni predsodki, navade …« (Brusco 2014, 92). Nekateri so
pripravljeni sodelovati v pogovoru, drugi ne. Pri vsem tem se moramo odločati, kakšne
besede izbirati, predvsem pa, kako se obnašati, saj ostareli in bolni najbolj občutijo ravno nebesedno in parabesedno komunikacijo.
Še posebej ob takih trenutkih moramo biti pristni in iskreni, vendar pa hkrati zelo
pozorni, da ne bi bila naša pristnost v škodo sogovorniku. Če je primerno, moramo biti
z njim iskreni, četudi bo to zanj neprijetno, saj mu bo to koristilo, sploh če je v svojem
ravnanju neprimeren. Pri komunikaciji z njim moramo biti takšni kakršni smo. Ne
smemo se skrivati za krinko popolnosti, neranljivosti, pretirane prijaznosti in nezlomljivosti (Brusco 2014, 170). Tudi s kako osebno zgodbo o situaciji, ki je podobna njegovi,
se mu bomo lažje približali. Pogovor z njim naj bo dovolj domač, izbirati je treba besede, ki jih bo sogovornik razumel. Zato se je primerno pozanimati, kakšna je njegova
izobrazba, stan in življenjske razmere.
Pogosto pa bo v komunikaciji najbolj dragoceno to, da bomo sogovornika znali aktivno
poslušati. To pomeni prisluhniti vsem jezikom, kakor so našteti zgoraj. Poslušati pomeni, da se v vanj vživimo, se postavimo v njegovo kožo, da nas odpelje s sabo. Takrat
smo na voljo samo zanj, vse drugo je nepomembno. Ko smo dovolj globoko v njegovem stanju, ko delimo mnenje in skupaj iščemo odgovore, to preraste v empatijo. Tu
velja opomniti, da se ne smemo identificirati z njim, ker potem že igramo drugo osebo.

5.2 Smernice pastorale bolnikov in ostarelih

Cerkvi je Jezus Kristus naročil, naj ne le služi ubogim, marveč naj bodo oni sami enakovredno dejavni soudeleženci služenja drug drugemu in evangelizacije. »Ta dejavnost
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mora biti sposobna podpirati in pospeševati pozornost, bližino, navzočnost, poslušanje,
pogovor, medsebojno delitev in konkretno pomoč človeku,« (CD 41, 79) ki je postavljen v različne situacije življenja pa tudi svoje vere v Boga.
Pastoralne smernice bom izpeljal iz cerkvenega dokumenta Dostojanstvo starejših ljudi
in njihovo poslanstvo v Cerkvi in svetu, ki je po mojem mnenju nekak temelj pri tej
temi. Dokument izpostavi kot temeljna področja, kamor so starejši in bolni poklicani k
delovanju naslednja:
- karitativna dejavnost
- apostolat (kateheti/katehisti in pričevalci krščanskega življenja)
- bogoslužje (skrb za bogoslužne prostore, službe stalnih diakonov, bralcev in mašnih
pomočnikov, izredni delivci obhajila, priprava bogoslužja, oblikovalci različnih oblik
evharistične pobožnosti ter marijanskega češčenja in češčenja svetnikov)
- cerkvena združenja in gibanja
- družina (nosilci temeljnih človeških vrednot in spomina)
- kontemplacija in molitev
- preizkušnje, bolezen in trpljenje (pričevanje življenja in izročitve v božje roke ter hoje
za Kristusom, ustrezna oskrba)
- prizadevanje za »kulturo življenja« (CD 83, 28-30).

5.3 Možnosti pastoralnega udejstvovanja

»Starejše osebe se nikoli ne smejo obravnavati kot breme za družbo, temveč vir, ki lahko prispeva k njeni dobrobiti. Ne samo, da kažejo, da obstajajo aspekti življenja - človeške, kulturne, moralne in družbene vrednote - ki jih ni mogoče oceniti z vidika gospodarske učinkovitosti, hkrati lahko dajo učinkovit prispevek na delovnem mestu in v
vodstvenih vlogah. Skratka, ne gre le za to, da nekaj storimo za starejše ljudi, ampak
tudi, da jih sprejemamo realno kot partnerje v skupnih projektih - na ravni misli, dialoga
in delovanja.« (Janez Pavel II. 2002)
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5.3.1 Karitativna dejavnost

»Velik del ostarelih ima dovolj fizičnih, umskih in duhovnih moči, da bi lahko posvetili
svoj prosti čas in zmožnosti za določena dela in programe kot prostovoljci.« (CD 83,
29)
Starejši lahko veliko prispevajo – imajo čas in izkušnje. Vključenost starejših pomeni
občutek vrednosti in koristnosti. Pri tem pa je potrebno upoštevati ovire pri vključevanju v družbo (na primer omejitev mobilnosti, slabša informiranost, zmanjšano socialno
omrežje, pomanjkanje samozaupanja).
Starejši so danes pomembna sila v prostovoljstvu. Če pogledamo samo župnijske Karitas, ugotovimo da je večina tamkajšnjih prostovoljcev upokojencev. Poleg tega lahko
starejši tudi lažje odkrijejo osebe v svojem domačem okolju, ki so potrebne pomoči.
Pogosto gre za njihove vrstnike iz mladih let, zato lažje pristopijo do njih. Starejši prostovoljci lahko svoj dragoceni čas namenijo obiskovanju takih oseb, pa tudi bolnikov ne
le po domovih, temveč tudi v bolnišnicah in domovih za ostarele. V mnogih primerih se
razvijejo močne osebne vezi, prostovoljec pa postane sestavni del sistema podpore osebe v stiku z družino in skrbniki.
Prav tako imajo mnogi starejši tudi še dolgo v starost vozniški izpit. Zato je posebej
dragocen njihov prispevek z zagotavljanjem prevoza do trgovine, zdravstvenega doma,
raznih uradov in cerkve, sploh na podeželju in manjših mestih, kjer ni zagotovljenega
javnega prevoza. Kolikokrat bi se marsikdo rad udeležil verskih obredov, pa nima nikogar, da bi mu omogočil prevoz. Tu bi bila dobrodošla zavzetost duhovnikov, da bi spodbujali župljane naj omogočijo prevoz takim osebam, lahko pa bi zadevo tudi organizacijsko izpopolnili s seznamom prostovoljcev, interesentov za prevoz in urnikom prevozov. Morda bi bilo pametno, da bi župnija odločila za najem kombija ob nedeljah in
praznikih, ki bi prevažal starejše do cerkve. Škoda je, da se v Cerkvi preveč denarja
vlaga v dvorce, drage obnove, nakupe nepremičnin, namesto da bi ta denar namenili za
pomoč ljudem.
Starejši so radi v družbi, zato je zelo primerno, da jih povabimo kot prostovoljce na različne župnijske dogodke in slovesnosti, kjer bi priskočili na pomoč pri pripravi in izvedbi dogodkov, hkrati pa bo to zanje družabni dogodek.
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5.3.2 Apostolat

Tudi ko se v človeku začnejo kazati znaki pešanja, šibkosti in nemoči, ima star človek
razlog, da jemlje sebe kot instrument odrešenjske zgodovine (CD 83, 18). Ostareli in
bolni ne smejo biti le katehizirani, tudi samo morajo biti oznanjevalci. S katehezo je
treba najprej dopolnjevati njihovo prehojeno pot življenja in vere, velikokrat pa tudi
spodbujati, sploh tedaj, ko je njihovo življenje zaznamovano z ranami na duši in telesu,
da bo svoje izkušnje delil še drugim. Pričeval bo s svojim življenjem in vero, pričeval
bo o njima. Cerkev je dolžna motivirati starejše, da se zavedajo svoje naloge posredovanja Kristusovega evangelija v svetu, ter razkrivanja skrivnosti Kristusove nenehne
prisotnosti v zgodovini. Imajo tudi obveznost, da se zavedajo svoje odgovornosti, da so
priče svoje zvestobe Bogu in božje zvestobe človeku, pred človeško in krščansko skupnostjo.
Starejši so pogosto nosilci oznanila krščanskega življenja v družinah. Razumljivo je, da
imajo v sodobnem tempu življenja mladi starši na žalost premalo časa, da bi se svojim
otrokom posvečali dovolj. Čas, ki jim ga namenijo, je največkrat povezan z delom za
šolo. Zato je prispevek starih staršev v oznanilu evangelija vnukom zelo pomemben. Od
ljudi večkrat slišim, da so vero spoznali in ohranili ravno zaradi starih staršev. Tu je
sicer potrebno biti previden, saj lahko s pretiranim vsiljevanjem vere mladim prej škodijo kot koristijo. Najbolj modra odločitev je gotovo to, da pričujejo s svojim trdnim in
zglednim življenjem kot dobri ljudje. Mladi danes potrebujemo dobrih zgledov.
Starejši in bolniki imajo zaradi življenjskih izkušenj tudi dovolj poguma, da jih ni sram,
da odprto govorijo o Bogu, o krščanstvu in o veri. Sploh duhovniki naj vedno bolj spodbujajo ta pogum in neomajnost v pričevanju, hkrati pa opozarjajo, da bodo ljudje pri
oznanjevanju dovolj premišljeni in trezni, da bodo resnično privabljali in ne odbijali.
Kot pastoralni delavci so starejši poklicani, da oznanjajo tam, kjer so navzoči, naj bo to
gostilna, trgovina, mestni park, dom ostarelih ali pa bolnišnica.
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5.3.3 Bogoslužje

»Mnoge starejše osebe že doslej zelo učinkovito skrbijo za bogoslužne prostore. Če so
deležne primerne vzgoje in izobrazbe, bi mogle osebe tretjega življenjskega obdobja še
v večjem številu opravljati službo stalnih diakonov, pa tudi bralcev in mašnih pomočnikov, biti izredni delivci obhajila, pa tudi animatorji, zadolženi za pripravo bogoslužja in
zavzeti oblikovalci različnih oblik evharistične pobožnosti ter marijanskega češčenja in
češčenja svetnikov.« (CD 83, 29)
Starejši možje se za stalni diakonat lažje odločijo, saj so v tem obdobju manj zaposleni.
Uživajo zaslužen pokoj, otroci so odrastli, za njimi so mnoge preizkušnje, ki so jih
izklesale v odločne osebe in niso več na razpotju, ko se sprašujejo ali bi se odločili za
služenje kot stalni diakon ali ne.
Pomembno bi bilo osvetliti pomen nedeljskega slavja evharistije za vse tiste, ki ne
morejo prisostvovati bogoslužnemu zboru v cerkvi. V Sloveniji duhovniki ostarele in
bolne obiskujejo ob prvih petkih, nekateri tudi pred velikimi prazniki. Ti se zelo razveselijo prejema evharističnega Kristusa. Z žalostjo lahko ugotovimo, da ga nekateri
prejmejo kvečjemu dvanajstkrat v letu, na drugi strani pa imamo dejstvo, da ima vsako
leto 51 nedelj, ter še nekaj velikih praznikov, ko se k evharistiji zbere večji del župljanov. Tu bi bilo dobro uvesti antični običaj, ko so redni in izredni delivci obhajila, nesli
obhajilo tudi tistim, ki niso mogli k maši. Na nekaterih župnijah v Sloveniji in marsikje
po tujini se to že izvaja. Slovenska škofovska konferenca se je v svojem Navodilu za
službo izrednega delivca obhajila dotaknila tudi te naloge, hkrati pa poudarila, da je
župnik kljub temu tudi sam osebno dolžan obiskovati bolnike in ostarele. Pri tej nalogi
bi bili kot izredni delivci obhajila zelo v pomoč starejši, ki že živijo dejavno krščansko
življenje.
Hvalevredno je tudi udejstvovanje starejših pri drugih liturgičnih nalogah. Kako prav
pridejo bralci, pevci, ministranti ali pa zakristani. Duhovniki bi morali večkrat povabiti
ne le mlajše, temveč tudi starejše k sodelovanju pri teh nalogah in hkrati skrbeti, da bi
se tudi njih primerno vzgajalo za kvalitetno izpolnjevanje teh služb. Večkrat žal opazim,
da starejši marsikaterih bogoslužnih opravil ne znajo opravljati, ker v njih niso bili niko-
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li (dovolj) poučeni. Duhovniki se posvečajo izobraževanju otrok in mladih, na starejše
pa pozabijo z izgovorom, če da starejši to znajo in razumejo.
Hkrati pa imamo na drugi strani starejše, ki so v bogoslužnih opravilih dovolj domači,
pa jim duhovniki ne omogočijo priprave in sodelovanja. Ljudje želijo, da so deležni
vsega bogastva cerkvenih obredov, ki jim je ponujeno. Želijo obogatiti liturgijo, pripraviti potrebne materiale, besedila in pripomočke, pa se nekaterim duhovnikom ne da, ker
mislijo, da bodo pripravljene stvari zanič. Zgodi se tudi, da se jim ne da niti končno
pregledati, kar je bilo pripravljeno. S tem so verniki prikrajšani za molitev brevirja v
cerkvi (med mašo, med molitveno uro, večernice pred velikimi prazniki etc.), molitvene
ure, ki niso vedno le molitev rožnega venca ali pa dialogi iz objavljenih knjižic molitvenih ur za nove duhovne poklice, ampak tudi petje taizejskih spevov, branje Svetega
pisma, potem za bogastvo liturgičnih molitev pravoslavnih kristjanov (Akathistos), sveto mašo katere spremenljiva besedila lahko pripravijo verniki ali pa je pri njej uporabljena katera izmed evharističnih molitev pri mašah z otroki (prav zanimivo je to, da so
te tri evharistične molitve zelo primerne tudi za odrasle vernike, saj uporabljajo razumljivejši jezik, hkrati pa so bolj dialoške).
Bogoslužna srečanja za starejše naj bodo dovolj živahna. Vsebujejo naj dovolj glasbe in
petja, uporablja naj se vizualne pripomočke. Starejši radi pojejo in tudi s tem želijo
pokazati, da so pri močeh.
Tistim, ki nimajo prevoza, pa bi radi prišli k maši v cerkev, bi se moralo to omogočiti.
Poskrbeti pa bilo treba tudi za to, da bi starejši in bolniki sploh lahko prišli v cerkev.
Marsikje so je pred vhodom v cerkev stopnice, ni pa klančine za invalidski voziček.
Problematičen je tudi led in sneg okoli cerkve, saj je starejše strah, da bi padli.
Po drugi strani pa je potrebno vsem tistim, ki vsekakor ne morejo priti v cerkev, dati
možnost, da se pri njih na domu, po domovih za ostarele in bolnišnicah, omogoči obhajanje različnih oblik bogoslužja. Bolnišnice in domovi za ostarele imajo kapele in prostore za molitev, kjer se ob različnih priložnostih obhaja tudi sveta maša. Koristno bi bilo
spodbuditi prostovoljce, da bi oblikovali bogoslužje tudi ob drugih dnevih. V maju bi
pripravili šmarnice, v oktobru še posebej molili rožni venec, pa tudi brevir, delili bi blagoslove.
Tudi tistim, ki še živijo doma, bi moralo biti ponujena obilnejša možnost udeležbe pri
različnih bogoslužnih dejanjih. Cerkev daje možnost maševanja v bolniški sobi, kadar je
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bolniku nemogoče priti v cerkev. Poznam ljudi, ki so že več mesecev in let doma na
postelji, pa nimajo možnosti, da bi bili navzoči pri maši, si pa tega zelo želijo. Izpolniti
to željo bi bilo nadvse bogoljubno dejanje. Duhovniki in še predvsem laiki bi lahko bolnike in ostarele pogosteje blagoslavljali, saj jim je v obredniku in po cerkvenem pravu
dana ta možnost. S tem bi v teh osebah še bolj vzbujali da so pri Bogu in pri ljudeh dragoceni in ljubljeni.

5.3.4 Cerkvena združenja in gibanja

»Zlasti po zadnjem cerkvenem zboru so se starejši ljudje zelo odprli za občestvene razsežnosti verskega življenja. Pojavile so se mnoge cerkvene stvarnosti, ki predstavljajo
za Cerkev veliko obogatitev, kar je tudi posledica soudeležbe in sodelovanja ljudi različnih rodov in kaže na bogastvo in rodovitnost različnih karizem Duha.« (CD 83, 29)
Združenja in gibanja so skupine, ki vernikom pomagajo še globlje živeti evangelij. Ker
smo ljudje različni in evangelij nagovarja vsakega drugače, je prav, da obstajajo gibanja
skupine, ki ponujajo različne oblike duhovnosti. Gibanja so delo Svetega Duha, ki želi,
da je vsak človek duhovno izpolnjen, vendar na način, ki mu je blizu.
Cerkev ponuja mnogo takih gibanj. Nekatera so bolj karizmatična, druga Marijanskega
duha ali pa spominjajo na meniške redove. Poleg dejstva, da lahko vsak izbere kar mu je
bližje, pa so skupine tudi kraj srečanja. Najprej se tu srečajo z Bogom v božji besedi,
molitvi in duhovnem življenju. Potem je to srečanje s sočlovekom. Starejši so pogosto
osamljeni, v skupinah pa se družijo, nastajajo nove medsebojne vezi in prijateljstva.
Cerkev bi morala dati več poudarka na to razsežnost druženja in ustvarjanja občestva,
saj danes ljudje iščejo ravno to. Tu nam bodo v vodilo Jezusove besede »Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.« (Mt 18,20)
Prav je, da bi tudi člani teh združenj in gibanj poleg vse duhovne zagnanosti priskočili
na pomoč tudi bolnim in ostarelim. Povabijo naj jih poleg, jim ponudijo prevoz na njihova srečanja in k maši, pogosto pa bo več kot dovolj le obisk in klepet, ki naj mu bo
pridružena še molitev.
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5.3.5 Družina

»Ostareli so najmlajšim rodovom 'zgodovinski spomin'. So nosilci temeljnih človeških
vrednot. Kjer ni spominjanja, ni korenin in s tem tudi ne sposobnosti videti se in se v
upanju zazreti v prihodnost, ki presega meje sedanjega časa. Družina in torej tudi celotna družba bosta prišli do velikih dobrin, če bosta na novo ovrednotili vzgojno vlogo
ostarelih.« (CD 83, 29)
Družine so dolžne poskrbeti za svoje najranljivejše člane, med njimi starejše in bolne.
Te osebe želijo imeti prostor v družini, želijo biti koristni člani. Še posebej danes je
pomembno, da tudi Cerkev opozarja družinske člane, da so dolžni skrbeti za svoje starše
in stare starše. Žalostno je poslušati zgodbe teh ljudi, ki pripovedujejo, kako jih otroci in
vnuki obiščejo le enkrat ali dvakrat na leto. Tu pa je pomembno poudariti tudi to, da so
ostareli dolžni poravnati pretekle račune, saj je za odtujenost največkrat krivi ravno pretekli spori in zamere. Naj bodo starejši tisti, ki jih bodo skušali zgladiti, saj se gre ne
navsezadnje za njih same, pa tudi otroci v sebi nosijo rane sporov.
Spodbujati je treba vse ljudi, da bodo solidarni do starejših in bolnih. »Ta medgeneracijska solidarnost naj najde svoj izraz tudi v druženju, ki ga lahko mladi podarijo ostarelim. Mladi, ki čutijo potrebo, da stopijo v razmerje s starimi, vedo, da jih lahko ta izkušnja obogati, da ob njej zorijo, da se jim odpira nov pogled, ki ga narekuje pozornost do
drugih, kar bo ostalo pomembno vse življenje.« (CD 83, 33) Tu bi bila odlična spodbuda za to, da bi se v proces verskega izobraževanja otrok vključilo starejše, ki imajo o
veri povedati marsikaj. Župnišče naj postane kraj, kjer se ne bodo zbirali mladi in starejši posebej, naj se večkrat dobijo skupaj in družijo. Izdelujejo naj adventne venčke,
postavljajo jaslice, krasijo in čistijo cerkev, skupaj molijo in prepevajo ter oblikujejo
bogoslužje.
Ostareli in bolni zahtevajo enako topel in čustven odnos kot katerikoli drug človek. Zato
naj duhovniki in laiki zagotavljajo tudi v cerkvi in župnišču vzdušje, ki bo podobno
domačemu družinskemu življenju. Če bodo starejšega človeka nagovorili kot 'stric',
'teta', 'dedek' ali 'babica', bodo na spoštljiv način pomagali, da bo čutil, da jim pripada.
Starejši so v družinah pogosto bistveni nosilci verskega življenja. Na mlade naj prenašajo krščanski nauk, jim bodo zgled v verskem življenju in negujejo stare verske običaje.
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Mladi naj bodo poleg, ko bodo postavljali jaslice, blagoslavljali hišo na svete večere ali
pripravljali velikonočna jedila za žegen. Dedki in babice naj povabijo vnuke, da se jim
pridružijo pri slavju svete maše, obiskovanju šmarnične pobožnosti ali pa romanju.

5.3.6 Kontemplacija in molitev

»Ostarele je treba spodbuditi, naj leta, ki jim jih je Bog še namenil v svojih načrtih,
posvetijo novemu poslanstvu, ki naj ga razsvetljuje Sveti Duh … Spričo modrosti in
izkušenj, ki so sad celotnega življenja, so ostareli stopili v posebno milostno obdobje, v
katerem se jim odpirajo neslutene možnosti molitve in povezave z Bogom. Podarjene so
jim nove duhovne energije in oni so poklicani, da se v njihovi moči postavijo v službo
drugim in tako naredijo iz svojega življenja goreč dar Gospodu, Darovalcu življenja.«
(CD 83, 29)
Molitev je služenje s katerim starejši delajo v dobro celotne Cerkve in v dobro vsega
sveta. Tudi najbolj bolne osebe, ki se ne morejo gibati, lahko molijo. Molitev je njihova
moč in hrana. »Če hočeš koristiti duši svojega bližnjega, se najprej z vsem srcem zateci
k Bogu. Prosi ga za tako veliko krepost ljubezni, da boš mogel po njej doseči vse, kar
želiš.« (Bogoslužno branje 3, 266) Ostareli, bolniki in oslabljeni, priklenjeni na posteljo,
so kot menihi in puščavniki - s svojo molitvijo spreminjajo ves svet. Zdi se nemogoče,
da lahko oseba, ki je živela aktivno življenje, postane kontemplativna. Tu ne pozabimo
na življenja Ludovike de Marillac, Vincencija Pavelskega, Katarine Laboure in mnogih
drugih, ki so odlično združevali delo za uboge in kontemplacijo.
Dobro delo na tem področju opravlja verski tisk, radio, televizija in splet, ki ponuja obilo duhovnih vsebin, da je ostarelim in bolnim ponujena prava zakladnica bogočastnih
pripomočkov. Slovenski duhovniki in škofje bi morali nujno storiti, da bi bil ljudem
omogočen še lažji dostop do molitvenih besedil. Za lažje sodelovanje pri bogoslužju bi
se priporočalo pripravo knjižic z besedili. Prav tako je nujno potrebna kvalitetna aplikacija, kjer bi bili na enem mestu zbrana vsa pomembna besedila, ki jih katoličan potrebuje v verskem življenju (celoten Rimski misal in brevir, lekcionarji, obredniki zakramentov in zakramentalov, pesmarica, Cerkveni dokumenti, Koncilski odloki, Katekizem
katoliške Cerkve, Zakonik Cerkvenega prava etc.). Olajšala bi dejavno sodelovanje,
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hkrati spodbujala branje in premišljevanje teh besedil, sploh starejšim pa bilo omogočeno, da bi si besedilo poljubno povečali za lažje branje.
Starejši in bolni imajo mnogo priložnosti za molitev in hvalevredno je, da jim je ponujena možnost izbire. Z njihovim molitvenim prispevkom se lahko doseže mnoge sadove
za ves svet. Molitev ima nalogo »klicati duše rajnih s pota smrti, dajati slabotnim novih
moči, ozdravljati bolne, zadoščevati za obsedene, odpirati zapahe ječ, razvezovati vezi
nedolžnih. Molitev izmiva grehe, odganja skušnjave, gasi preganjanje, tolaži malodušne, razveseljuje velikodušne, spremlja popotnike, kroti divje valove, osuplja razbojnike,
hrani reveže, vodi bogate, dviga padle, prestreza padajoče, daje zvestim stanovitnost.«
(Bogoslužno branje 2, 163-164)

5.3.7 Preizkušnje, bolezen in trpljenje

»Te izkušnje predstavljajo prvine, ki 'dopolnjujejo' na telesu in v srcu Kristusovo trpljenje za Cerkev in svet (prim. Kol 1,24). Zelo pomembno je voditi ostarele – pa ne samo
njih – da bi znali iz tega izluščiti in sprejeti razsežnost pričevanja, kaj pomeni izročitev
v božje roke in hoja po Gospodovih stopinjah. To pa bo mogoče samo v tolikšni meri,
kolikor se bo ostarela oseba počutila ljubljena in spoštovana … Ostarelim je torej treba
ponuditi pestro oskrbo in službe, ki jim bodo na voljo, da se ne bi počutili odveč in v
breme in bi svoje trpljenje doživljali kot možnost srečanja s skrivnostjo Boga in človeka.« (CD 83, 30)
O samem pomenu trpljenja je bilo povedano že precej, tudi o tem, da naj bi ostarele in
bolnike vedno spominjali da so v Božjih očeh dragoceni. Še bolj bi morali opozarjati
predvsem ljudi med katerimi so trpeči, da bi jim tudi oni izkazovali ljubezen. Le tako bi
ostareli in bolni dejansko spoznavali svojo vrednost in se zavedali, da niso le breme. To
je še posebej pomembno v prazničnem času, ki je žal pogosto le čas bleščavih luči,
nesmiselnih daril in pojedin, premnoge ljudi pa pušča osamljene in žalostne, še več, ta
čas jim povzroča bolečine. Večje veselje in najlepše darilo je, ko nekoga razveseliš z
obiskom in mu v dar prineseš pravo praznično darilo. Po župnijah organizirajo miklavževanja za otroke, le malo kje pa Miklavž obišče ostarele in bolne, ki živijo doma. Tudi
stara navada koledovanja in drugi običaji obiskov po hišah vse bolj izginjajo. Le sem in
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tja še negujejo običaj, da se na predvečer godu zberejo sosedje in voščijo godovnjaku.
Vse to so čudovite priložnosti za obiskovanje in obdarovanje bolnikov in ostarelih.
Dolgoletni bolniški duhovnik Miro Šlibar, ki ima tudi sam izkušnjo bolezni, je o okrevanju v bolnišnici zapisal: »Znova sem dobil potrdilo, kako je pri bolniku, svojcih in
osebju pomembna 'čuteča bližina'. Znova sem odkril, da v stanju in počutju, v katerem
je bolnik, res ni potrebno veliko besed. Oteženo je razmišljanje o duhovnih stvareh in ne
nazadnje je težko tudi moliti. Kot bolniški duhovnik sem začutil pomembnost, da ti je
nekdo blizu. Lahko brez besed. Te pokriža. Moli s teboj kratko molitev. Ti podeli
zakramente brez dolgih molitvenih obrazcev. In tudi, da pravočasno odide.« (Šlibar
2014, zadnja platnica)
Največji dar, ki lajša bolečine in trpljenje je, da pridemo k trpečim osebam in smo navzoči ob njih, da v svojih preizkušnjah niso same. »Vtisnite si v spomin trpljenje našega
Gospoda Jezusa Kristusa, ki je iz ljubezni do nas prišel iz nebes, da bi nas odrešil. Za
nas je pretrpel vse bolečine na duši in na telesu in se izognil smrtni kazni. Dal nam je
torej zgled največje ljubezni in potrpljenja. Bodimo torej tudi mi potrpežljivi v težavah.« (Bogoslužno branje 2, 267)

5.3.8 Prizadevanje za »kulturo življenja«

»Stanje bolezni in trpljenja nas na posebno živ način sooči z neodtujljivim načelom o
svetosti in nedotakljivosti življenja. Samo Jezusovo poslanstvo, toliko ozdravitev, kaže,
kako zelo je Bogu pri srcu tudi človekovo telesno življenje (prim. Lk 4,18). Toda človek
ne sme o sebi samovoljno odločati, ali bo živel ali umrl, niti ali bo drugemu pustil živeti
ali storil umreti. Gospodar te odločitve je edino tisti, v katerem »živimo, se gibljemo in
smo« (Apd 17,28; prim. 5 Mz 32,39).« (CD 83, 30)
Ker se v današnjem času življenje vedno bolj vrednoti kot čas fizične koristnosti in
lagodnosti imamo na drugi strani nevarnost, da se ob prenehanju te vitalnosti, ko človek
postane nemočen, večkrat sam ter se počuti nekoristnega, pojavljajo težnje, da bi se življenje zaključilo. V obrambo pred temi težnjami po smrti, katere posledica je običajno
samomor, v strahu pred njim pa želja po evtanaziji, je treba v teh ljudeh vzbujati občutek sprejetosti, ljubezni in koristnosti.
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Na drugi strani pa imamo vse prevečkrat žal še drug vzrok teh želja. Država se ne
posveča zadostni in primerni oskrbi ostarelih in bolnih, sredstva iz proračuna se krčijo,
stroški oskrbe pa so precej veliki. V današnjem času živi precej ljudi samih, brez otrok
in bližnjih sorodnikov, po drugi strani pa brez nekega pravega premoženja, ki bi poskrbelo za primerno oskrbo teh oseb v času njihove bolezni in starosti. V strahu pred bedo
v tem življenjskem obdobju se mnogi zatečejo k samomoru.
Zelo koristno za preganjanje teh mračnih misli je, da se za starejše organizira različne
tečaje, izobraževanja in dogodke, ki bi zapolnila del njihovega prostega časa. Na prejšnjih straneh je ponujena množica duhovnih dejavnosti, tu bom pa izpostavil še nekaj
fizičnih aktivnosti.
Starostnike pogosteje doletijo različne kronične bolezni, poslabša se jim sluh, vid in
druge telesne funkcije. Vzroki zanje so pogosto v telesni nedejavnosti, kajenju in
nezdravi prehrani. Tudi Cerkev je poklicana, da ljudi opominja k zdravemu načinu življenja, ne le v duševni, temveč tudi fizični plati. Odlična priložnost za izboljšanje vitalnosti starostnikov je ukvarjanje s telovadbo in podobnimi dejavnostmi. V mestih in večjih krajih je na izbiro več takih dogodkov, na podeželju pa so možnosti manjše, saj
pogosto ni na voljo niti dovolj velikih prostorov niti organizatorjev. To bi bila odlična
priložnost, da tam, kjer ni na voljo primernih prostorov večere starejši preživijo ob telovadbi v župnijskih prostorih, ki tako dobijo še konkretnejšo možnost pričevanja, da
župnišče ni nek skrivnostni tujek med ostalimi stavbami v kraju.
V organizaciji na ravni župnij so dobrodošla izobraževanja s področja zdravja in vseživljenjskega učenja, ki v ljudeh spodbujajo dodatno motivacijo za življenje, saj s tem
povečajo uspešnost svojega delovanja, pomembni motivi pa so tudi veselje pri učenju,
osebna rast, druženje ter lažje soočanje s spremembami in novostmi.
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SKLEP

Evropa, Severna Amerika in nekatere Azijske države postajajo dom vse več ljudem, ki
so starejši, mlajša populacija pa se krči. Na to stanje so dolžne biti pozorne ne le države
in njene institucije, temveč tudi Cerkev in del svojih moči usmeriti v ukrepanje za primerno oskrbo ostarelih. Cerkev v Evropi se sooča ne le z upadanjem vernikov, temveč
tudi s pomanjkanjem duhovnikov. Zato je njena temeljna naloga, da k pastoralnemu
delu pritegne verne laike. Ker se danes soočamo z vedno večjo zaposlenostjo mladih in
srednjo generacijo, je prav, da k temu delu povabimo starejše, ki so dovolj pri močeh. 2.
Vatikanski koncil je zastavil cilje prenove izjemno obsežno, katerih pa se v zadostni
meri še nismo niti dotaknili, kaj šele, da bi jih sploh dosegli. Vernikom so ponujene
velike možnosti, pa imamo včasih občutek, da nekateri doseganje ciljev zavirajo, ker z
mislimi in deli živijo bolj v preteklosti, kot sedanjosti. Na eni strani imamo težnje po
klerikalizaciji laikov, na drugi strani po preveliki laizaciji duhovnikov. Laikom naj se
omogoči, v kolikor je potrebno, večja možnost udeležbe in izvajanja različnih oblik
bogoslužja, hkrati pa naj se jim ne nalaga še različnih obveznosti, ki so lastne klerikom,
prav tako pa naj kleriki ohranjajo njim lastne naloge, hkrati pa ne pozabijo, da so sami
enakovredni vsem laikom.
V prvem poglavju smo tako spoznali kakšni so principi pastoralne teologije, kaj so njeni
temelji, naloge in kdo vse so udeleženi v njej. Ugotovili smo, da je bistvo pastorale vse
ljudi voditi k Bogu in da smo k temu delu poklicani vsi ljudje.
V drugem poglavju so obravnavani ostareli in bolniki v krščanski zgodovini, kako so jih
pojmovali svetopisemski in cerkveni pisatelji, kaj o njih pravijo cerkveni dokumenti in
bogoslužne knjige. Spoznali smo, da so na ostarele in bolne bolj ali manj vedno gledali
kot na vir modrosti in izkušenj, v skupnosti so bili vedno spoštovani, hkrati pa o njih ne
pišejo leporečno, temveč jih predstavijo povsem realno, kot ljudi s svojimi težavami in
muhami.
Tretje poglavje nam prinaša zgodovino pastoralne oskrbe ostarelih in bolnih. Ugotovili
smo, da se je pastorala skozi zgodovino precej razlikovala od današnje. V antiki so v
njej mnogo bolj aktivno sodelovali laiki. Večino časa so bili ostareli in bolni obravna90

vani kot tisti, s katerimi se pastoralno ukvarjajo drugi, danes pa se jih obravnava kot
pomembne pastoralne delavce. V preteklosti je bila sicer bolj navzoča zakramentalna
pastoralna oskrba bolnikov, posebej pa se oskrbe ostarelih ni ločevalo od oskrbe drugih
odraslih oseb. Tudi pastorala se je skozi čas prilagajala potrebam ljudi. S prihodom
papirja in tiska v Evropo se je močno razširil verski tisk namenjen bolnikom in ostarelim, na problematiko starejših v mestih je Cerkev odgovorila z odpiranjem domov za
ostarele, samostani so stoletja skrbeli za bolniško oskrbo. Na teh področjih je Cerkev
dejavna še danes, v tem času pa ima mnogo več možnosti, da se ostarelim in bolnim še
lažje in boljše približa. Problematično je le to, da premalo pomoči posveti kvaliteti
sodobnih oblik nagovarjanja, na primer preko spleta, pa tudi navzočnosti in pričevanju v
sodobnih družabnih središčih (trgovski centri, telovadnice ter fitnesi, gostilne, gasilski
domovi etc.).
Četrto poglavje obravnava pastoralo ob zakramentih in zakramentalih danes, kakor jo
urejajo bogoslužne knjige. Spoznali smo, da je obhajanje in podeljevanje nekaterih
zakramentov pridržano le duhovnikom in škofom, spet druge pa lahko delijo prav vsi
ljudje. Te ugotovitve so pomembne predvsem zato, ker se število duhovnikov manjša,
hkrati pa bi bili bolnim in ostarelim, s pomočjo laikov, zagotovljeni obilnejši darovi in
sadovi zakramentov in zakramentalov, ki niso le duhovni, temveč tudi telesni. Vsi
zakramenti spodbujajo občestvenost in so zdravilo proti osamljenosti, kateri je podvrženo vedno več starostnikov in bolnikov. Tu se odpira vprašanje tega, kakšne laike povabiti k pastoralnemu delu. Vemo, da imajo Cerkvene uredbe svoje zahteve, dejansko stanje pa je običajno povsem drugačno. Kdo je bolj primeren? Na eni strani primeri treh
oseb, ki se trudijo živeti močno duhovno vez z Bogom. Nekdo je zaradi fizičnega in
psihičnega trpljenja ločen, nekdo želi biti pokopan s posutjem pepela po trati samo zato,
ker nima dovolj sredstev za pogreb v krsti in grob z nagrobnikom, morda gej, ki živi
iskreno življenje v monogamni zvezi in se ne skriva za plitkostjo seksualnih odnosov.
Na drugi strani pa imamo nekoga, ki se na zunaj kaže pobožnega, redno hodi k maši, pa
je v resnici do ljudi nečloveški, brez vsake ljubezni ter usmiljenja in kar čaka, kako bo
lahko nekomu škodoval. Kdo je bolj primeren?
Peto poglavje pa spregovori o tem, kakšen naj bo pastoralni delavec, ter predstavi smernice za pastoralo ostarelih in bolnih iz cerkvenega dokumenta Dostojanstvo starejših
ljudi in njihovo poslanstvo v Cerkvi in svetu, potem pa predstavi primere prakse in
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nekaj novih možnosti, ki izhajajo iz teh smernic in so bile zasnovane že v predhodnih
poglavjih. Pastorala ostarelih in bolnih je danes precej živahna. V Sloveniji in po svetu
je ponujenih mnogo različnih možnosti udejstvovanja, vendar pa se zdi, da ponekod
željam in potrebam ljudi ne znajo ali celo nočejo odgovoriti. Dobiš občutek, da ne želijo
izkoristiti vseh možnosti, ki nam jih Cerkev daje. Kljub temu pa Božji Duh veje nad vso
Zemljo, spreminja ljudi in daje veliko navdihov za pastoralno delo. Skupno vsakovrstnemu pastoralnemu delu je, da starejši in bolni Boga najbolje doživijo, če niso sami.
Vsa pastoralna dejanja naj bodo čim bolj občestvena, zato je zelo pomembno, da starejšim omogočimo sodelovanje v župniji, vsem onemoglim in bolnim pa župnijo prinesemo na dom. Župnija naj postane kraj veselja, druženja in povezovanja generacij, kjer se
bodo vsi počutili sprejete in domače ter začutili toplino dobrih medsebojnih odnosov.

Blagor tistim, ki razumejo moj počasen korak in obnemoglo roko.
Blagor tistim, ki vedo, da se morajo moja ušesa naprezati, da bi slišale vse besede.
Blagor tistim, ki vedo, da so moje oči zamegljene in moja pamet počasnejša.
Blagor tistim, ki so pogledali stran, ko se mi je kava razlila po mizi.
Blagor tistim, ki nikoli ne rečejo: »To ste že dvakrat povedali.«
Blagor tistim, ki poznajo načine, kako oživiti spomine na pretekli dan.
Blagor tistim, ki sporočajo, da sem ljubljen, spoštovan in nisem sam.
Blagor tistim, ki vedo, da je težko najti moč, da bi nosil križ.
Blagor tistim, ki mi ljubeče lajšajo dneve na poti v večni dom.
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POVZETEK

Predvsem v Evropi, pa tudi nekaterih drugih državah, število ostarelih prebivalcev narašča, delež mladih pa upada. Na ta pojav je poleg držav dolžna odreagirati tudi Cerkev.
V Cerkvi je pastorala ostarelih in bolnih navzoča že od vseh začetkov. O Starostnikih in
bolnikih govori Sveto pismo, cerkveni pisatelji in dokumenti ter bogoslužne knjige.
Pastorala ostarelih (ki so lahko tudi bolni) je bila v preteklosti vezana na pastoralo odraslih in delitev zakramentov, danes pa se pojavljajo nove oblike, namenjene tej ranljivi
skupini prebivalstva. Kot so bili nekoč pastoralno aktivni predvsem duhovniki, so danes
za delo v njej še toliko bolj poklicani laiki, ki jim je s prenovo drugega Vatikanskega
koncila omogočeno širše delovanje v moči svojega krsta. V preteklosti so bili ostareli
predvsem pasivni udeleženci pastorale, danes pa so zaradi svojih zmožnosti poklicani,
da so tudi sami aktivni v apostolatu. Njegov cilj je vse ljudi voditi k Bogu, še posebej
starejši, ki se spopadajo z osamljenostjo, pa to pot najbolje doživljajo v ljubečem občestvu.

KLJUČNE BESEDE: Bog, ostareli, bolniki, pastoralna oskrba, Sveto Pismo, cerkveni
pisatelji, cerkveni dokumenti, bogoslužje, zakramenti, občestvo.
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SUMMARY

Particularly in Europe and in some other countries as well, the number of aged is increasing and the share of young people is declining. The Church is beside the state obliged
to respond to this phenomenon. Pastoral care of the aged and the sick persons in the
Church has been present from the beginning. The Bible, Church writers, documents and
liturgical books speak of the aged and the sick. Pastoral care of the aged, who may also
be ill, in the past has been bounded up with the pastoral care of the adults and the sacraments. Today, new forms intended for this vulnerable population are emerging. In the
past, mostly the priests were pastorally active, but nowadays are laypersons more and
more called to work in the pastoral care. With the reforms, caused by the Second Vatican Council, they are enabled to more widespread activity in the power of their baptism.
In pastoral care in the past, the aged were mainly passive participants, but today, because of their abilities, they are called to be active in the apostolate. Its goal is to guide all
people to God. Especially for the aged who confront with loneliness, are experiencing
this path most effectively in loving communion.

KEYWORDS: God, aged, patients, pastoral care, Holy Bible, Church writers, documents of the Catholic Church, liturgy, sacraments, community.

94

REFERENCE

Pri vseh knjižnih delih so pri citiranju navedene številke strani, izjema so le KKC in
koncilski odloki, kjer so zapisane številke členov, ter ZCP in ZVCP, kjer so zapisane
številke kanonov.
Svetopisemski odlomki so vzeti iz Slovenskega standardnega prevoda, Sveto pismo Stare in Nove zaveze. 2011. Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije, in citirani po
ustaljenem načinu uporabe okrajšav svetopisemskih knjig s poglavji in vrsticami.
à Lapide, Cornelius. 1700. Commentarius in omnes divi Pauli epistola. Benetke:
Hieronymus Albritius.
Afraat. 1894. Demonstratio IV. PS 1. Pariz: Firmin – Didot et socii.
Afraat. 1907. Demonstratio XXIII. PS 2. Pariz: Firmin – Didot et socii.
Ambrogetti, Francesca, in Sergio Rubin. 2013. Papež Frančišek: Jorge Bergoglio se
pogovarja s Francesco Ambrogetti in Sergiom Rubinom. Celje – Gorica – Ljubljana:
MD.
Ambrož Milanski. 1845. Expositio Evangelii secundum Lucam. PL 15. Pariz: J. P. Migne.
Avguštin. 1865. Qaestionum in Pentateuchum libri VII. PL 34. Pariz: J. P. Migne.
B. Jelić, Darko, in Radomir B. Bujić. 2015. Sveta tajna jeleosvećenja - sakrament bolesničkog pomazanja. Crkva u svijetu 50:100-133.
Barnaba. 1996. Spisi apostolskih očetov. Cerkveni očetje, ur. Marijan Smolik, 7. Celje:
MD.
Bazilij Veliki. B.l. Obširnejša pravila. (Stična: Cistercijanski samostan). Http://cistercij
ani.sticna.si/wp-content/uploads/Ob%C5%A1irnej%C5%A1a-pravila.pdf.
Beda Častitljivi. 1862. Super epistolas catholicas expositio. PL 93. Pariz: J. P. Migne.
Benedikt iz Nursije. 1948. St. Benedict’s Rule for Monasteries. Collegeville: The liturgical press. Http://www.gutenberg.org/files/50040/50040-h/50040-h.html.

95

Benedikt XVI. 2007. Posinodalna apostolska spodbuda Evharistija – zakrament ljubezni. CD 115. Ljubljana: Družina.
Benedikt XVI., Vatikan (papež). 2007. Pismo njegove svetosti Benedikta XVI. udeležencem 22. mednarodne konference Papeškega sveta za pastoralo zdravstvenih delavcev. 17. novembra. Http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2007/novem
ber/documents/hf_ben-xvi_spe_20071117_xxii-operatori-sanitari.html (pridobljeno 29.
avgust 2019).
Blagoslovi. 1989. Ljubljana: Slovenska škofovska liturgična komisija.
Bogoslužno branje 2. 1977. Ljubljana: Slovenska škofovska liturgična komisija.
Bogoslužno branje 3. 1977. Ljubljana: Slovenska škofovska liturgična komisija.
Bogoslužno branje 5. 1977. Ljubljana: Slovenska škofovska liturgična komisija.
Bolniško maziljenje in pastirska skrb za bolnike. 1974. Ljubljana: Slovenska škofovska
liturgična komisija.
Bonifacij. 1863. Concilia que sub s. Bonifacio habita sunt. PL 89. Pariz: J. P. Migne.
Brusco, Angelo. 2014. Duhovno spremljanje bolnikov. Celje: Celjska MD.
Cezarij iz Arlesa. 1956. Sermons. Fathers of the Church 31, del 1. Washington: Catholic
University of America Press.
Cramer, John Anthony, ur. 1844. Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum.
Zv. 1. Oxford: University press.
Červek, Andreja. 2019. Skrbeti za stare in mlade – to je kultura upanja. Vatikan: Radio
Vatikan, slovenska oddaja, 30. september.
Čuk, Silvester, ur. 1993. Četrt stoletja naših romanj. Koper: Ognjišče.
da Castello, Alberto. Liber sacerdotalis. Benetke: 1523.
De Benedictionibus. 1984. Vatican: Typis poliglottis Vaticanis.
Dolenc, Jože. 1987. Slovenski romar. Celje: MD.
Dom sv. Jožef. 2018. Domača stran. Http://www.jozef.si/kategorija/ prireditve/ petdesetletnica-revije-prijatelj/ (pridobljeno 12. marca 2019).

96

Frančišek, Vatikan (papež). 2014. Sporočilo papeža Frančiška udeležencem generalnega
zasedanja Papeške akademije za življenje ob 20. obletnici njene ustanovitve. 19. februarja. Http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2014/documen
ts/papa-francesco_20140219_messaggio-20-pontificia-accademia-vita.html (pridobljeno
25. aprila 2019).
Frančišek. 2016. Radost ljubezni. CD 152. Ljubljana: Družina.
Frančišek. 2018. Delimo modrosti časa. Ljubljana: Založba Dravlje.
Gregor Veliki. B.l. Homily 19 of the Gospels, Patristic Bible commentary.
Https://sites.google.com/site/aquinasstudybible/home/matthew-commentary/gregorythe-great-homily-19-of-the-gospels (pridobljeno 16. maja 2019).
Heyne, Thomas. 2015. »Reconstructing the world’s first hospital: the Basiliad.« Hektoen International. Https://hekint.org/2017/02/24/reconstructing-the-worlds-first-hospitalthe-basiliad/ (pridobljeno 9. maja 2019).
Hipolit Rimski. 1934. The apostolic tradition of Hyppolytus. Cambridge: University
press.
Ignacij Antiohijski. 1996. Spisi apostolskih očetov. Cerkveni očetje, ur. Marijan Smolik,
7. Celje: MD.
Ihm, Maximilian, ur. 1895. Damasi epigrammata. Leipzig: Teubner.
Inocenc I. 1845. Epistolae et decreta. PL 20. Pariz: J. P. Migne.
Išodad iz Merva. B.l. 1 Timothy, Patristic Bible commentary. Https://sites.google.com
/site/aquinasstudybible/home/1-timothy/ishodad-of-merv-on-1-timothy/chapter1/chapter-2/chapter-3/chapter-4-1/chapter-5(pridobljeno10.maja 2019).
Janez Krizostom. 1862. Homiliae in Matthaeum. PG 58. Pariz: J. P. Migne.
Janez Krizostom. 1862. Homiliae VI in Epistolam ad Titum. PG 62. Pariz: J. P. Migne.
Janez Pavel II. 1989. Posinodalna apostolska spodbuda o krščanskih laikih. CD 41.
Ljubljana: Družina.
Janez Pavel II. 1994. Poslanica sv. očeta za 2. svetovni dan bolnikov. Prijatelj 26, št. 1
(1994). Http://revija-prijatelj.rkc.si/011994.htm#seznam (pridobljeno 16. aprila 2019).

97

Janez Pavel II. b.l. Ljubezen do trpečih je znamenje in merilo kulture in razvoja naroda.
Družina. Https://www.druzina.si/icd/spletnastran.nsf/637e22b03329649bc1256eb7004f
42e3/57d5b897f95927ffc1257280002c7ca5/$FILE/poslanica%201993.pdf (pridobljeno
16. aprila 2019).
Janez Pavel II. 1999. Pismo starejšim. CD 84. Ljubljana: Družina.
Janez Pavel II., Vatikan (papež). 1982. Poslanica Herthi Firnberg, Svetovn skupščina o
problemih staranja prebivalstva (predsednica). 22. julija. http://www.vatican.va/content
/john-paul-ii/en/messages/pont_messages/1982/documents/hf_jp-ii_mes_19820722_in
vecchiamento-popolazione.html (pridobljeno 16. aprila 2019).
Janez Pavel II., Vatikan (papež). 2002. Pismo Joséu Maríi Aznarju, Druga svetovna
skupščina o staranja (predsednik). 3. aprila. Http://w2.vatican.va/content/john-paulii/it/letters/2002/documents/hf_jp-ii_let_20020410_assembly-ageing.html (pridobljeno
16. aprila 2019).
Justin. 1998. Logos v obrambo resnice. Cerkveni očetje, ur. Marijan Smolik, 8. Celje:
MD.
Kasiodorjev učenec. B.l. Titus. Patristic Bible commentary. Https://sites.google.com/si
te/aquinasstudybible/home/titus/student-of-cassiodorus-on-titus (pridobljeno 16. maja
2019).
Katekizem Katoliške Cerkve. 2008. Ljubljana: Družina.
Katoliška Cerkev v Sloveniji. 2005 Aktualno.rkc.si. 28. januarja. Http://aktualno.rkc.si
/index.php/content/display/1426 (pridobljeno 29. avgust 2019).
Koncilski odloki. 2004. Ljubljana: Družina.
Kongregacija za duhovščino. 1998. Navodilo o sodelovanju laikov pri službi duhovnikov. CD 74. Ljubljana: Družina.
Krajnc, Slavko. 2014. Zakramentalna liturgika. Priročniki Teološke fakultete 24. Ljubljana: Teološka fakulteta.
Krizostom. 1927. Sveti Tarzicij. Vrtec 57, št. 3:34-35.
Kumranski rokopisi. 2006. Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije.

98

Lietzmann, Hans. 1921. Das Sacramentarium Gregorianum. Münster in Westf.:
Aschendorff.
»Listina Evropske unije o temeljnih pravicah.« 2010. V: Uradni list Evropske unije, št.
2010/C 83/02. 30. marca. Https://eur-lex.europa.eu (pridobljeno 14. novembra 2018).
Lukman, Franc Ksaver, ur. 1942. Svetega Janeza Krizostoma izbrani spisi. Ljubljana:
Ljudska knjigarna.
Matthews, Rupert. 2016. Papeži. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Medškofijski odbor za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci. 2005. Pastorala zdravja. Https://www.druzina.si/icd/spletnastran.nsf/all/DE7C77B7E983AA0CC
1257280002C7843?OpenDocument (pridobljeno 15. maja 2019).
Mirenski

Grad.

2014.

Domača

stran.

5.

februarja.

Http://www.mirenski-

grad.si/evharistija (pridobljeno 12. marca 2019).
New Advent. B.l. Aphraates. Http://www.newadvent.org/cathen/01593c.htm (pridobljeno 12. februarja 2019).
New Advent. B.l. Extreme unction. Http://www.newadvent.org/cathen/05716a.htm (pridobljeno 16. aprila 2018).
New Advent. B.l. First Council of Nicaea. Http://www.newadvent.org/fathers/3801.htm
(pridobljeno 16. aprila 2018).
Ognjišče. B.l. Domača stran. Https://revija.ognjisce.si/knjizne-izdaje-zalozbe-ognjisce
/90-podarim-ti-misel/misli-po-avtorjih/2253-misli-matere-terezije (pridobljeno 4. septembra 2019).
Origen. 1990. Homilies on Leviticus, 1–16. Fathers of the Church 83. Washington: Catholic University of America Press.
Ouellet, Marc. 2009. Evharistija, božji dar za življenje sveta. CD 123. Ljubljana: Družina.
Paladij. 2009. Zgodbe za Lavza. Ljubljana: KUD Logos.
Papeški svet Pravičnost in mir. 2007. Kompendij družbenega nauka Cerkve. Ljubljana:
Družina.
Papeški svet za laike. 1999. Dostojanstvo starejših ljudi. CD 83. Ljubljana: Družina.
99

Petrič, Franci. 2010. Slovenske božje poti. Ljubljana: Družina.
Pogačar, Katja. 2013. Idejna zasnova centra starejših občanov v Šenčurju. Diplomsko
delo. Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani.
Pohar, Borut. 2019. Dragi prijatelji! Prijatelj, januar.
Posidij. 1919. Sancti Augustini vita scripta a Possidio episcopo. Princeton: Princeton
university press.
Radio Vatikan. 2010. Domača stran. 4. avgusta. Http://sl.radiovaticana.va/storico/2010/
08/04/splo%C5%A1na_avdienca_na_trgu_sv_petra_veliko_praznovanje_ministrantov,/
slv-413199 (pridobljeno 16. aprila 2018).
Rimski martirologij, ki ga je izdal Gregorij XIII, pregledala Urban VII in Klemen X,
popravil in pomnožil Benedikt XIV, na novo izdal Pij X. 1923. Ljubljana: usmiljene sestre sv. Vincencija Pavelskega.
Rimski misal. 1992. Ljubljana: Slovenska škofovska liturgična komisija.
Rimski obrednik. 1932. Ljubljana: Lavantinski in ljubljanski ordinariat.
SŠK. 2012. Poslanica papeža Benedikta XVI. za 20. svetovni dan bolnikov. 11. februarja. Https://katoliska-cerkev.si/poslanica-papeza-benedikta-xvi.-za-20.-svetovni-dan-boln
ikov (pridobljeno 16. aprila 2019).
SŠK. 2018. Poslanica papeža Frančiška za 26. svetovni dan bolnikov 2018. 11. februarja. Https://katoliska-cerkev.si/poslanica-papeza-franciska-za-26-svetovni-dan-bolnikov2018 (pridobljeno 16. aprila 2019).
Statistični urad Republike Slovenije. b.l. Https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/10_
Dem_soc/10_Dem_soc__05_prebivalstvo__32_Umrljivost__05_05L10_umrli_SL/05L
1006S.px/chart/chartViewLine/ (pridobljeno 9. maja 2019).
Statistični urad Republike Slovenije. b.l. Http://www.stat.si/PopPiramida/Piramida2.asp
(pridobljeno 9. maja 2019).
Strle, Anton. 1997. Vera Cerkve. Celje: MD.
Sveta pokora. 1976. Ljubljana: Slovenska škofovska liturgična komisija.
Sveto obhajilo in češčenje evharistične skrivnosti izven maše. 1975. Ljubljana: Slovenska škofovska liturgična komisija.
100

Šlibar, Miro. 2014. »Duhovnik med pacienti.« V: Angelo Brusco. Duhovno spremljanje
bolnikov. Celje: Celjska MD.
Špelič, Miran. 2000. Hieronimova pisma. 4. novembra. Http://www2.arnes.si/~supmspe
l/patres/hieronim/pisma.html (pridobljeno 14. februarja 2019).
Teofilakt Ohridski. 2004. Tumačenje svetog evanđelja po Mateju. Dečani: Manastir
Visoki Dečani.
Tertulijan. 1844. Ad uxorem. PL 1. Pariz: J. P. Migne.
Tomaž Akvinski. 1929. The summa contra gentiles. New York etc.: Benzinger brothers.
Trubar, Primož. 2014. Cerkveni red. Znanstvenokritična izdaja. Ljubljana: ZRC.
Turnšek, Metod, in Tomaž Kurent, prev. 1944. Rimski misal. Stična: Stiški samostan.
Valenčič, Rafko. 2010. Osnove pastoralne teologije. Ljubljana: Družina.
Wordsworth, John. 1899. Bishop Sarapion's prayer-book. London: Society for Promoting Christian Knowledge.
World Health Organization. 2016. Homepage. Http://www.who.int/gho/publications/w
orld_health_statistics/2016/Annex_B/en/ (pridobljeno 9. maja 2019).
World Statistics. b.l. Homepage. Http://world-statistics.org/index-res.php?code=SP.DY
N.LE00.IN?name=Life%20expectancy%20at%20birth,%20total%20(years)#top-result
(pridobljeno 9. maja 2019).
Zakonik cerkvenega prava. 2006. Ljubljana: Družina.
Zupančič, Janez. 1855. Dušna pomoč za bolnike. Ljubljana: b.z.

101

