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Klic je bil vedno jasnejši 

      NAJSTAREJŠI NOVOMAŠNIK v Cerkvi na Slovenskem 

Marko Mrlak je bil letos posvečen v duhovnika.  

zmorejo vse, kar si poželijo. Ob takem vzpo-
nu napuha je Bog seveda odveč in zelo mo-
teč dejavnik. Zagotovo se bo Cerkev v bližnji 
prihodnosti strukturno in notranje koreni-
to spremenila. Duhovnik bo še vedno duhov-
nik. Njegova vloga iz časov, ko je bil protago-
nist izobraževanja, vzgoje, etičnih vrednot, 
cenjen in spoštovan, je verjetno mimo. Mno-
žičnost udeležbe pri mašah bodo zamenja-
la majhna občestva, kjer bodo resnično zbra-
ni tisti, ki globoko verujejo in hočejo živeti 
in pričevati za Jezusa. V teh majhnih obče-
stvih bodo laiki prevzemali določene vloge, 
ki jih duhovniki še vedno tako radi držimo 
v svojih rokah (gospodarstvo, administraci-
ja). Na duhovnem področju pa bodo želeli, da 
je duhovnik res duhovnik, ki jim s sveto ev-
haristijo prinaša bližino Boga, bližino in to-
lažbo za njihovo vsakdanje življenje. Žele-
li bodo duhovnika, ki res živi globok odnos z 
Bogom. Zavedam se, da bo prehod v majhna 
občestva boleč, naporen, dolgotrajen, pred-
vsem za vernike. Težko se bodo sprijaznili, 
da v župnijah ne bo več rednega duhovnika. 
Sprememba bo tudi za nas duhovnike težka 
in očitna. Ne bomo več vezani na župnijsko 
pisarno, ampak bomo postali »terenci«, kar 
zahteva veliko več truda in moči, načrtovanja 
in usklajevanja.

V katerem delu pastorale se vidite v Cerkvi?
Marko Mrlak: Najbližja mi je pastorala starej-
ših, bolnih, osamljenih. Ugaja mi tudi delo z 
osnovnošolci do petega razreda. Velika skriv-
nost mi je delo z mladino, ker so časi pov-
sem drugačni, kot sem jih kot mladinec sam 
doživ ljal. Tu vidim svojo najšibkejšo točko, v 
katero bom moral kot duhovnik vložiti veliko 
truda. Rad pa bi prebudil pastoralo srednje 
generacije, ki se že srečuje z dejstvi svojih 
otrok od doma, ko se na novo postavlja smisel 
življenja, ko je človek pred vrati staranja.

Platforma Osiroteli starši in sprem
ljevalec ob žalovanju Karlheinz Six 
januarja 2019 začenjata novo ponud
bo za žalujoče. Za financiranje te po
nudbe pa so 1. oktobra začeli kampa
njo s skupnim financiranjem.

Pomoč, ki naj bi bila že zdavnaj na 
voljo? To angažirano željo sta si kot 
cilj zastavila platforma Osiroteli star-
ši in spremljevalec ob žalovanju Karl
heinz Six. Konkretno gre za skupino 
žalujočih, ki jih je prizadela smrt za-
svojenih ljudi, začela naj bi delova-
ti januarja 2019. Pri projektu ne gre 
samo za novost, tudi pri financiranju 
naj bi utirali nove poti, kajti denar 
zbirajo s kampanjo skupno financira-
nje (crowdfunding). Tako naj bi omo-
gočili ponudbo, ki naj bi bila na voljo 
brezplačno. 

»Naša posebna želja je, da pomaga-
mo ljudem v posebnih situacijah ža-
lovanja,« pravi pobudnik Karlheinz 
Six. Posebna situacija žalovanja je po 
smrti zasvojenega človeka. Skupna 
zgodovina s pokojnim je zaznamova-
na z vrhunci in padci. Sram, občut-
ki krivde, resignacija in osamljenost 
so pogosto občutki, ki lahko s smrtjo 
postanejo še večji in lahko tudi vodi-
jo do oteženega postopka žalovanja. 
V teku tega žalovanja lahko pridejo 
na dan tudi nezdrava in samouniču-
joča dejanja.

Izmenjavanje mnenj v takšni skupini 
žalujočih pomaga prizadetim, da lah-
ko stopijo iz socialne izolacije. Tako 
opažajo, da imajo drugi ljudje podob-
ne izkušnje, marsikaj jim lahko olaj-
šajo in jih podpirajo pri soočanju z 
žalovanjem. Ponudba torej tudi po-
spešuje zdravje in služi kot preventi-
va proti samomoru in zasvojenosti.
Da ne bi prišlo do nesporazumov, 
Six ugotavlja: »Ne želimo nagovoriti 
samo prizadetih ljudi, katerih sorod
niki so umrli zaradi prevelikega od-
merka mamil. Radi bi bili odprti za 
vse, katerih pokojni so trpeli zaradi 
kakršnekoli zasvojenosti – neodvisno 
od načina smrti.« Pobudniki bi radi 
pomagali hitro in neodvisno od fi-
nančnih zmožnosti žalujočih. Ob pri-

meru zasvojenosti je pogosto finanč-
na situacija dokaj napeta. Zato naj bi 
bila ta ponudba na voljo brezplačno. 
Da bi pa zbrali potrebna sredstva, so 
začeli pobudo s skupnim financira-
njem. S tem naj bi bila povezana tudi 
družbenopolitična želja: skupno fi-
nanciranje signalizira podporo: »Po-
membno je za nas, da ne puščamo 
ljudi v takšnih situacijah samih, tem-
več da jih podpiramo.« Tako lahko v 
precejšnji meri pomagajo ljudem, da 
se ne počutijo družbeno izolirane.
Na platformi www.respekt.net lahko 
darujete, direktno pridete na seznam 
darov na povezavi www.socialfun-
ding.at/tgsucht.  

Pobudnik projekta, kontaktna oseba 
in spremljevalec ob žalovanju Karl-
heinz Six že več kot 14 let deluje kot 
spremljevalec v kriznih položajih in 
nekaj let tudi spremljevalec ob žalo-
vanju. Tri leta spremlja ljudi pri plat-
formi Osiroteli starši v skupini ljudi, 
katerih svojci so naredili samomor. 
Specializiral se je tudi na mladostni-
ke, ki so izgubili bližnjo osebo.

Domača stran: www.sixvisions.at in 
www.jugendtrauer.at, telefon 0650 / 
708 6 308 ali enaslov office@sixvisi-
ons.at oz. kontakt@socialfunding.at 

   NOVA PONUDBA za žalujoče v posebnih situacijah 

Oteženo žalovanje  

Karlheinz Six je spremljevalec ob žalovanju. 


