V življenju se vsi prej ali slej srečamo z raznimi težkimi
preskušnjami, nekateri se srečajo s finančnimi, medosebnimi ali
težavami, ki so povezane s samim seboj. So pa ljudje, ki se srečajo
z diagnozami, ki so zdravstvene narave. Ena takšnih, ki se je vsi
bojimo je diagnoza rak.
Ko se posameznik sreča z diagnozo rak, se mu življenje dobesedno
ustavi in razburka, pa še v družbi veje strah, da je to resna bolezen,
ki je pred leti v veliki meri sejala smrt med mladimi. To je obdobje
soočanja z vsemi najrazličnejšimi občutki, predvsem je veliko
strahu in katastrofalnih pričakovanj, še posebej takrat, ko še sam
točno ne veš, kaj ti sledi. Sigurno pa ne smemo izpustiti dejstva,
da vsak človek drugače doživlja to izkušnjo in se na svoj način
sooča s to situacijo. Nekateri obupajo, spet drugi bi vse naredili,
da zaživijo drugače in na novo. Veliko je tistih, ki zaupajo
medicini in prav tako veliko tistih, ki ji ne in se lotijo svojega
načina zdravljenja. Kaj je prav in kaj ni je v teh primerih, soočanja
z najglobljo ranljivostjo človeka, težko soditi. Vsem je skupno to,
da se v tej situaciji res zavedaš svoje minljivosti, bivanja.
Res je, da soočanja z boleznijo ne moremo posploševati, lahko pa
izluščimo del doživljanja, ki ga opisujejo ljudje, ki se srečujejo s
to diagnozo. V tej situaciji minljivosti se velikokrat srečaš s samim
seboj na čisto drugačen način, kot si se pred diagnozo. Tisto kar ti
je še včeraj bilo najbolj pomembno se ti danes zdi butasto in
prezirljivo.

Še posebej, če so to bilo materialne ali vsakodnevne rutinske službene zadeve. Vsi
težki medosebni družbeni odnosi, ti nikakor niso več pomembni, ker se sedaj
soočaš s situacijo, ki je v življenju resna in res pomembna, to si ti. V bistvu se
življenje obrne čisto v drugo smer, vsaj na začetku, ko se sprašuješ o smislu vsega
tega, ko te je res strah in te dnevno spreletava srh. Nekateri poročajo, da doživijo
razne anamneze oz. občutek kot, da nisi več prisoten v telesu, izgubljaš stik z njim,
postaneš raztresen in odsoten. Še posebej ko hodiš po raznih oddelkih bolnice, kjer
se ti zdi vse tuje, sterilno in smrtno resno. Resnosti se zavedaš takrat, ko bereš vse
te pogodbe o zdravljenju, kjer je zapisano tvoje ime v prvi osebi ednine, npr. v
primeru moje smrti … Nekako imaš občutek, da si res sam. pa če prav so do tebe
vsi delavci v zdravstvu prijazni. Začne se nočna mora, lahko tudi zanikanje in
občutek, saj ni nič takšnega.
V bolniški župniji v sodelovanju z ZPM Moste – Polje smo se odločili, da bomo
ustanovili terapevtsko skupino za posameznike, ki so se srečali s to diagnozo, in
sicer bodo srečanja skupine potekala enkrat mesečno ob dogovoru.
Za prijavo na srečanje pokličite patra Vladimirja Rufina na številko 051-670-095
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Onkološka skupina v Ljubljani je nastalo na pobudo s. Ivanke Tadine, ki jo je
srečanje z boleznijo močno zaznamovalo in je tudi v njej iskala poti, kako služiti
drugim. V času bolezni, preden je zaradi nje odšla v Očetovo naročje, je enkrat
mesečno vodila srečanja − skupni prostor pogovora, duhovne in medsebojne
podpore. Srečanja se začnejo z dnevno Božjo Besedo; Beseda, prepojena s
SvetimDuhom, ustvarja drugačen pogled na bolezen in življenje. Po tej besedi
si podelimovsakodnevne izkušnje na poti zdravljenja. V drugem delu pa skupaj
beremo duhovno branje (vnaprej izbrano knjigo) in si podelimo spoznanja, ki nas
med sabo povezujejo in podpirajo. Onkološka skupina torej ni debatni krožek
o medicini in bolezni, ampak je mala skupnost, ki se oblikuje ob Božji Besedi in
duhovnem branju. Želimo živeti Jezusove besede: "Kjer sta namreč dva ali so trije
zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi." (Mt 18,20). K vodenju te male
skupnosti je s. Ivanka povabila tudi zdravnico Urško Bokal, sedaj skupaj
z žpk Francijem Aličem nadaljujeta njeno delo.

Običajno se zbiramo drugi četrtek v mesecu v prostorih bolniške župnije na
Trubarjevi 80 v Ljubljani. Za več informacij lahko pokličete na tel. številko 031
380 134.V letošnjem letu upamo, da se bomo srečavali v živo in da bo za tiste, ki
so
oddaljeni od
Ljubljane,
tudi možnost,
da
sočasno
sodelujejo po zoomu. Bolniškemu duhovniku p. Vladimirju Rufinu se v imenu
skupine lepo zahvaljujem, da nas je prisrčno sprejel in nam nudi prostor
srečavanja.
Franci Alič
MOLITVENA SKUPINA PRENOVA V DUHU
Naša molitvena skupina Prenove v Duhu v Kliničnem centru je nastala še v času,
ko je bil bolniški duhovnik gospod Miro Šlibar.
Sestajamo se z namenom, da z molitvijo podpiramo vse zdravstvene delavce in
molimo za zdravje bolnikov. Dve leti nismo imeli srečanj zaradi Corona virusa.
Sedaj se srečujemo vsak torek ob 17. uri in 30 minut v prostorih Bolniške župnije,
slavimo in poveličujemo Boga, ki je danes močno preziran in žaljen. S tem, ko ga
slavimo, zmanjšujemo Božjo jezo zaradi naših grehov in kličemo na svet Božje
usmiljenje. Molimo za vse potrebe v svetu. Jezus je dejal, da je v sredi tistih, ki so
zbrani v Njegovem imenu. Rekel je tudi :"Če se dva na zemlji združita v katerikoli
prošnji, ju bo moj Oče, ki je v nebesih, uslišal."
V vseh letih smo doživeli, da je bilo veliko naših prošenj uslišanih, nekateri bolniki
so se nam prišli tudi zahvalit po uspešnem zdravljenju. Za mnoge smo molili s
polaganjem rok .- kakor dela Prenova. Odpirali smo tudi Sveto pismo, da bi ljudem
spregovoril Jezus sam in jih opogumil. Mnogi bolniki so po molitvi in bolniškem
maziljenju občutili mir in so bili manj prestrašeni.
Ob torkih, ko je v kapeli med sv. mašo tudi Bolniško maziljenje, spet sodelujemo
s petjem in molitvijo nad posamezniki, ki to želijo.
Vsi lepo vabljeni na molitveno skupino, pa tudi k sveti maši in bolniškemu
maziljenju !
Bojana Pavlica

