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Sydom skutkow duchowneje miłosće (2)

„W srjedźišću ma tón stać, kiž wo radu prosy“
Interview z Andreasom Ošiku, jednaćelom Hornjołužiskeho zwjazka Carity z.t. wo radźenju dwělowacym

Anonymnosć pomha so lóšo wotewrěć          Foto: kna Andreas Ošika   Foto: rl

To, štož Wy jako zwjazk 
Ca rity poskićujeće, je pro-
fesionelna pomoc. Wa-
ši sobudźěłaćerjo maja 
kru te dźěłowe časy a dó-
stawaju mzdu. W kotrym 
na stupanju je Waše dźěło 
w křesćanskim zmysle mi-
łosćiwe?

Miłosć njerěka jenož, čestno-
hamt sce dźěłać. Pora dźo-
wan ske wotběhi su tak spe-
cielne a z wysokimi narokami 
na pjelnjene, zo móžeš to je-
ničce we wobłuku swojeho 
dźě ła, za kotrež trjebaš wot-
powědne wukubłanje, skut-
kow nje pomhać. W modernym 
swě će měli přiwšěm miło sći-
wje jednać, a to na wysokim 
ni wowje. Wažne je tola, zo 
kompetentnje radźimy.

Wutroba je městno miłosće. Wottam postaja čłowjek swoje jednanje. Druhemu čłowjekej 
na přećo miłosćiwy być pak tež woznamjenja, sej scyła najprjedy jeho połoženje wu-
wědomić, zo by jemu skónčnje tež derje pomhać móhł. Druhi ze skutkow miłosće je, 
dwě lowacym prawje radźić. Wěriwy čłowjek trjeba sam radu druhich wěriwych a je tež 
ze swojim žiwjenjom po wěrje druhemu z radźićelom. Někomu radźić žada sej kom-
petencu. Wšelakoru poradu poskićuje Hornjołužiski zwjazk Carity z.t. Jeho jednaćel 
An dreas Ošika je Katolskemu Posołej k tutej tematice interview dał. 

Mnozy z Wašich sobu dźě-
łaćerjow njejsu hižo ka tol-
skeho wěrywuznaća, tójšto 
ani křesćenjo. Na kotre 
waš nje přiwučiće jim, zo 
by chu woni w swojim dźěle 
po ewangeliju skutkowali?

Rěka da katolski być aw to ma-
tisce, zo miłosćiwje jednaš? Po-
la nas stej wšudźe miło sći wosć 
a kwalitatiwne hladanje na wy-
so kim niwowje zaru če nej. Wu-
zwolimy za naše dźěło staj nje 
najlěpše wosoby, zo by chu spe-
cielne nadawki de rje spjel nili. 
Cyrkwinske zmy sle nje swo jeho 
dźěłodawarja dyr bja wšak sobu 
njesć a da dźa so tež do toho 
zapřijeć. Je ničce wu zna će ke 
ka tolskej cyr kwi njeby hi šće ga-
ran tija do breho dźěła była.

Wulki dźěl Wašeho dźěła 
wu činja jedyn ze sydom 
skut kow duchowneje mi-
łosće: dwělowacym prawje 
ra dźić. Jako přeměni roz-
šěrjacy so koronawirus 
móhł rjec wšitke žiwjenske 
wo błuki, sće to pola Was 
tež pytnyli. Loni sće měli 70 
pro centow poradźowanjow 
wjace hač 2019. K tomu je 
při šło wjace strowotnych 
pro blemow, wjace psy-
chi sce chorych, wjace sa-
mot nych. Kak da sće tole 
zmištrować móhli?

Smy nowe formy dźěła na ma-
kać dyrbjeli. Spočatnje dyr bjach-
my zawrěć, mějachmy pak 
přez telefon a online zwisk k 
lu dźom, kotřiž našu pod pěru 
trjebachu. Nětko su zet kanja 
pola nas po do je dnanych ter-
mi nach móžne. Na kóncu smy 
wja ce dźěła zdo konjeli, dokelž 
njejsu naši so budźěłaćerjo 
pře co na swjatok dźiwali. Dyr-
bi my pak tež za tym hladać, zo 
jich nje přežadamy.

To wšak njejsu jeničce kře-
sće njo, kotřiž Was wo pod pě-
ru proša. Kotru rólu hraje při 
Wa šim poradźowanju wě ra?

Žanu.
Če hodla nic?

Nuza njeje na někajke wě ry-
wu znaće wjazana. Pomhamy 

wšěm. Naš nadawk njeje 
misio no wać, ale ludźom w nu-
zy pomhać. Wězo tole na nich 
skut kuje, hdyž wědźa, zo po-
moc ze stron cyrkwje dóstanu. 
Na druhe wašnje pak spytamy 
my wězo kóždemu w křesćan-
skim zmysle pomhać.

Dwělowacym radźić móže 
kóž dy. Na čim pak móžu 
do bru wot mjenje dobreje 
ra dy rozeznawać?

Tón, kotryž wo radu prosy, 
měł so prašeć: Buch słyšany? 
Buch widźany? Je so mi ra-
dźićel sprawnje zadźeržał? 

„Potrjecheni ćerpja zwjetša ćicho“
Z powšitkownym socialnym pora dźowanjom skići Caritas podpěru we wšěch 
naležnosćach. Diplo mo wa socialna dźěłaćerka a pe da gogowka Ma nja 
Döcke praji, zo smě dźa ludźo z kóždejžkuli ćežu přińć. Při tym móže so wo 
sfor mu lowanje próstwow na zarjady ru nje tak jednać kaž wo psy cho so cial nu 
nuzu, wo naležnosće w sta robje abo nastupajo hladanje. Tež konflikty w 
swójbach, husto hdy dźědźinstwa dla, słušeja do wob łuka poradźowanja. 
Wo na po ra dźuje sama, sposrědkuje pak tež dale na sobudźěłaćerjow, ko třiž 
su specielnje wukubłani, na při kład za poradu ludźi, kotřiž su so zadołžili. 
„Potrjecheni ćerpja zwjet ša ćicho“, zwěsća Manja Dö cke. Wona pozbudźa, 
próh k po mo cy překročić, byrnjež wědźała, zo maja mnozy z tym ćežu.  rl

Druhim wo dóstatej 
radźe powědać

Njewotwisnje wot druhich za rja-
dow móže Donata Schwar zen böck 
jako jedna z wjacorych po ra dźo-
warkow we wobłuku projekta Bu-
dyskeje tachantskeje wosady lu-
dźom ze zbrašenjemi pomhać. 
„Jich přeća a požadosće steja po la 
nas w srjedźišću“, praji wona. Při 
tym skedźbnja na to, zo pod pě ruja 
tež staršich ze zbrašenymi dźě-
ćimi. Jim wšěm chcedźa puće po-
kazać, kak móhli najlěpje w swo jim 
połoženju jednać. Za waž ne ma 
wona, zo tež ći, kotřiž su radu dó-
stali, druhim radźa, sej ju wuprosyć. 
Wjace pod www.posol.de    rl

1. njewědźacych wučić
2. dwělowacym 

prawje radźić
3. zrudźenych pokojeć
4. hrěšnikow napominać
5. wobužnych 

sćerpnje znjesć
6. tym, kiž nas ranja, 

rady wo dawać
7. za žiwych a mortwych 

so modlić

Ču jach so přiwzaty? Sym ja 
za njeho w srjedźišću stał a 
nic wón jako radźićel? Wšako 
nje je poradźowar takrjec do-
bry a tamny wbohi raws. Na-
wopak měło wo poradźowanje 
pro šacemu pomhać, jemu pak 
ni čo njenanuzować. W ka ri ta-
tiwnym zmysle mi ło sći wje ra-
dźić rěka, zo sy sam du chown-
je napjelnjeny, zo by lu bosć 
bli šemu wopokazać móhł.

 (Prašał so R. Ledźbor)
► www.caritas-oberlausitz.de


