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ObRAZI KRIZE

Kriza ljudi v Mariboru 
Tekst in foto: L. A.

Frančka Bertolinija, duhovnika z izrazitim primorskim naglasom in pojočo govorico, so župljani mariborskega sv. Rešnjega 
telesa že vzeli za svojega. “Malo že zna štajersko,” se radi pošalijo. Nasledil je upokojenega župnika Antona Žerdina. 

Zadnja leta ga radi obiščejo 
prebivalci iz njegove žu-
pnije, saj je pred leti prek 

lokalne Karitas sprejel razde-
ljevanje paketov hrane in oblek 
pomoči potrebnim. Z njimi se 
sreča enkrat mesečno in si iz 
srca želi, da bi ta dogodek zvenel 
tudi kot prijetno srečanje. O teh 
mesečnih dogodkih pripovedu-
je: “Zame je pomembno, odkar 
sem prišel sem, da delitev hrane 
ni samo delitev paketov, ko le-
-ti pridejo do nas. Želim, da je 
to tudi trenutek srečanja s temi 
ljudmi. Če je vreme lepo, ljudje 
počakajo zunaj, ob slabem vre-
menu ali pozimi pa v verouč-
nih učilnicah. Tam včasim kaj 

zaigram na kitaro, nato jih kaj 
povprašam, recimo, če se bliža 
čas cerkvenih praznikov, ali jih 
poznajo, saj po pomoč prihajajo 
tudi ljudje različnih kulturnih 

ali verskih tradicij. Nato mi tudi 
oni kaj povedo o svojih prazni-
kih, svojih tradicijah.”

Župnjiska Karitas razdelju-
je hrano, ki prihaja večinoma iz 

programa pomoči EU. Lani je 
žal prišlo do ustavitve te pomoči, 
vendar jim je z lastnimi sredstvi 
uspelo zagotoviti mesečno delitev 
hrane. V kletnih prostorih pod 
veroučnimi učilnicami so uredi-
li priročno skladišče, ki je bilo na 
dan najinega pogovora polno po-
darjenih, lepo zloženih in razvr-
ščenih oblačil. “Vedno so dobro-
došla otroška oblačila,” doda. 

Kriza je globlja, kot je videti 
Župnik Bertolini večino prosil-
cev pozna osebno, veliko jih tudi 
sam obišče na njihovem domu. 
Včasih tudi koga, da se prepriča, 
kje je res potrebna pomoč in kje 
morda ni. Zaveda se namreč, da 

Nova rubrika – obrazi krize
Z današnjo številko začenjamo novo rubriko – obrazi krize. V 

njej vam bomo vsak teden predstavljali ljudi, ki se jih je dotakni-
la dolgoletna kriza v Sloveniji. Predstavili bomo posameznike, ki 
so krizo doživeli kot osebno, družinsko in poslovno krizo, ljudi, 
ki poskušajo soljudem v težkih trenutkih pomagati, specialiste iz 
različnih skupin, ki krizo opazujejo skozi prizmo svoje poklicne 
poti. Med obrazi krize pa bomo predstavili tudi ljudi, ki se niso 
uklonili in so v njej našli priložnosti. Posebnost rubrike bodo iz-
ključno črno-bele fotografije. Vse do konca krize …


