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Kampanja proti lakoti 2017 – Pomoč > Lakota
Dragi sobrat,
gotovo si že v medijih slišal, da preti v vzhodni Afriki humanitarna katastrofa, kajti že dolgo izostaja
dež, ki je za življenje prepotreben. Želel sem si sam ustvarjati sliko o dramatičnem položaju na licu
mesta in sem se v prejšnjem mesecu podal na potovanje v regijo Marsabit v Keniji in sem moral
spoznati: Za revne je položaj dejansko življenjsko nevaren!

Kot Cerkev je naša naloga, živeti globalno solidarnost. Sami sebe in druge moramo vedno spet
spomniti na to, da v svetu, ki proizvaja več kot dosti hrane za vse, nobeden naj ne bi stradal.
Kot znamenje proti lakoti po svetu je Avstrijska škofovska konferenca sklenila, da naj v vseh
župnijah v Avstriji 28. julija ob 15. uri za 5 minut zvonijo cerkveni zvonovi. Ko na spomin na
Jezusovo križanje zvonovi avtomatično zvonijo, naj bi nato zvonili še dodatnih 5 minut. Tako tudi
Tebe prosim, da sodeluješ pri tej akciji, ko v smrtni uri Jezusa opozorimo na dejstvo, da zaradi
lakote ali njenih posledic vsakih 10 sekund umre otrok.
Pomagalo bi tudi, če bi lahko v okviru nabirke med bogoslužjem opozoril na položaj v vzhodni
Afriki. Koristne informacije in besedila so priložena temu pismu.
V hvaležnosti te prisrčno pozdravlja
tvoj sobrat

(Jože Marketz)
škofov vikar in ravnatelj Caritas
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Kako Caritas na Koroškem pomaga
Pomoč za preživetje do naslednjega dežja
„Tako hude suše še ni bilo“, 42-letna Tume je izčrpana, célo telo boli. Ženska, ki je shujašana do kosti, z
zadnjo močjo prepodi nadležne muhe. Dvajset kilometrov je morala prehoditi, da je prišla v vas Balesa,
kjer se razdeli hrana. Tu na severu Kenije več kot leto ni deževalo. Medtem umirajo celo že kameli. „Več
tednov že s svojimi šestimi otroki živimo le od nekaj čaja zjutraj in malo sušene koruze. Brez paketov s
hrano in dostavljene pitne vode ne bi vedeli, kako preživeti do naslednjega dežja“, je Tume hvaležna za
pomoč.

Rebecca si je opomogla
Sarah živi s svojimi štirimi otroki v skromni okrogli leseni koči na severu Ugande. Zaradi suše je zaloga že
skoraj pošla. Ročice enoletne Rebecce so medtem postajale opazno suhe. Otroci so dobili samo zvečer
nekaj hranljive kaše.
„Od Caritras sem za Rebecco dobila posebno hrano, mleko in zdravila. Naučila sem se tudi, kako pripraviti
hranljivi prašek“, pripoveduje Sarah. „Prav zaradi te pomoči lahko Rebecco oskrbujem doma.“

Kako lahko pomagate
10 evrov

reši človeka za en mesec.

15 evrov
stane posebna hrana, s katero se lahko podhranjeni otrok oskrbuje devet mesecev.

64 evrov

oskrbuje šestčlansko družino en mesec s hrano.

Bogoslužni deli za avgustovsko nabirko 2017
Uvod
Mogoče ste v medijih že slišali, da v vzhodni Afriki še vedno vlada lakota, ki dobiva dramatične
razsežnosti. Prizadete so posebej države Somalija, južni Sudan, Etiopija, Kenija in tudi Uganda. Zaradi
slabih vremenskih razmer in državljanske vojne si kmetijska proizvodnja v teh državah nikoli ni prav
opomogla. Dodatno je ljudi prizadela huda suša in v nekaterih regijah je poginilo 80% živine. Naslednji
močnješi dež naj bi prišel oktobra ali novembra. Kakšne bodo dolgoročne posledice za te države, še ni
mogoče reči. Le hitra pomoč bo lahko preprečila najhujše. Zato želimo v današnjem bogoslužju moliti za
prizadete ljudi in jim z našimi darovi konkretno pomagati.

Gospod, usmili se
Gospod, Jezus Kristus, ti nas vedno znova pelješ k vrelcu življenja.
Gospod, usmili se
Gospod, Jezus Kristus, ti želiš, da se zavzamemo za življenje.
Kristus, usmili se
Gospod Jezus Kristus, v skupni skrbi za ljudi v stiski združuješ ljudi dobre volje na vseh celinah.
Gospod, usmili se

Prošnje
Gospod, ti si naša opora v življenju. V naši stiski in z našimi skrbmi, z našim upanjem in zaupanjem
pridemo k tebi in te prosimo:
1.

Bog, prosimo te za vse ljudi, ki trpijo zaradi izkoriščevanja in zatiranja, ki so obupani in ne vedo
kako naprej: da so deležni konkretne pomoči.

2.

Bog, prosimo za vse ljudi, ki se s svojim življenjem zavzamejo za pravičen svet: da so s svojim
pogumom in svojo doslednostjo zgled za plašne.

3.

Bog, prosimo te za vse politike in političarke za vse, ki nosijo odgovornost: da vidijo potrebe ljudi
in ne nehajo vedno spet nagovoriti številne nepravilnosti.

4.

Bog, prosimo za pogum in zaupanje za nas same, da bomo začeli s potrebnimi spremembami v
našem lastnem živjenju.

5.

Bog, prosimo te za vse ljudi, ki trpijo zaradi revščine in življenjske stiske: da bodo pri iskanju
pomoči našli ljudi, ki so pripravljeni lajšati njihovo stisko.

6.

Bog, prosimo te za ljudi na svetu, ki stradajo: da bodo našli novo upanje in poti, ki jim bodo
pomagale iz njihove stiske.

7.

Bog, prosimo te za številne ljudi, ki so zaradi lakote, stiske in bede izgubili življenje. Sprejmi jih v
svoji veličastnosti. Podari jim življenje v polnosti pri tebi.

Dobri Bog, živimo od tvoje ljubezni, iščemo tvojo pravičnost, upamo na tvoje kraljestvo.
Zato te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Po obhajilu
Bodi hvaljen, moj Gospod, po naši sestri, mati zemlja,
ki zakriči zaradi povzročenih ran:
Škodujemo ji, ker neodgovorno uporabljamo in zapravljamo dobrine,
ki jih je vanjo polagal Bog.
Izropamo jo, kakor da bi bili lastniki
in ne skrbniki stvarstva.
Bodi hvaljen, moj Bog, po trpečih na svetu,
po vseh, ki so bolni in v stiski.
Blagor njim, ki niso nasilni,
blagor njim, ki so miroljubni in so preganjani zaradi pravičnosti.
Ti si ustvaril vsakega človeka iz ljubezni,
po tvoji podobi in podoben tebi.
Zaupal si nam zemljo kot hišo,
v kateri naj skupno živimo in jo varujemo.
Blagor njim, ki so nemočni, žrtve, varani,
da jih mi, kot njihove sestre in bratje, sprejmemo
in se skupno z njimi borimo za ozdravljenje sveta.
Hvalite in slavite našega skupnega Gospoda
in zahvaljujte se in služite mu v ponižnosti!
iz priloge enciklike „Laudato Si“

Blagoslovna molitev
Pojdimo v upanju, ki ga nam daje Gospod!
Božji blagoslov naj nam sveti,
da bomo storili, kakor se nam reče,
proti videzu, proti vsakemu dvomu.
Njegova ljubezen naj nas spodbuja k poštenosti in pravičnosti.
Bog, ki je živ v Duhu,
naj nam daje moč, resnico in mir. Amen.

