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Svetovni dan revnih na Elizabetino nedeljo, 19. novembra 2017: Pomoč > Revščina
Dragi sobrat,
pod geslom „Ne ljubite z besedami, ampak z dejanji“ je papež Frančišek letos prvič razglasil
svetovni dan revnih. Po njegovi želji naj se ta dan obhajal vsako leto na 33. navadno nedeljo med
letom. V Avstriji je to na isto nedeljo, kot je Elizabetina nedelja, letos je to 19. november 2017.
V Caritas imamo vpogled v skrito revščino v naši deželi in lahko potrdimo statistični podatek, da
pripada vsaki 7. sodržavljan skupini, ki je v nevarnosti, da obuboža ali da bo izključena iz
družbe. Prazen hladilnik, ponošena oblačila, mrzlo stanovanje – za več kot 400.000 Avstrijk in
Avstrijcev je to vsakdanja stvarnost. Ena tretjina ljudi, ki pridejo k nam v svetovalnice, ima – potem
ko se odtegnejo stalni stroški – na razpolago manj kot osem evrov na dan. Ljudje ne pridejo, da bi
tako kot prej dobili podporo za smučarski tečaj svojih otrok. Danes gre za bolj eksistenčne potrebe.
Imamo odgovornost za nas same in za drugega. Skupno lahko pomagamo družinam v stiski na
Koroškem. V naših socialnih in družinskih svetovalnicah po celem Koroškem smo lani pomagali
približno 6.000 ljudem. 59 ljudi je dnevno obiskalo naše celodnevne ponudbe za ljudi brez
stanovanja.
Vem, da se v vsaki fari veliko dela za preprečitev revščine in za to se hočem tudi prisrčno zahvaliti.
V priloženi zgibanki najdete številne ideje, kako bi svetovni dan za revne lahko koristili za srečanje z
ljudmi v stiski. Zelo bi bil vesel, če bi se iz tega razvil ta ali oni projekt in bi mi za to zvedeli. Papež se
ne utrudi, nam povedati: Odpri svoje srce in svoja vrata v tvoji fari za ljudi v stiski!
Hvala za tvojo podporo – še posebej za nabirko na Elizabetino nedeljo, s katero lahko delamo toliko
dobrega.
Tvoj sobrat

slowenische Unterschrift
(Jože Marketz)
škofov vikar in ravnatelj Caritas

Wir > Ich
Caritas Kärnten
Sandwirtgasse 2
9010 Klagenfurt

Tel 0463/555 60 - 13, Fax DW-30
office@caritas-kaernten.at
www.caritas-kaernten.at

Kärntner Sparkasse
IBAN: AT40 2070 6000 0000 5587, BIC: KSPKAT2KXXX,
UID-Nr. ATU38287901, ZVR-Nr. 587291857

Kako Caritas na Koroškem pomaga
Plačati račun ali kupiti hrano
„Potem je bil na mizi vsak dan le še krompir.“ Gospa D., mati samohranilka dveh deklic, je poskusila
prehraniti svojo družino kot čistilka in natakarica. Družina je živela v zelo majhnem stanovanju s prepustnimi
oknami. Vse tri so spale na stari zofi. „Ko so prišli računi, ko je bilo treba plačati najemnino in hrano, sem
vedno morala biti iznajdljiva“, pripoveduje 24-letna. „Če sem račun za tok ali plin plačala kasneje, smo imeli
vsaj nekaj za jesti.“ S pomočjo Caritas sem se lahko preselila v drugo stanovanje. Tukaj so okna
neprepustna in se počutimo zelo dobro. Gospodinjski načrt, ki smo ga skupno izdelali, mi pomaga, da dobro
shajamo. Če postaja tesno, lahko grem po hrano v LEO, kraju za razdeljevanje hrane pri Caritas, ali dobim
tudi obleko zase ali za deklici. „In krompir“, se veseli gospa D., „ta je sedaj priloga hranljivega obroka.“

Kako lahko pomagate
S sedmimi evri

podarite človeku brez stanovanja topel obrok in oskrbo v Caritas domu.

S 30 evrov
podarite družini v stiski podporo za kurjavo.

Zeliščni čaj Caritas

100 % bio – čista narava in iz Koroške! S citronsko meliso, listjem poprove
mete, cvetlicami lip in bezga, ljstjem robidovja in maline, rmana, cvetlicami
plavice, vrtnice in ognjiča – okusna mešanica za mrzle zimske dneve. Z vasjo
zelišč Irschen smo našli partnerja za pravi čaj.
Cena/škatlo: 3,50 evrov
Od nakupne cene gre 1 evro za pomoč Caritas pri nas doma

Akcija keksov

•
•

Predvsem za božič je stiska posebno občutna, če ni denarja za
božično jed z družino ali če je treba božič praznovati v mrzlem
stanovanju. Skupno hočemo pomagati ljudem, ki jim preti revščina,
da bo za božič bolj toplo.

Osnovna ideja: pečite doma, v fari ali v pisarni kekse in jih razdelite za prostovoljni prispevek v
vašem okolju
Izkupiček gre za pomoč Caritas družinam v stiski na Koroškem
Naročite še danes brezplačno modelčke za kekse (tri kose v enem zavoju)
pri Stephanie Bachler, 0463/555 60 – 31, s.bachler@caritas-kaernten.at

Ker Mi > Jaz in Pomoč > Revščina

Predlog za oblikovanje svete maše na Elizabetino nedeljo 2017;
na ta dan obhajamo letos tudi svetovni dan revnih
Uvod
Pod geslom „Ne ljubite z besedami, ampak z dejanji“ je papež Frančišek letos prvič razglasil
svetovni dan revnih. Letos obhajamo svetovni dan na isti dan kot Elizabetino nedeljo 19.
novembra 2017. V prihodnje naj bi ta dan obhajali vsako leto.
Kot obrazložitev svetovnega dneva revnih je papež Frančišek objavil poslanico z istim naslovom
„Ne ljubite z besedami, ampak z dejanji“. V njej piše: „Ljubezen ne dopušča alibija: Kdor hoče
ljubiti kot Jezus, mora popolnoma slediti njegovemu zgledu. To velja še posebej, ko gre za revne.“
Papež Frančišek želi spodbujati občestva oziroma vsako in vsakega, ki je krščen/krščena, da bi
revni v svetu in revni v lastni domovini postali srčna zadeva nas vseh. Prepričan je namreč o tem,
da ni pravičnosti in tudi ne socialnega miru, dokler Lazar leži pred vrati naše hiše (prim. Lk 16,1921). Prepričan je o tem, da bo ta dan lahko v službi nove evangelizacije (prim. Mt 11,5), v kateri bo
podoba Cerkve v njeni nenehni pastoralni obnovi prenovljena in tako postala priča usmiljenja.
(Misericordia et Misera, 20)

Gospod, usmili se
Gospod Jezus Kristus, ti si prišel v svet, da bi zdravil, kar je ranjeno.
Gospod, usmili se.
Gospod Jezus Kristus, prišel si v svet, da bi ljudi iz roba družbe peljal v njeno sredino.
Kristus, usmili se.
Gospod Jezus Kristus, prišel si v svet, da bi prinesel pravičnost in mir.
Gospod, usmili se.

Berili in evangelij
B 1: Prg 31,10–13.19–20.30–31
Spev po berilu: Ps 128,1–2.3.4–5 (R: prim. 1a; GL 31,1)
B 2: 1 Tes 5,1–6
Ev: Mt 25,14–30 (ali 25,14–15.19–21)

Misli k pridigi
Poslanica papeža Frančiška: Ne ljubite z besedami, ampak z dejanji. Vodilne misli so označene.

Prošnje
Dobri Bog, ti slišiš klic slehernega revnega, ki se obrne k tebi. Poslušaj našo molitev, ki je za in z
revnimi usmerjena vate:
1. Hrani vse ljudi, ki nimajo vsakdanjega kruha, s pravično porazdelitev hrane in viri na svetu.
2. Podpiraj potlačene, ki si pod nečloveškimi pogoji služijo kruh.
3. Navdihuj politike in gospodarstvenike, da bodo prispevali k socialno pravični družbi.
4. S svojo ljubeznijo premagaj mraz v naših srcih, da se prebudimo iz ravnodušnosti in
postanemo ljudje, pripravljeni pomagati.
5. Podari vsem ljudem, ki so zagrenjeni zaradi nepravičnosti in revščine, tvojo občutno
ljubezen, da kljub bremenu lahko zadihajo.
6. Pripelji vse umirajoče, ki te kličejo, v tvoje kraljestvo miru in pravičnosti.
Kot kristjanke in kristjani gradimo tvoje kraljestvo miru, ki se začenja že na tem svetu. Pojdi ti,
dobri Bog, pred našimi misli in dejanji. Tako te prosimo po Kristusu našem Gospodu. – Amen.

Prošnja po obhajilu
Dobri Bog,
oznanilo tvojega Sina nas uči,
da brez pravičnosti ni miru.
Kruh, ki smo ga delili, naj nam daje moč,
se s pogumom in domišljijo zavzemati za svet –
tudi če smo soočeni z močnim vetrom, ki nam veje naproti.
Spremljaj nas s svojim blagoslovom.
Danes in vse dni našega življenja in na vekomaj!

Blagoslovna molitev
Bog naj te blagoslovi,
da doživiš vsak dan v polnosti:
da te včerajšnje trpljenje in jutrišnji strah ne strašita več,
in da oznanilo o zveličanju sveta dobi svoje mesto tudi v tebi.
Bog naj te blagoslovi,
da jutro pričakuješ z veseljem:
da črpaš iz tega, kar ti je uspelo, veselje in moč
in da se v tem, kar delaš in kar ti je podarjeno, uresničuje tvoje hrepenenje.
Zato naj nas blagoslovi Bog, ki nam je mati in oče,
Sin in Božja duhovna moč, ki diha v nas.
Amen. (Dr. Paul Weitzer)

