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Nedelja Caritas 18. marca 2018: Pomoč>Revščina

Ob nedelji Caritas, ki jo obhajamo vedno na 5. postno nedeljo, obrnimo pogled na našo
pomoč v deželi in prosimo za darove za našo raznoliko ponudbo za ljudi v stiski.
V prilogi tebi/vam posredujemo tudi naše novo vodilo Caritas, ki ponazarja naše vizije in
naše poslanstvo. Vsem našim glavnopoklicnim sodealvcem in sodelavkam ter
prostovoljcem in prostovoljkam naj služi kot navodilo za delovanje in kot identifikacija z
našim delom. Hkrati naj to navodilo nagovori vse naše sodelvce in sodelavke v župnijah.
Ne glede na to želim pripovedovati o moji osebni viziji: V tej je misel na Caritas zasidrana
pri čim več ljudi. Kot organizacija smo zelo priznani, kar pa je potrebno, je močna mreža
solidarnosti v naši škofiji. Stiska nastane na licu mesta v župnijah in tukaj je potrebna
konkretna pomoč. Prepričan sem o tem, da lahko skupno z župnijami, drugimi društvi ali
angažiranimi ljudmi spletemo močne vezi in tako pomagamo ljudem. Skupno zgradimo
take Caritas organizacije po individualnih potrebah in danostih tvoje/vaše župnije! Kot
Caritas se pri tem razumemo kot posredovalka znanja in smo v ta namen nastavili novo
sodelavko župnijske Caritas, ki bo partnerica pri konkretizaciji oziroma nadaljnjem razvoju.
Napolnimo naše vodilo „Velikodušno biti naklonjen človeku. Karkoli delamo, delamo
skupno, delimo in se pogovarjamo o tem!“ z življenjem!
Zahvaljujem se tebi/vam za dejavno podporo,

Jože Marketz
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Mašni deli za nedeljo Caritas 2018
Berila
Berilo: Jer 31,31–34
Psalm med beriloma: Ps 51,3–4.12–13.14–15
2. Berilo: Hebr 5,7–9
Evangelij: Jn 12,20–33

Uvod
Če govorimo o Bogu, potem govorimo o ljubezni. V vsakdanu se tega ne zavedamo in vendar je
tako. Zato so tudi največja zapoved krščanstva ljubezen do Boga in ljubezen do sočloveka. To je
edini pravilni odgovor na ljubezen Boga do nas. Vendar kako postane iz ljubezni do nekega ideala
konkretno dejanje?
Jezus nam daje s svojim življenjem zgled, in nam v današnjem evangeliju pravi: „Če kdo hoče
meni služiti, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik.“ To lahko za vsakega
izmed nas pomeni kaj drugega, kajti obstaja veliko možnosti slediti Jezusu. Kar pa je nam vsem
možno: da našo materialno blaginjo delimo z drugimi, ki imajo veliko manj ali nič.
Na nedeljo Caritas nam le ta daje vsako leto možnost, udejaniti našo ljubezen s konktretnim
darom. Na ta načim podpiramo organizacijo, ki ima cilj, pomagati ljudem v materialni in psihični
stiski. S to nalogo je Caritas postala najpomembnejša ustanova za pomoči potrebne v naši deželi.
Danes se lahko neposredno udeležimo pri izvajanju ljubezni do bližnjega.

Gospod, usmili se
Gospod, ti si kot pšenično zrno, ki pade v zemljo in obrodi obilo sadu. Po tebi lahko tudi mi
obrodimo obilo sadu.
Gospod, usmili se
Kristus, ti si obljubil, če boš poveličan nad zemljo, boš vse zvel k sebi. Vzemi nas k sebi in daj, da
bomo deležni tvoje odrešujoče ljubezni.
Kristus, usmili se
Gospod, ti si rekel, kdor sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje.
Pokaži nam pot v večno življenje.
Gospod, usmili se

Prošnje
Gospod jezus Kristus, z glasnim vpitjem in s solzami v očeh si molil in prosil Boga svojega Očeta.
Prosimo te, usliši tudi naše vpitje in molitve:
O: Prosimo te, usliši nas.
1. Dobri Bog, poznaš vsakega človeka, ki je v stiski. Prosimo te, odpri naše srce, da bomo
spoznali, kjer je naša pomoč potrebna.
2. Dobri Bog, veliko trpljenja je na svetu, ker zaničujemo tvoje stvarstvo. Odpri naše oči za
lepoto naše zemlje in okrepi našo voljo, jo varovati.
3. Dobri Bog, bolezen in bolečine težko prenašamo. Opogumi vse bolnike in bolnice s tvojo
pomočjo, da bodo dobili nov pogum in premagali bolezen.
4. Dobri Bog, v Evropi je osamljenost največja duševna stiska. Daj nam občutek za ljudi, ki
trpijo zaradi svoje osamljenosti, da bomo z njimi pravilno ravnali.
5. Dobri Bog, sprejmi vse rajne v tvoje kraljestvo, kjer ne bodo več trpeli pomanjkanja.
Jezus Kristus, ti si vir večnega zveličanja ljudi. Blagoslovi nas s tvojo ljubeznijo in daj, da bomo
tudi mi postali hčerke in sinovi Boga. – Amen.

Prošnja po obhajilu
Dobri Bog, zahvaljujemo se ti, da si se z nami združil v tem obedu.
Prosimo te, daj da bi za nas obhajilo postalo vir večnega zveličanja.
Naj v nas krepi ljubezen in potrpežljivost.
Naj nas globoko in neločljivo poveže s teboj kot edinemu in pravemu Bogu
in nam pomaga, doseči naš poslednji cilj,
da bomo nekoč za vedno udeleženi pri neizrekljivi gostiji,
kjer si ti s tvojim Simon in Svetim Duhom naše večno veselje,
popoln mir in popolna blaženost.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

Blagoslovna molitev
Usmiljeni Bog, blagoslovi nas s tvojo novo zavezo.
Položi tvoj zakon v nas in ga napiši na naše srce.
Ostani naš Bog na veke, da te ne bomo zapustili
in za vedno ostali tvoje ljudstvo.
To nam podeli Oče, Sin in Sveti Duh.
O: Amen
Besedilo za bogoslužje in misli za pridigo Karin Teichmann-Klune

