Celovec, 23. Juli 2018

Pomoč>Lakota in sedaj>nikoli
Nabirka v avgustu 2018

Dragi sobrat
Vsako leto poleti obrne Caritas svoj pogled na lakoto po svetu in prosi za darove
za naše projekte. Letos smo si postavili visok cilj: Skupno s Caritas v Avstriji
hočemo 150.000 otrok v 15 državah Afrike in Azije obvarovati pred dolgoročnimi
posledicami podhranjenosti.
To bo uspelo, če se bo stiska drugih ljudi dotaknila čim več ljudi v našem
krščanskem okolju! Prosim, podpiraj nas v okviru bogoslužja v avgustu. Skoraj
vsako leto obiščem naše koroške projekte v Keniji in Ugandi. Lahko ti zagotovim:
tam se opravi odlično delo, ki – z zelo skromnimi sredstvi – učinkuje zelo
trajnostno.
V posebno veselje mi je, ko vidim, da od naših projektov profitirajo posebej otroci.
Preživijo in imajo dobre možnosti za prihodnost in to zaradi našega skupnega
prizadevanja!
Bog lonaj za pomoč,
prisrčno

Jože Marketz,
ravnatelj Caritas
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Kako pomaga koroška Caritas
Dobra žetev, boljša izobrazba
Uganda. „Sadje in zelenjava zelo dobro uspevata!“, pravi ponosno Stephanie Ndekatubane in
gleda na svojo plantažo. 51 letna kmetica ni šla v šolo in je imela le majhen kos zemlje. Pred
dvema letoma je sodelovala pri šolanju Caritas in se je naučila, kako povečati pridelek. Postala je
članica hranilnega društva in si je kupila živali. „Danes imam 20 svinj, imam lastno gnojilo in s
pomočjo prodaje izdelkov lahko svojih devet otrok pošljem v šolo“, pripoveduje Stephanie. „Najbolj
pomembna je izobrazba. In da vem, kako s sredstvi, ki so mi na razpolago, preživljam družino.“ Že
nekaj mesecev Stephanie svoje znanje posreduje drugim kmeticam. „Ženske se moramo združiti
in našo usodo sami vzeti v roke.“

Kako lahko pomagate
Krožnik lakote
Če pri nas govorimo o lakoti, potem mislimo običajno na to,
ko nam želodec kruli, če nekaj ur nismo nič jedli. Drugače
pa je v deželah kot Kenija in Uganda. Tukaj lakota boli, tu
umira za lakoto nešteto ljudi.
Postaníte glasnik proti lakoti in sicer tako, da naročite
naš „krožnik lakote“ (za vašo prireditev) in tako
opozarjajte na lakoto na svetu. Že majhen dar
zadošča, da postanete član/članica naše skupnosti!
Naši partnerji in partnerice dobijo pri nas za njihov angažma plakate. Nadalje postavimo oglas
naše kooperacije po naših možnostih na spletno stran, Facebook in posredujemo informacije
medijem. Naročila prosimo pri mag. Bernadette Mayr tel. 0463/55560-58 ali b.mayr@caritaskaernten.at.

Skupno rešimo ljudem življenje!
Sedem evrov
zagotavlja hrano enemu otroku za en mesec.

25 evrov
stanejo seme, orodje in šolanja za male kmete in kmetice.

70 evrov
stane seme za zelenjavo za pol hektarja polja.

Bogoslužni deli za nabirko v avgustu 2018
Uvod
Vsak dan se več milijonov ljudi uleže lačnih v posteljo, čeprav je na svetu zadosti hrane za vse
ljudi. Dejansko trpi 815 milijonov ljudi na svetu za kronično lakoto. Iz tega razloga postavimo lačne
v Afriki in Aziji v središče današnjega bogoslužja in pri nabirki zbiramo za projekte pomoči Caritas,
ki tem ljudem dajejo novo upanje.
Ko gre za tako pomembno temo kot „lakota“, potem imamo mogoče refleks se zapreti, ali le delno
poslušati. Mogoče smo v medijih že prevečkrat videli slike stiske in lakote v Afriki ali slike vojnih
prizorišč v Siriji, da bi bili prizadeti. Vendar v prvi vrsti niti ne gre za čustveno prizadetost, kajti
velika čustva v boju proti lakoti ne pomagajo veliko. Dejstva so tisto, ki pomagajo lačnim ljudem.
To pomeni, če se gradijo vodnjaki, če je na razpolago seme in imajo ljudje kot tudi živali spet
osnovo za življenje. Če želimo resnično pomagati, potem zadošča, da vemo, da ljudje potrebujejo
našo pomoč in da vemo, da smo mi tisti, ki jim lahko pomagamo.
Če Caritas danes prosi za darove za lačne na svetu, potem ne terjamo velikih čustev. Gre za to,
da ne bi le vedeli za lakoto na svetu, ampak da bi jo pomagali odstraniti. Predstavljajte si, da
danes povabite lačnega človeka iz Afrike ali Azije na kosilo v eno izmed naših gostilen in darujte ta
znesek pri nabirki – potem ste nekaj prispevali, da imajo ti ljudje spet upanje.
(glej projekti na strani … )

Gospod, usmili se
Gospod Jezus, ti si rekel: Jaz sem kruh življenja. Napolni nas s vojo močjo, da bi tudi mi postali kruh
za druge.
Gospod, usmili se
Gospod Jezus Kristus, ti si na zemlji pomnožil kruh za ljudi. Prosimo te, pomnoži tudi v nas
pripravljenost, deliti z lačnimi brati in sestrami na svetu.
Kristus, usmili se
Gospod Jezus, ti si moral v svojem življenju prestati številne ovire, da si lahko ljudem ponudil hrano
za dušo. Podpiraj vse, ki skrbijo za to, da bi drugi imeli hrano za telo in dušo.
Gospod, usmili se

Prošnje
Dobri Oče, s svojim stvarstvom si skrbel za to, da imajo lahko vsi ljudje hrano in vendar nam
pravična porazdelitev ne uspe. Prosimo te, ne glej na našo nepravičnost, marveč na to, kar
hočemo storiti:
1. Dobri Oče, prosimo te za znanost: Daj, da bi znanstveniki spoznali nove poti, ki
pomagajo utešiti lakoto na svetu.
2. Dobri Oče, prosimo te za vse politike in političarke: Sponmi jih na njihove ideale in
daj jim pogum in vztrajnost pri delu za bolj pravični svet.
3. Dobri Oče, prosimo te za vse lačne otroke: Pošlji jim ljudi, ki bodo spoznali njihovo
stisko in jim dajali upanje na boljšo prihodnost.

4. Dobri Oče, prosimo te za tvoje stvarstvo: Ščiti našo zemljo pred vsemi oblikami
izkoriščanja, da lahko tudi v prihodnje žanjemo in uživamo dobre pridelke tega
sveta.
5. Dobri Oče, prosimo te za vse ljudi, ki so lačni človeške bližine in ljubezni: Daj jim
spoznati pravo ljubezen do bližnjega.
6. Dobri Oče, prosimo te za vse otroke tega sveta, ki so letos umrli za lakoto: Naj
uživajo izobilje, ki ga na tem svetu niso bili deležni.
Dobri Oče, v zaupanju na tvojo usmiljenje polagamo v tvoje roke vse prošnje – izrečene in
neizrečene. Da bi vse obrnil k dobremu, kar še ni dobrega na tem svetu. Zato te prosimo po
Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Meditacija za obhajilo
Kos kruha za življenje
S tem kruhom nas Bog opogumi za življenje.
Nam daje moč, deliti in dajati.
Nam daje smisel za veselje,
ki je več, kot le biti sami zase.
Nam daje željo biti prijatelj tujemu,
vseeno ali rijavo, črno ali belo,
kajti kot vsak človek danes ve,
nas je Bog vse ustvaril enake
in nobenega ni pustil brez svoje ljubezni.

V tem kruhu se je dal Bog lomiti,
za vse ljudi – tudi tiste, ki nas sovražijo
Za ljudi vseh celin in narodov,
vseeno ali živijo v ko
.čah ali v vilah
Kajti Bog je velik – in njegova ljubeze široka,
zato nas njegov dar pripravi,
biti kot on in ljubiti vse ljudi –
na ta način bo življenje zmagalo,
Cerkev se bo prenovila
in sebe kot duhovno hrano razvijala v polnosti.
So lasst uns danken für dies Brot,
denn es überwindet jeden Tod.
Zahvalimo se za ta kruh,
kajti premaga vsako smrt.

Blagoslov – po molitvi iz Afrike
Gospod naj vas blagoslovi.
Naj se dotakne vašega mišljenja s svojo milostjo, da boste začutili pravo veselje.
Naj napolni vaše srce z nežnostjo, vaše oči z žarki in vaša usta s smehom.
Naj vas obdaja z dišavami in vas osrečuje z darom skupnih pesmi in glasbe.
Naj vaše sence spremeni v luč in naj vam daje gotovost, da pripadate Kristusu.
Tako naj vas blagoslovi Oče, Sin in sv. Duh. Amen.
Mašne dele je pripravila – mag. Karin Teichmann-Klune

