Celovec, 11. Oktober 2018

Pomoč>Revščina, Elizabetina nabirka
Dragi sobrat (osebno)
„Ta nesrečnik je klical, in Gospod je slišal, iz vseh njegovih stisk ga je rešil.“ (Ps 34,7) S
tem psalmom nas papež Frančišek poziva k sodelovanju na drugi svetovni dan revnih, ki
ga bomo obhajali na Elizabetino nedeljo. Sveta Elizabeta, ženska, ki je sama videla stisko
sočloveka in pomagala, postane na ta način svetel lik svetovnega dneva revnih.
Vemo in v vedno večji meri zaznavamo, da postaja prepad med revnimi in bogatimi vse
večji, revščina postaja vedno bolj vidna. Prizadetih je vedno več ljudi, ki so čez noč
postavljeni pred nova dejstva. Razlog za to so med drugim izguba delovnega mesta,
ločitev, bolezen. Revščina je zelo blizu! Gre za ljudi, kot si ti in jaz: mati samohranilka, ki
svojih otrok ne more več preskrbeti; družinski oče, ki je zaradi ločitve izgubil svoje
življenjsko središče – družino; ljudje, ki sklonjeno sedijo ob hišni steni in nikoli niso imeli
možnosti „spadati zraven“.
Ozaveščanje revščine in stiske nas pripelje do tega, da smo solidarni, kajti Pomoč >
Revščina! Odpreti oči in srce in pomagati, združuje tudi nas kristjane in kristjanke in nas dela kot
skupnost prepoznavne.
Pripeto ti posredujem podlage in predloge za oblikovanje svetovnega dneva revnih in za
konkretno pomoč. Hvala za tvojo pomoč! Farna nabirka na svetovnem dnevu revnih nam
omogoča, pomagati.
Bog lonaj za tvojo pomoč,
prisrčno

Jože Marketz,
ravnatelj Caritas
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Kako Caritas pomaga
Mati ima spet nove moči za otroke
„Sem borka“, pravi gospa H. „Moji otroci so mi dali moč, vse to prestati.“ Čeprav jim takrat nisem mogla
nuditi niti najbolj potrebnih stvari. Ni bilo denarja, da bi kupila nove čevlje za otroke, da bi napolnila hladilnik
ali da bi plačala račun za tok. Večkrat je šla nakupovati le z nekaj evrov v žepu. Imela je le nekaj kovancev,
s katerimi je morala plačati tudi avtobus. Kos belega kruha ali krompir, nekaj šunke, kumarica, paradižnik –
to je moralo zadostovati za naslednje dni. „Meso sem kupila le, če je bilo v akciji. Ob tem sem veliko
zmrznila.“ Vse je poskusila, da bi otroci imeli življenje navadnih otrok. „Da so bili jopiči in čevlji iz nabirke
rabljenih oblačil, nobeden ni vedel.“ Vendar je prišel trenutek, ko ni bilo več dosti denarja za najemnino in
gospa H. je pri koroški Caritas našla potrebno pomoč.
Mati je medtem z otroki v varnem stanovanju in ima streho nad glavo. Pred nekaj dnevi je z otroki obiskala
živalski vrt. „Niti ne vem več, kdaj sem zadnjič naredila izlet. Že sama vožnja z busom ali vlakom je bila
predraga“, pravi gospa H. Otroci so se zabavali, ona pa je imela še večje veselje pri tem, jih opazovati.
Gospa H. želi z otroki čim prej živeti urejeno življenje. Moči, tako pravi, si je spet pridobila.

20 evrov

omogoča mladi materi, ki je prizadeta od revščine, prvo opremo za dojenčka.

50 evrov

omogoča brezdomcu spanje v spalni vreči in je podpora za projekte za ljudi brez strehe
nad glavo.

Kako lahko pomagate
Želiščni čaj Caritas

100 % bio – čista narava 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/zavojček: 3,90 evra
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

Predlogi za oblikovanje liturgije
na svetovni dan revnih –
Elizabetina nedelja,18. november 2018
Uvod v svetovni dan revnih
To nedeljo obhajamo 2. svetovni dan revnih, ki ga je papež Frančišek lani prvič razglasil. K temu je
izdal jasno sporočilo: „Bog sliši vpijoči glas revnih – ta glas mora odmevati tudi v naših ušesih.“ Ta
misel je prisotna v celotnem sporočilu papeža k svetovnem dnevu revnih.
Glas revnih moramo tudi danes slišati. Kot živa Cerkev hočemo dati pravtako živ odgovor. To lahko
uspe, če premagamo našo bojazen pred neznanim in ponudimo našo roko tudi tistim, katerih položaj
nam ni znan in nas njihovo neuspelo življenje zastraši.
Mogoče drži, da ne zna vsak človek v stiski ceniti pomoči, vendar številni čakajo na pomoč. Čakajo na
to, da se jih sliši in usliši. Ali nam ne gre podobno, ko začutimo notranjo stisko in ni odgovora na naše
klice? Vsak, ki je že bil v takem položaju, ve, kako prav pride odkrit odgovor, ki pride od srca in kako
ljubeznjivo srečanje ali prava pomoč lahko spremenita življenje.
Danes ne želim govoriti o dolžnosti, ki jo imamo kristjanke in kristjani napram ljudem v stiski v naši
družbi. Bolj želim opozoriti na to, da je prav služba bližnjemu – ljubezen do bližnjega – tista, ki daje
našemu življenju smisel in ga dela živega. Brez te ljubezni ostaja naše življenje osredotočeno le na nas
same in se zgublja v vrtincu lastnega dobrega počutja. Podobno je s Cerkvijo. Farna skupnost, ki se vrti
le okoli same sebe in lastnih potreb, se bo izgubila v sebičnosti. Fara, ki je odprta, ki udejani službo
bližnjemu na raznolik način, bo začutila odrešujoči smisel delovanja. Svetovni dan revnih je nova
možnost za nas, se posvetiti drugim in doživeti veselje, ki jo nosi v sebi prava ljubezen do bližnjega.
Prosimo Boga, da to prizadevanje podpira s svojo milostjo.

Gospod, usmili se

Gospod Jezus Kristus, tvoje srce je bilo odprto za klic izločenih in revnih.
Gospod, usmili se.
Gospod Jezus Kristus, ti si ljudi iz roba družbe poklical v središče naše pozornosti.
Kristus, usmili se.
Gospod Jezus Kristus, ti si naše upanje in v tebe zaupamo.
Gospod, usmili se.

Berila (33. nedelja med letom)
B 1: Dan 12, 1-3
B 2: Hebr 10, 11-14.18
Evangelij: Mk 13, 24-32

Napotek za nabirko - darovanje
Želimo vas povabiti, dati znak solidarnosti in vas prosimo za dar za ljudi v stiski. Na ta način podpirate
socialno delo vaše fare in delo Caritas za ljudi v stiski v naši deželi.

Prošnje
Delovanje Jezusa nam razodene Božje kraljestvo. Zagotavlja nam življenje v polnosti. Zaupamo v to
obljubo Boga in se obrnimo z našimi prošnjami in željami na njega:
1. Molimo za narode in ljudstva sveta in za vse politike in političarke, ki usmerjajo usodo držav:
naj si zaupajo, hodijo po skupni poti in s skupnimi močmi delajo v blagor ljudi.
2. Za krščanske Cerkve:
vzpodbujaj jih, da najdejo svoje mesto na strani revnih in brezpravnih in se brez strahu
zavzamejo za mir in socialno pravičnost.
3. Molimo za ljudi, ki so žrtve nepravičnosti in so na begu pred nasiljem, vojno in lakoto, da bodo
našli ljudi, ki jim bodo ponudili domovino in varnost.
4. Za nas, ki smo krščeni:
da ne bi varčevali s časom in nam nobena pot ne bi bila predolga, ko gre za to, pomagati
drugim ljudem.
5. Za vse, ki so bolni na telesu in duši. Še posebej za vse tiste, ki nimajo več upanja, da bi
ozdraveli:
da bi našli ljudi, ki jim lahko zaupajo in pri katerih najdejo tolažbo.
Bog, ti želiš, da živimo. Tvoje kraljestvo se začenja med nami.
Zahvaljujemo se ti in te slavimo, danes in vse dni našega življenja. Amen.

Predlog za evharistično molitev

Evharistična molitev za posebne priložnosti IV (Jezus, brat vseh)

Blagoslovna molitev (na primer za besedno bogoslužje)
Elisabeth Reiter, Solnograd
Dobrosrčni Bog,
daj nam vedno znova moč,
gledati na naše soljudi
in zaznati, kaj potrebujejo.
Podari nam srce, ki zna poslušati,
da bomo slišali klice revnih
in jim ponudili našo podporo in sočutje na spoštljiv način.
Pokaži nam po Jezusovem zgledu vedno znova,
kako premagati ozke meje naših predsodkov, se približati neznanemu in ljubeže sprejeti naše bližnje.
Blagoslovi nas, Bog ljubezni.
Naj ponesemo Tvojo ljubezen in skrb v svet,
da se tvoje kraljestvo uresničuje tu na zemlji.

Predloge za oblikovanje bogoslužja je pripravila mag. Karin Teichmann-Klune

