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Otroška kampanja 2018: Sanje>Solze
Dragi sobrat,
ravnokar smo praznovali božič, rojstvo Odrešenika. Ko je Jezus bival na tej zemlji, je imel vedno
odprto uho za otroke. Rekel je: „Pustite otroke, naj prihajajo k meni“. Skupno pomagajmo najmlajšim
zemljanom v stiski!
V vseh svojih prizadevanjih v tujini Caritas na Koroškem stavi na zagotovitev prehrane in
izobraževanje otrok. Decembra sem obiskal dve šoli v Jordaniji, ki jih podpira Caritas na Koroškem.
280 sirijskih otrok na begu dobi tam šolsko izobrazbo, ki daje dejansko dobro perspektivo za
prihodnost.
Pripeto vam posredujemo predlog za oblikovanje bogoslužja z vsebino naše otroške kampanje, ki
traja do konca februarja. Če potrebujete več izvodov priloženega plakata, jih lahko naročate v naši
župnijski Caritas pri Karin Teichmann-Klune tel: 0463 555 60 -66!
Najlepša hvala za tvojo dejavno podporo,
tvoj sobrat

Jože Marketz,
škofov vikar in ravnatelj Caritas
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Kako Caritas na Koroškem pomaga
Doraščati med vojno in mrazom

„Najbolj pomembno je, da moji otroci lahko doraščajo v miru in da bo Elena* spet ozdravela.“ Julia* živi s
svojimi tremi otroki in starši na vasi v varovalnem pasu v vzhodni Ukrajini. Dodatno k mrazu, boji in
uničenjem pride še bolezen njene devetletne hčerke Elene. Vedno spet mora Julia z Eleno na operacijo v
bolnico. Kljub vsemu mati poskuša vse, da bi svojim otrokom nudila brezskrbno otroštvo. Caritas podpira
družino s paketi s hrano, pri obnovi razbitih oken in s šolskimi potrebščinami. Elena, tako pravi Julia, se
pridno uči in sanja o tem, da bi sama postala kirurginja. „Sanja o tem, pomagati otrokom, ki jim gre, kot njej.“

Nove perspektive za varno prihodnost
Rahad* (8) se spet igra in ima prijateljstva z otroki v isti starosti in to v Jordaniji, kamor so morali bežati.
Deklica se uči pisati, računati in brati. „Sedaj ji gre spet dobro, spet se lahko koncentrira in se uči“,
pripoveduje njena učiteljica Madleen Hijazeen v Ammanu v Jordaniji. Če pomislimo na doživetja v vojni in na
begu, potem to ni samoumevno. Eno leto Rahad sploh ni mogla hoditi v šolo. Varnost in „normalno življenje“
sta bila za njo in njeno družino, ki je prej živela v Aleppu v Siriji, daleč stran. S pomočjo Caritas na licu mesta
ona in njeni starši načrtujejo prihodnost osemčlanske družine v Jordaniji.
*Name geändert

Kako lahko pomagate
Coffee to help za otroke v stiski
Vsak/vsaka lahko prireja Coffee to help: Ali pri sebi na domu, v pisarni, ali pri
župnijski kavi je vseeno. Enostavno kuhati kavo (najbolje je, da vzamete kavo z
oznako za Fairtrade) in povabiti prijatelje, znance in kolege/kolegice, uživati kavo,
klepetati in prositi goste za prispevek za otroke v stiski.

14 evrov

na mesec stanejo podlage za učenje in brkljanje za enega otroka v učnem centru v vzhodni Evropi.

80 evrov

stanejo šolske potrebščine (šolska torba, zvezki itn.) za otroka za eno leto.

Kajti Mi>Jaz in Sanje>Solze

Bogoslužni elementi za otroško kampanjo 2018
Uvod
Caritas na Koroškem letos spet zbira za otroško kampanjo. Z dobičkom bomo podpirali projekte, ki
omogočajo otrokom v brezizglednih položajih pozitivno perspektivo za njihovo življenje. Eden
izmed teh projektov je izobraževanje otrok v Jordaniji. Gre za otroke, ki so zbežali pred vojno v
begunska taborišča v Jordanijo in tam čakajo na konec nasilja v domovini. Vendar leta minejo in
otroci potrebujejo nujno izobrazbo in perspektivo za prihodnost, če naj ne bi postali brezizgledni
nasilneži. Caritas na Koroškem pomaga s šolskim projektom, v katerem se otroci izobražujejo in s
tem dobijo podlago za nadaljnje življenje. Tu lahko svoj vsakdan napolnijo s smiselnimi vsebinami,
ki jim dajejo pogum za življenje v begunskem taborišču.
V vsakdanu se nam lahko zgodi, da nas otroci nadlegujejo z življenjskimi zahtevami. Mogoče se
tudi vprašamo, kaj imamo opraviti z otroki v Jordaniji. Tudi Jezusovim učencem nekoč ni šlo
drugače, ko so jim otroci postali nadležni in so jih grajali. Jezus pa je opomnil učence in otroke
vabil k sebi in jih blagoslavljal. S tem nam daje Jezus zgled, da imamo odgovornost za otroke.
Kajti to, kar dajemo otrokom na njihovo življenjsko pot, kar doživijo dobrega in slabega, bo
oblikovalo prihodnji svet.

Gospod, usmili se
Gospod Jezus Kristus, ko so učenci grajali otroke, ker so jim bili nadležni, si jih ti poklical k sebi in
jih blagoslavljal. Daj, da bomo tudi mi blagoslov za otroke.
Gospod, usmili se.
Gospod Jezus Kristus, ti si rekel: „Kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne
pride vanj.“ Daj, da bi razumeli, kako biti na ta način podoben otroku.
Kristus, usmili se.
Gospod Jezus Kristus, ti si prišel v svet, da bi vsakemu otroku dal možnost, najti Boga. Daj da bi
bili dobri spremljevalci otrok.
Gospod, usmili se.

Berilo in evangelij primerna za temo
Berilo: 2 Kr 4,8-37: Elizej obudi mrtvega otroka,
Psalm 8: Iz ust otročičev in dojenčkov skrbiš za hvalo
Evangelij: Jezus blagoslavlja otroke - Mk 10,13-16
Prinašali so Jezusu otroke, da bi se jih dotaknil, učenci pa so jih grajali.
Ko je Jezus to videl, je postal nejevoljen in jim je rekel: »Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne
branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo. Resnično, povem vam: Kdor ne sprejme Božjega
kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride vanj.“ In objel jih je, položil nanje roke in jih blagoslavljal.

Prošnje
Gospod Jezus Kristus, otrok, ki so prihajali k tebi, nisi poslal stran, ampak si jih blagoslavljal skozi
tvojo luč in tvojo ljubezen. Prosimo te za otroke sveta, da lahko doraščajo v miru.
O: Prosimo te, sliši našo molitev.
1. Stoj ob strani vsem otrokom, ki trpijo zaradi vojne in nasilja. Pošlji jim ljudi, ki bodo
zanje lahko ustvarjali kraj miru in varnosti.
2. Daj vsem otrokom sveta vsakdanji kruh, ki ga potrebujejo in to na osnovi pravične
porazdelitve živil in resurs na svetu.
3. Podari staršem zapostavljenih družin pogum in moč, da bodo lahko svojim otrokom
dali upanje za njihovo življenjsko pot.
4. Daj, da bodo politiki in diplomati našli poti, ki bodo otrokom omogočili življenje brez
vojne in lakote.
5. Sprejmi vse umirajoče otroke v svoje ljubeče in blagoslavljajoče roke.
Dobri Bog, napolni življenje vseh otrok sveta s svojim blagoslovom in usliši naše molitve za njih,
po Kristusu našem Gospodu. – Amen.

Prošnja po obhajilu
Usmiljeni Bog, zahvaljujemo se ti,
da smo po kruhu in vinu lahko blizu
tvojemu Sinu, Jezusu Kristusu.
Prosimo te, podari nam po izkušnji Tvoje bližine
srce polno ljubezni in nekoč polnost pri Tebi.
Zato te prosimo po Kristusu, našem spremljevalcu in Gospodu.
O: Amen

Blagoslovna molitev
Bog in Gospod, naj blagoslavlja vas in vaše življenje.
Naj po svojem svetem Duhu
biva sredi med vami.
Naj zaznamuje in vodi vaše odnose
s svojo ljubeznijo,
da boste blagoslov za druge.
Naj vas blagoslavlja s svojim mirom
Oče, Sin in sveti Duh.
O: Amen

Za bogoslužje in misli za pridigo Karin Teichmann-Klune

