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Matere v stiski, 14. maj 2018

V maju se narava pokaže od svoje posebno lepe strani. Materinski dan je v tem lepem
času, drevesa in grmovje je polno cvetov. Pisana in intenzivna se na pokaže čudovito
Božje stvarstvo, ki ga ljudje radi občudujemo. Vedno spet uspe temu razkošju, v nas zbuditi
veselje in nam podariti moč in energijo.
Želim materam v naši deželi, ki so v težkih življenjskih položajih, da bi tudi one lahko
občutile to moč in energijo. – Ja, so matere, ki se obračajo na nas, ker ne vedo kako naprej
in nimajo nokogar, ki bi ga lahko prosile za pomoč.
Pripeto najdeš opis Sabrine, ki dobro razlaga, kako naše delo uspeva. Ker poznam njeno in
številne druge življenjske zgodbe in vem, kako imajo matere v stiski – s pomočjo spremstva
Caritas – spet zagotovljeno prihodnost, sem iz srca vesel in hkrati zelo hvaležen! Vendar
potrebujemo tudi mi podporo!
Zato: Pomagaj nam prosim pri našem delu v okviru Božje službe na materinski dan! Tako
lahko bistveno prispevaš k temu, odpreti srca in v imenu mater v stiski na Koroškem prositi
za dar.
Bog lonaj za tvoja prizadevanja!

Jože Marketz,
škofov vikar in ravnatelj Caritas
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Kako Caritas na Koroškem pomaga
Na materinski dan gre za solidarnost z ženskami v stiski na Koroškem.

„Vem, da sem nujno morala plačati dolgove“, se spominja Sabrina* na njen prvi stik s svetovalnico Caritas
na Koroškem. Zbegana in obupana je pred enajstimi meseci naredila ta korak. S seboj je imela petletno
hčerko Leonie*. 32 letna Beljačanka takrat še ni mogla verjeti, da bo lahko svoje življenje vzela v lastne
roke. „Oče mojega otroka me je zapustil, Leonie in jaz nisva imeli nič. Čutila sem se popolnoma osamljena
in nisem vedela, kako bo šlo naprej.“
Iz prvega srečanja v svetovalnici je postala redno svetovanje, ki je trajalo več mesecev. „ S svojo socialno
svetovalko sem izdelala načrt,“ se spominja Sabrina. „To je bilo prav težko!“ Korak za korakom je izboljšala
položaj. Na primer se je izboljšala njena kritična situacija glede stanovanja in Leonie je lahko začela hoditi v
šolo. „Strašni so spomini na temno sobo v kateri sem stanovala pri mojem znancu“. Sabrina in Leonie danes
stanujeta v majhnem najemniškem stanovanju. „S pomočjo svetovanja sem spoznala, da lahko sama skrbim
za naju. Tega si prej nikoli ne bi mogla misliti“, pravi Sabrina.
*Ime spremenjeno

Kako lahko pomagate
S 25 evrov

omogočate materam na Koroškem nakup šolskih potrebščin, zveskov, svinčnikov ali stroškov za izlet.

Z 20 evrov

podarite paket, ki vsebuje vse potrebno za dojenčke. Mlade matere v stiski dobijo: hrano za dejenčka,
plenice, obleko, nogavice, kape, itn.

Kajti Mi>Jaz in Upanje>Obup

Matere v stiski – 7. Nedelja v velikonočnem času
Apg 1,15-17.20a.c-26; Psalm 103,1-2.11-12-19-20b (GL 79,1)
1 Joh 4,11-16; Evangelium: Joh 17,6a.11b-19
GL 319, GL 348, GL 927

Uvod
Na materinski dan je tradicija, da mislimo na vse matere in njihov trud za otroke in s tem
za jutrišnjo družbo, ki ostane velikokrat brez pohvale. Pri tem se je v številnih ljudeh
vtisnila določena slika o materinstvu: mati, ki požrtvovalno bedi ob postelji bolnega otroka,
mati, ki pripravlja malico za šolo, mati, ki še v poznih večernih urah lika obleke za otroke,
mati, ki stoji pri štedilniku in kuha, … Vse to spada gotovo tudi še danes k vsakdanu
mater. In vendar tista mati ne obstaja. Matere so tako različne, kot je žensk na svetu. So
matere v belih, čistih hišah in matere, ki stradajo. So matere z zelenimi lasmi in matere s
perfektnim make-upom. So matere, ki jih skrbi za otroke ne preobremenjujejo, in matere ki
zaradi preobremenjenosti naderejo otroke. So matere, ki imajo doma besedo in matere, ki
v kratkih krilih hodijo za otroškim vocičkom. Kdo hoče ovrednotiti, katere matere so dobre
in katere slabe?
Matere so in ostanejo matere – vsem jim je skupno, da ljubijo svojih otrok – vseeno ali jim
to uspeva bolje ali slabše. Kajti vsaka je za svoje materinstvo dobila drugačne predpogoje.
Nekatere izmed njih potrebujejo komaj pomoč, druge matere dobijo močno podporo od
lastne družine in spet druge potrebujejo pomoč od zunaj, ker sicer nimajo nikogar. Na
današnjo nedeljo želi Caritas opozoriti na vse matere, ki potrebujejo našo pomoč. Gre za
matere, ki zaradi slabo plačanega dela, ne morejo preživljati otrok. Velikokrat gre za
matere samohranilke, ki so zgubile partnerja ali katerih zakon je razpadal, ker ga je
revščina v vsakdanu zlomila. Za nas kristjane je pomembno, da teh mater v stiski ne
pustimo same. Z vašim darom pri današnji nabirki lahko prispevate k temu, da dobijo
matere v stiski pomoč. Že sedaj hvala za vaš dar!
Gospod, usmili se
Večni Oče, tvoj Sin nas je poslal v svet, da bi ljudem posredovali veselo sporočilo
vstajenja. Daj, da bi bili deležni tvojega usmiljenja in bi tako posredovanje naše vere
obrodilo sadove.
Gospod, usmili se.

Močni Oče, ljubezen tvojega Sina Jezusa Kristusa nas zaščiti pred vsakršnim zlom. Naj so
tudi v prihodnje vse matere in očetje deležni tvoje zaščite.
Kristus, usmili se.
Dobri Bog, če se ljubimo med seboj, si ti v nas in tvoja ljubezen je v nas dopolnjena. Opozarjaj
nas, če bi bili v nevarnosti, da to ljubezen izgubimo.
Gospod, usmili se.

Prošnje:
Usmiljeni Bog, ti si naš Oče in naša Mati. Tvoj Sin Jezus Kristus nas je učil, da lahko zaupljivo
pridemo k tebi z našimi prošnjami. Na današnji materinski dan te prosimo za vse, ki skrbijo za
druge ljudi.
Večni Oče, prosimo te usliši nas.
•

Prosimo za vse družine, ki pričakujejo otroka. Daj jim veselje ob razvoju njihovega otroka in
podari jim moč po prečútih nočeh. Večni Oče, ...

•

Prosimo za vse starše otrok, ki so v krizi. Daj jim spoznanje za pravilne besede ob pravem
času in podari jim pravo mero za potrebne intervencije ali da bodo zanli spustiti. Večni Oče,
…

•

Prosimo za vse, ki skrbijo za otroka invalida, starega ali bolnega človeka. Podari jim
potrpežljivost in vztrajnost pri vsakdanjem trudu. Večni Oće, …

•

Prosimo za vse matere in očetje, ki sami vzgajajo vsojih otrok. Stoj jim ob strani, v veselju
in težavah, podari jim odgovore na odprta vprašanja in moč za obvladanje vsakdana.

•

Prosimo za našo farno skupnost, da imamo odprte oči za stiske in potrebe mater in jim
dajemo vedno potrebno podporo.

•

Dobri Bog, danes ti zaupamo še posebej vse umrle matere, babice in dobrotnice. V kratki
tišini se jih hočemo spomniti.
kratka tišina

Obdari jih s tvojo ljubeznijo za vse tisto, kar so nam storile dobrega in usmili se vseh naših
prošenj. Zato te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Prošnja nad darovi
Bog življenja, prinašamo ti kruh in vino in ljubezen naših mater in očetov. Prinašamo ti tudi
vse tisto, kar je ostalo brez naše ljubezni ali nepopolno. Preoblikuj vse to v svoji dobroti v
pravo ljubezen in dopolni, kar manjka k popolnosti. Zahvaljujemo se ti, da za nas skrbiš in
da smemo biti deležni tvoje ljubezni po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Amen.
Blagoslovna molitev
Večni, skrbni Bog!
Po naših starših smo kot otroci lahko doživeli tvojo ljubezen.
Nad nami so bedeli, za nas molili, za nas skrbeli.
Prosimo te, blagoslovi naše starše za vse dobro, kar so nam dali.
Blagoslovi jih tudi za vse tisto, česar nam niso mogli dati in daj nam gotovost,
da boš to poravnal s svojo ljubeznijo.
Na priprošnjo Marije, Matere božje, nas blagoslovi s svojim mirom.
V imenu Očeta in Sina in sv. Duha. Amen.
Za vsebino bogoslužnih delov – mag. Karin Teichmann-Klune

