Celovec, 29. März 2019

Nedelja Caritas 07. april 2019: skupno>sam

Osamljenost je eden od velikih izzivov današnjega časa. Čeprav živimo v komunikacijski in
informacijski družbi, je vedno več ljudi osamljenih – tudi v naši deželi. Prav zaradi tega je
letos geslo nedelje Caritas: skupno>sam!
Opažamo, da je osamljenost vedno bolj povezana z revščino. Še posebej so prizadeti
starejši ljudje. Zaskrbljeni smo nad dejstvom, da trpijo posebej ženske. Vsaka peta
Korošica nad 65 let, to je 13.600 žensk, ne more poravnati nepričakovanih izrednih
izdatkov. Ko umre partner, se zelo zmanjša prihodek. Z denarjem, ki je na razpolago, se
lahko pokrijejo tekoči stroški za stanovanje, elektirko, plin in hrano. Ko pa pride do dodatnih
izdatkov, so te ženske soočene s težavami, ki jih same ne morejo rešiti. Potrebujejo pomoč
od drugih!
Da bi lahko Caritas zagotovila to podporo, potrebujemo tvojo pomoč! Vsi vemo, da se
ravno z dobrim oznanjevanjem pri bogoslužju dá pripraviti srca ljudi za pomoč bližnjemu.
Naši sodelavci in naše sodelavke so tudi pripravljeni sodelovati pri kakšni sveti maši in
informirati o nedelji Caritas.
V tem smislu te prosim, dragi sobrat, za razumevanje in za tvojo podporo!
Hvala za tvoje veselo sodelovanje in dejavno pomoč.

Jože Marketz,
škovijski vikar in ravnatelj Caritas

Mašni deli za nedeljo Caritas 7. april 2019
Ps: Ps 126,1–2b.2c–3.4–5.6
B 2: Fil 3,8–14
Ev: Jn 8,1–11 (prešuštnica)

Uvod
Kdor je ne pozna – osamljenosti! Gotovo se je vsak v teku svojega življenja že enkrat počutil
osamljenega in zapuščenega. Vendar ima osamljenost v starosti še dodatno dimenzijo. Ko umre
partner ali partnerica, to ne pomeni le, da številni ostanejo sami v svojih stanovanjih ali hišah, ampak
morajo tudi sami skrbeti za vse izdatke, ker manjka dohodek partnerja. Ker živijo ženske praviloma
daljše kot moški, gre predvsem za ženske nad 65, ki jih ta situacija prizadene. To ima za posledice
skrbi in neprespane noči. Kako bo šlo naprej?
V neki koroški raziskavi, ki osvetljuje leta 2012 do 2016, je povprečni neto dohodek v gospodinjstvu
ene osebe približno 25.000 evrov na leto. Moški nad 65 let so malo nad in ženske nad 65 let z 21.680
evri jasno pod povprečjem! Ženske nad 65 imajo torej jasno manj dohodka kot povprečje.
Zakaj to pripovedujem? Na današnjo nedeljo Caritas prosi Caritas na Koroškem za darove, ki jih tokrat
zbiramo posebej za ženske v stiski, ki živijo same. Kajti vsaka peta Korošica nad 65 let, to je 13.600
žensk, ne more poravnati nepričakovanih izdatkov. Z denarjem, ki je na razpolago, se lahko pokrijejo
tekoči računi za stanovanje, tok, plin in hrano. Ko pa se pokvari stroj, ali ko je treba nadomestiti zob, so
te ženske soočene s težavami, ki jih ne morejo rešiti. Potrebujejo pomoč od zunaj! Caritas na
Koroškem zabeleži v prejšnjem letu hitro naraščanje števila žensk nad 60 let, ki iščejo pomoč v
socialnem svetovanju. Z današnjo cerkveno nabirko želimo prispevati k temu, da se prav tem ženskam
tudi v prihodnje lahko pomaga.

Gospod, usmili se
Gospod Jezus, ti si pri srečanjih z ženskami, mladimi ali starejšimi, z ugledom v družbi ali zaničevane,
vedno varoval njihovo dostojanstvo in jih spoštoval.
Gospod, usmili se.
Gospod Jezus Kristus, ti si se že pred 2000 leti zavzemal za ženske in jih celo ščitil pred zakonom, kot
na primer prešuštnico, o kateri bomo danes slišali v evangeliju.
Kristus, usmili se.
Gospod Jezus, nikoli se nisi izmikal stistam ljudi. Dal si celo življenje za nas, da bi vsak bil rešen.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja
Dobri Bog,
ti si usmiljen in želiš, da bi tudi mi bili usmiljeni,
ti si pravičen in želiš, da bi tudi mi bili pravični,
ti si zvest tistim, ki hodijo po tvoji poti in terjaš tudi od nas,
da zvesto izpolnjujemo svoje dolžnosti napram ljudem.
Podari nam vero, upanje in ljubezen,
da bomo izpolnili tvojo voljo in videli stisko ljudi. Amen.

Prošnje
Zvesti in usmiljeni Oče, danes prosimo posebej za ljudi v naši družbi in v naši Cerkvi, ki druge podpirajo
v njihovi stiski ali so sami prišli v stisko.
1. Prosimo za vse, ki se v politiki, družbi in gospodarstvu zavzamejo za starejše ženske, da bi jim
uspelo, ženskam zagotoviti zadosten dohodek.
2. Prosimo za vse ljudi, ki skrbijo za starejše sosede, da si ta čas tudi v prihodnje vzamejo, tudi če
kdaj postaja naporno.
3. Prosimo, daj nam tvoj duh ljubezni, da bomo z ljudmi v starosti ravnali spoštljivo in
dostojanstveno.
4. Prosimo za ljudi, ki morajo v starosti živeti sami in trpijo zaradi osamljenosti. Tolaži jih v bolečini
in odpri jim srce za ljudi, ki so jim naklonjeni.
5. Prosimo za vse ženske v farah, dušnem pastirstvu, šolah, ali v samostanih, ki delajo za ljudi, ki
so osamljeni in izločeni. Daj jim pogum in vztrajnost pri njihovem delu.
6. Prosimo za vse ljudi, ki v naši fari ležijo na smrtni postelji ali so v zadnjem času umrli, sprejmi
jih v tvoji ljubezni.
Dobri Bog, zahvaljujemo se ti, da z usmiljenjem posegaš v naš svet. Okrepčaj nas v veri in v ljubezni,
da lahko skupno uresničujemo Božje kraljestvo že na zemlji. Daj, da bi tudi v prihodnje bili s Kristusom
na poti. Amen

Blagoslov
Gospod naj vas blagoslavlja
in vas napolni s svojo ljubeznijo.
Naj vam podari toplo in veselo srce,
bister razum z dobrimi misli,
žareče oči in odprta ušesa,
dober nos, ki vas pelje na kraje, kjer vas potrebujejo,
prijazna usta, ki so vedno pripravljena izgovoriti dobro besedo,
nežne in močne roke, ki znajo ob pravem času prijeti,
živahne in hitre noge, ki so vedno pripravljene pomagati drugim.
Božji blagoslov naj vas napolni s pogumom za vsak dan in z močjo v težkih časih.
Naj vas blagoslovi Bog: V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen

Für die Gottesdienst-Elemente – Mag. Karin Teichmann-Klune

