Celovec, Julij 2019

pomoč>lakota, nabirka v avgustu
Nepredstavljivo: na zemlji je danes 821 milijonov ljudi prizadetih od lakote – to je
vsak/vsaka 10. Skupno z avstrijsko Caritas hočemo 40.000 družin zavarovati pred
trajnimi posledicami lakote in podhranjenosti!
Zaskrbljujoče slike prihajajo iz Kenije. Zaradi klimatskih sprememb – kot že leta 2017 – tej
deželi spet preti suša. Zato je nujno potrebno ukrepati takoj.
Na začetku leta sem bil v Ugandi. Tam smo lahko odprli novo pekarno. Čudovit znak
življenjske volje, ko si ljudje sami lahko pečejo svoj lastni kruh in ustvarjajo nova delovna
mesta. S pomočjo pekov na Koroškem in vzhodnem Tirolskem želimo tam zgraditi še eno
pekarno in tako ljudem v Ugandi omogočiti življenje z bodočnostjo in upanjem.
To sta le dva primera, kako lahko naše delo s tvojim sodelovanjem in s pomočjo tvojih
faranov spremeni življenje ljudi. Zato te prosim, podpri tudi letos znova našo nabirko pri
enem od bogoslužij v mesecu avgustu.
Rad bi te na tem mestu tudi povabil k sodelovajnu pri akciji zvonjenja proti lakoti 26. julija
ob 15. uri. Skupaj pokažimo znamenje solidarnosti z ljudmi v stiski na svetu!

Bog Ti povrni za tvojo pomoč!
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Kako Caritas pomaga na Koroškem
10 pekarn - 1 cilj
V 52 podružnicah na Koroškem in vzhodnem Tirolskem
bodo julija in avgusta prodajali tako imenovane „štručke
proti lakoti“. Od vsake prodane „štručke proti lakoti“ gre
20 centov za ta projekt.
Sodeluje združenje pekov "Brothandwerker" to so:
pekarna Wienerroither, pekarna Weissensteiner, pekarna
Taumberger, pekarna Egger, pekarna Matitz, pekarna
Kandolf, pekarna Stocklauser, pekarna Vallant, pekarna
Haimburger, pekarna Joast.
V prilogi je plakat, ki ga lahko obesite.

Drobiž proti lakoti
Iz skodelice kave ali čaja doma ali v pisarni lahko zraste
mangovo drevo ali se nabavi seme za ljudi v Afriki.
Tako enostavno gre: 1. Iščite posodo,
2. Nalepite nalepko, 3. Izberite primerno mesto, 4. V
posodo vrzite denar, 5. Navdušite prijatelje, družino, kolege
in kolegice, da sodelujejo pri zbiranju, 6. Denar, ki ste ga
zbrali, nakažite na račun za prostovoljne prispevke: IBAN:
AT40 2070 6000 0000 5587, geslo: Ähre
Tu dobite nalepko:
www.caritas.at/spendensticker

Postanite glasnik Caritas
Tudi letos so pri nas spet na voljo „krožniki upanja“ –
tokrat z drugim imenom. Ob sproščenem združenju pri
poletni fešti ali grilanju na vrtu opozorite na lakoto po
svetu. Že z majhnim darom se pridružite našemu gibanju!
Naročila pri Alexandri Wagner 0463/55560-58 ali
a.wagner@caritas-kaernten.at .

PS: Auch das österreichweite „Glockenläuten gegen den Hunger“ findet heuer wieder statt: 26. Juli um
15 Uhr, 5 Minuten lang zur Sterbestunde Jesu.

pomoč>lakota

Impulzi & besedilo za bogoslužje

4. avgust 2019, 18. nedelja med letom
Prvo berilo: Prd 1,2; 2,21–23;
Psalm med beriloma: Ps 90,3–6.12–14. 17
Drugo berilo: Kol 3,1–5.9–11
Evangelij: Lk 12,13–21

UVOD
Z zvonjenjem v petek, 26. julija, je Caritas po celi Avstriji opozarjala na obupen položaj lačnih ljudi na
svetu. 821 milijonov ljudi je danes na zemlji prizadetih od lakote. To pomeni, da dejansko vsak deseti
človek na svetu nima dovolj hrane.
Caritas na Koroškem si je letos zastavila cilj, pomagati 40.000 družinam in jih tako zavarovati pred
trajnimi posledicami lakote in podhranjenosti. V Ugandi naj bi med drugim odprli še eno pekarno. Prva
pekarna stoji v Kotidu in že deluje. Od sedaj naprej v Kotidu in okolici nimajo le lastnega kruha, ampak
tudi zaposlitev in možnost za izobrazbo. Poleg tega bodo surovine kupovali od domačih kmetov, ki jim
bo na ta način omogočena eksistenčna osnova. Dobiček pa bodo ponovno investirali v domače
socialne projekte. Pozitivni učinki te uspešne zasnove se bo z gradnjo druge pekarne v Ugandi
podvojil.
Z našo današnjo nabirko želimo omogočiti, da bo druga pekarna lahko odprla svoja vrata in da bodo
ljudje na tem področju preko medicinske oskrbe in izgradnje infrastrukture dobili dodatno pomoč.
Ponesimo sedaj skupaj pred Boga naše uspehe in naše omejenosti in mu položimo na srce naše
upanje za življenje v polnosti za vse ljudi.

GOSPOD, USMILI SE
Gospod, naš Bog, Ti si stvarnik naše lepe Zemlje, na kateri bi bilo dosti hrane za vse ljudi, če bi bila
zagotovljena pravična razdelitev. Gospod, usmili se.
Gospod Jezus Kristus, Ti si nam razodel veselo oznanilo, da Bog ljubi vse ljudi, in zato ne sme nihče
biti zatiran ali ostati lačen. Kristus, usmili se.
Gospod, naš Bog, Ti si nas učil, da nam bogastvo koristi samo takrat, če ga delimo z drugimi. Gospod,
usmili se.

GLAVNA PROŠNJA
Usmiljeni Bog, vse ljudi vabiš, da bi bili deležni Tvoje ljubezni.
Daj nam spoznati, da so vsi ljudje tega sveta del tvoje družine in da moramo zato bratsko in sestrsko
skrbeti drug za drugega. Dotakni se naših src, da bomo pripravljeni Tvoje oznanilo skupnosti in
solidarnosti v dejanjih uresničiti.
To je prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha
živi in kraljuje vekomaj. Amen.

VEROIZPOVED
Bog želi biti med nami v pravični in ljubeči skupnosti.
Zato želimo izpovedati našo vero:
Verujem v moč ljubezni,
ki premaguje meje
v odnosih med Jaz in Ti,
med Jaz in Mi,
in ustvarja svetovno skupnost.
Verujem v moč ljubezni,
ki briše solze in ozdravlja rane,
ki revščino in stisko ogrinja s plaščem
bratskega in sestrskega sočustvovanja.
Verujem v moč ljubezni,
ki sliši krik revnih
in jim v solidarnosti poda roko.
Verujem v moč ljubezni,
ki razdira plotove, podira zidove
in gradi mostove.
Verujem v moč ljubezni,
ki premika srca
in premaguje razdalje med ljudmi.
Verujem v moč ljubezni,
ki podarja življenje
in osvetljuje našo pot v prihodnost.
(po škofu Erwinu Kräutlerju)

PROŠNJE
Bog, Ti si naša opora v življenju. Z našimi strahovi in skrbmi, z našim upanjem in zaupanjem
prihajamo k tebi in te prosimo:
1. Molimo za vse, ki imajo politično odgovornost – da bi imeli pogum podpirati nemočne in
izrinjene.
2. Molimo za vse, ki zaradi klimatskih sprememb trpijo lakoto in žejo – daj, da bodo nasičeni in
ne bodo oropani osnove za življenje.
3. Molimo za vse, ki živijo v blagostanju – da bodo delili materialno bogastvo in bodo tako bogati
pred Bogom.
4. Molimo za vse, ki se zaman trudijo, da bi utešili žejo po življenju – da bodo našli zadovoljstvo
in izpolnitev.
5. Molimo za mnoge ljudi, ki so zaradi lakote, stiske in revščine izgubili življenje. Sprejmi jih v
svojo slavo. Podari jim življenje v polnosti pri tebi.
Bog, naš Oče, prosimo te, pomagaj nam, da postanemo ljudje, ki po zgledu in v moči tvojega Sina
ukrepamo, da bo svet za vse kraj miru in veselja.
To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. - Amen

