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Otroška kampanja 2019: smejati se>trpeti
Dragi sobrat,
za božič je prišel Kristus, luč sveta, med nas. Caritas na Koroškem lahko s tvojo pomočjo prinaša
luč v življenje otrok. Ta naloga je lepa in tudi odgovorna.
Prosim za tvojo pozornost za otroke, ki potrebujejo našo pomoč. Kajti: revščina po svetu je eden od
osrednjih izzivov našega časa, ki ga moramo rešiti le skupno in solidarno! Revščina onemogoča
posebej otrokom živeti srečno življenje s perspektivo na boljšo prihodnost in ima številne obraze. Ko
obiščem deželo kot Uganda, sem potrjen v svojem prepričanju: vsak otrok naj ima možnost, biti
otrok. Mora imeti možnost, se učiti pisati in računati in se z drugimi otroki razveseliti. Ne more biti
tako, da je otrok pri učenju lačen, da ga zebe, ko zaspi ali da mora prehoditi dolgo pot peš in bos.
Vsak otrok ima pravico, hoditi v šolo, kajti izobrazba je človekova pravica! Otroci naj ne bi imeli strah
pred nasiljem in vojno. S tvojo podporo lahko damo otrokom v najbolj revnih predelih sveta tisto, kar
najbolj potrebujejo: varen dom, ljubečo oskrbo, izobrazbo in dosti hrane.
Pripeto ti posredujemo predlog za oblikovanje bogoslužja z vsebino naše otroške kampanje, ki traja
do konca februarja. Če potrebuješ več izvodov priloženega plakata, jih lahko naročaš v naši
župnijski Caritas pri mag. Marion Mörtl MA tel: 0463 555 60 -66!

Najlepša hvala za tvojo dejavno podporo,
tvoj sobrat

Jože Marketz,
ravnatelj Caritas
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Kako koroška Caritas pomaga
Blerion in Nahla se lahko veselita
V trenutku, ko je stal pred kamero, je Blerion*, 5, bil sramežljiv, a naposled se je sprostil, in želi, da se ga še
slika. Je otrok s posebnimi potrebami, za katerega skrbi Caritas Prizren na jugu Kosova v svojem centru za
zgodnjo oskrbo. V Kosovu državne institucionalizirane mreže, ki bi prizadetim družinam od rojstva otroka
naprej pomagala, namreč ni. Blerion ne ve, kako hvaležna je njegova mati za podporo v tem centru in da ga
želi prijaviti tudi za Caritas program za inkluzijo v lokalni šoli. Veseli se na naslednje srečanje s terapevtko, ki
ji bo pokazal, da si je zapomnil barve na pisanih kockah.
Ko se Nahla*, 5, vrača od dolge poti do daleč oddaljenega vodnjaka, je izčrpana in se mora najprej spočiti. V
Ugandi, njeni domovini, tega otroci ne poznajo drugače. Vročina, sonce, vroči pesek, in to bosa! Med
izčrpajočo potjo velikokrat sanja o lepšem življenju … Ampak, in to je dobra novica, kmalu bo dobila dober,
svež kruh iz Kotida. Caritas gradi s partnerji na licu mesta pekarno, ki bo izboljšala prehrano in možnosti za
dohodek ljudi. Kajti kruh pomeni življenje! In to si Nahla tudi želi, da bi se na življenje lahko veselila, kot se
veseli na sveži pečeni kruh iz Kotida.
Dobra novica: Ko je Nahla morala peš po vodo, si je zastavila cilj. Na vsak način hoče obiskovati šolo in
svojo prihodnost sama vzeti v roke! Mogoče bo nekoč celo delala v pekarni?
*Ime je spremenjeno

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.

S 25 evri
podarite otroku šolsko malico, ki je velikokrat edini obrok na dan.
S 50 evri
omogočate otroku en mesec obisk v centru za zgodnjo oskrbo

Kajti Mi>Jaz in smejati se>trpeti

Bogoslužni elementi za otroško kampanjo 2019
5. nedelja med letom, 3. februar 2019
B 1: Jer 1,4–5.17–19; APs: Ps 71,1–2.3.5–6.15 u. 17 (R: 15a; GL 657,3)
B 2: 1 Kor 12,31 – 13,13 (ali 13,4–13); Ev: Lk 4,21–30

Uvod
Pod geslom „smejati se je več kot trpeti“ obhajamo danes skupno s Caritas nedeljo za otroke v
stiski. V času, v katerem se številni ljudje v Evropi čutijo izkoriščeni, se odstranijo delovna mesta in
krajšajo plače, je dobro, da pogledamo na revščino po svetu in tako ne pozabimo na stvarnost v
revnih državah. Gotovo obstajajo tudi pri nas nepravičnosti in marsikdo lahko upravičeno toži nad
stisko, v kateri se nahaja. Vendar stiska otrok v različnih predelih sveta v največ primerih zdaleč
presega materialno stisko pri nas.
Ravnatelj Caritas na Koroškem se je pred kratkim vračal iz Ugande, kjer je spoznal otroke, ki živijo
v izraziti revščini ali kot sirote na cesti. Revščina v otroških letih ima usodne posledice na fizični,
kognitivni in socialni razvoj otrok. Če otroci ne morejo hoditi v šolo, nimajo izgledov na boljšo
prihodnost. In vendar: otroci imajo neverjetno moč, da si tudi pod najtežjimi pogoji ohranijo pogum
in zaupanje. Imajo neverjetno uporno moč, ne vdajo se. Tudi če se dnevno tresejo od mraza, jih
od lakote boli želodec, ali se zdrznejo zaradi strelov. Kljub najtežjim zunanjim okoliščinam se lahko
igrajo, učijo in gledajo v prihodnost. Tudi v revščini, lakoti in nasilju si lahko otroci obdržijo veselje
do življenja, svojo razposajenost in smeh.
Caritas podpira približno 70 otroških središč po svetu. Ta središča so za otroke velikokrat edino
zatočišče za pomoč, zdravje, hrano in druga za otroke pomembna vprašanja. V številnih primerih
je topel obrok za otroke tista spodbuda obiskati taka središča. Namen današnje nabirke je,
otrokom tudi v prihodnje zagotoviti pomoč.
Ravnatelj Caritas dr. Marketz nas prosi, da z današnjim darom pomagamo, da nobenemu otroku
ne bi bilo treba lačen zaspati, ali težko delati, ampak da so otroci po svetu čisto enostvno lahko
otroci.

Gospod, usmili se
Gospod Jezus, na jugu našega sveta prinašata suša in vročina trpljenje in stisko. Na vzhodu
vladata mraz in brezupnost, ki ljudem otežujeta življenje. Podari uravnovešenost in pravičnost.
Gospod, usmili se.
Jezus Kristus, Sin Božji, vsak otrok je čudovito bitje božje ljubezni. Prosimo te, daj, da bi ta
ljubezen v vseh otrocih sveta vzklila, tudi tam kjer vladata trpljenje in stiska. Kristus, usmili se.
Gospod Jezus, v Evropi so številni otroci ujeti v materializmu. Učijo se, da je denar najvišji cilj, ki
ga je treba doseči. Podari tem otrokom čut za prave vrednote kot usmiljenje, deliti z drugimi,
prijateljstvo in ljubezen, da njihove duše lahko spet zadihajo. Gospod, usmili se.

Prošnje

Dobri Bog, poslal si svojega Sina, da razumemo, kaj je ljubezen. Obrni se k nam in usliši našo
molitev za sočloveka:
1. Prosimo te za otroke v Ugandi in na Kosovu, da bi darovi omogočili nove projekte, ki bodo
otrokom v njihovi domovini omogočili življenje in prihodnost.
2. Prosimo te za vse otroke, ki niso mogli spoznati staršev, bratov in sester, ker so ostali
sami. Daj, da bi našli ljudi, ki bi zanje skrbeli.
3. Prosimo te za vse starše, ki so preobremenjeni. Podari jim moč in zaupanje, da bodo
prestali težke čase in svojim otrokom posredovali varnost.
4. Prosimo te za otroke v Jordaniji in za vse otroke, ki so morali bežati zaradi vojn in katastrof,
da bodo našli mir v novi domovini.
5. Prosimo te za odgovorne v politiki in gospodarstvu, da se bodo odločali na osnovi obče
dobrega za človeka in naravo.
6. Prosimo te za našo farno občestvo, da ostanemo kljub našim lastnim skrbem odprti za
večje stiske v drugih deželah.
7. Prosimo za naše rajne, daj jim domovino in poplačaj jim vse, kar so storili dobrega.
Zahvalimo se ti, da nas vsak dan znova učiš ljubezni do našega sočloveka. Daj nam vsem tvoj duh
ljubezni in usliši naše prošnje po Kristusu, našemu bratu in Gospoodu. Amen.

Prošnja nad darovi

Dobri Bog, polno zaupanja polagamo naše darove pred te.
Po tvoji ljubezni postaja naš dar bogatejši in obilnejši.
Sprejmi naše darove, in daj, da bi postali blagoslov za svet.
Po Kristusu našem Gospodu. Amen

Blagoslov

Bog naj vas blagoslovi
s srečo in veseljem,
z ljubeznijo in prijaznostjo,
s humorjem in smehom,
z modrostjo in razumevanjem,
z odprtostjo in pokončnostjo,
s sproščenostjo in zaupanjem,
z vero in ljubeznijo,
da boste blagoslov za druge.
V imenu Očeta, Sina in svetega Duha. Amen

Za bodoslužje in misli za pridigo Karin Teichmann-Klune

