Celovec, april 2019

Materinski dan, 12. maj 2019
Cvetoči mesec maj prinaša s seboj novo življenje in pomeni nov začetek. Maj pa je tudi
mesec, ko se zahvaljujemo našim materam. V imenu Caritas bi se rad zahvalil vsem
materam za njihov neizmeren in neprecenljiv prispevek, ki ga podarjajo naši ustanovi!
Matere so brezmejno naklonjene svojim otrokom. Nabirka Caritas na Materinski dan je za
nas priložnost, da smo mi solidarni z njimi in jim izkažemo pozornost, kajti vedno več
mater se nahaja v brezizhodnem položaju. V težkem položaju so posebej matere
samohranilke. V minulem letu smo z darovi iz sklada „za matere v stiski“ lahko na
najrazličnejše načine na Koroškem pomagali 368 družinam z 810 otroki, mlajši od treh let.
Velikokrat zadostuje že neplačan račun za tok, ki spravi matere z otroki v stisko. V takem
primeru je potrebna hitra in učinkovita pomoč, ki jo dobijo v naši socialni ustanovi. Da bi
zmogli tudi v prihodnje ohranjati naš „sklad za matere v stiski“, je vsaka podpora še kako
dodrodošla in neiznerno potrebna!
Zato se obračam nate s prošnjo, da nas podpreš, ko gre za to, da pomagamo materam v
naši deželi. Naši sodelavci in naše sodelavke so tudi pripravljeni sodelovati pri sveti maši
na Materinski dan in informirati o nabirki Caritas. Hvala za tvoje sodelovanje in za to, da
boš s svojimi besedami pripravil srca ljudi, da bodo radi pomagali materam, ki so na
Koroškem v stiski.
Boglonaj za tvoja prizadevanja!

Jože Marketz,
ravnatelj Caritas
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Kako pomaga Caritas na Koroškem
Na materinski dan bodimo solidarni z materami v stiski na Koroškem.
„Ne vem več, kako naprej.“ S temi besedami se je Korošica Laura K. obrnila na našo
socialno ustanovo v Celovcu. Mati samohranilka je izčrpana, z bistrim Noahom v naročju,
sedela v Caritas in ni več vedela, kako plačati račune za naslednji mesec. Od danes na jutri
se je od nje ločil Noahtov oče. Gospa K. se je čustveno in finančno znašla pred ruševinami.
Prej sta si tekoče stroške z možem delila. Čez noč pa je bila s celotno finančno obremenitvijo
sama. K temu so dodatno prišli neporavnani računi za tok in ravno v tem trenutku se je
pokvaril tudi pralni stroj.
S takimi in podobnimi zgodbami se srečujejo naši sodelavci/naše sodelavke vsak dan.
V minulem letu smo z darovi za naš „sklad za matere v stiski“ lahko na najrazličnejše načine
pomagali na Koroškem 368 družinam z 810 otroki mlajših od treh let. Naša prva pomoč je v
tem, da poslušamo: Kje čevelj žuli? Kakšen je finančni položaj družine? Kje se dobijo
podpore, za katere še niso zaprosili in kako lahko dolgoročno izboljšamo njihov položaj?

V primeru Laure K. smo najprej posredovali prošnjo za manjše stanovanje pri stanovanjski
zadrugi. „Sploh nisem vedela, da imam to možnost“, danes
priznava samska ženska, očitno olajšana. Dodatno se je
pokazala možnost plačila odprtega računa za tok na
obroke. „Imela sem velik strah, da mi bodo izklopili tok.
Kako naj to razložim svojemu malemu sinu?“ Z darovi si je
lahko kupila novi pralni stroj. Noah pa je celo dobil mesto v
otroškem vrtcu. Tako lahko sedaj Laura brez skrbi hodi v
službo.
Dobrotnice in dobrotniki, kot ste vi, nam omogočate
reševati takšne in podobne stiske in pomagati.

Kako lahko pomagate
S 25 evri

omogočate materam na Koroškem nakup šolskih potrebščin,
ali kritje stroškov za šolski izlet.

Z 20 evri

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

Predlogi za bogoslužje: „matere v stiski“
4. VELIKONOČNA NEDELJA

UVOD

„Materinski dan“ – to je dan, ko so naše matere v središču naše pozornosti. Njihovo vztrajno
in velikokrat nehvaležno delo je velikokrat prezrto. Zato je prav, da se vsaj enkrat s
hvaležnostjo ozremo nanje, saj velik del svojega življenja žrtvujejo za skupnost.
Kaj pomeni postati mati, opisuje neka blogerka takole: „Ves svet se mi je naenkrat postavil
na glavo. Nič ni bilo več tako, kot je bilo prej. In jasno mi je bilo, da časa ne bo mogoče
zavrteti nazaj. (…) Spomnim se neskončnih sprehodov z otroškim vozičkom, kako sem urila
materinski čut in se navadila na čisto novo in popolnoma drugačno življenje. Spomnim se
grozne nemoči med dolgotrajnim kričanjem otroka, kako sem se zjokala še jaz in kako sem
skušala z zibanjem umiriti otroka. To je bilo sedaj tu in morala sem se znajti v novi situaciji.
Tolažiti, povijati, nositi, kopati. In vse spet od začetka. Priznati moram, težko sem se
navadila, da je vedno bil najprej na vrsti otrok potem šele jaz. Že samo porod otroka je bil za
moj ego neverjeten izziv. To moram priznati. Pri svojem zajtrku nisem mogla več uživati, tako
dolgo, kot bi želela in tudi ne takrat, ko bi to jaz hotela – to je bil zame kar težak zalogaj.
Presenetilo me je tudi to, da mi moje prejšnje obleke niso več prav. (…) Enostavno nisem
več vedela, kaj vse me še čaka. Vendar nobenega dneva in nobene neprespane noči ne
obžalujem.“ (www.alltagsliebe.com)
Materinstvo nedvomno pomeni življenje v predanosti za novo generacijo. Prav zaradi tega
potrebujejo matere v naši družbi, ki v ospredje postavlja le otipljive dosežke, čustveno in v
vedno večji meri tudi finančno podporo. To velja še posebej za matere, ki so na senčni strani
življenja. Zaradi težav v družini, izgube delovnega mesta, ali zaradi slabšega splošnega
položaja, v katerem se nahajajo, so matere in njihovi otroci v nevarnosti, da pridejo v kritično
življenjsko situacijo. Pod pritiskom so še posebej matere samohranilke, ki s skrajnimi napori
skrbijo za svoje otroke, in zato se toliko hitreje znajdejo v brezupnem položaju. Današnja
nabirka za „matere v stiski“ naj bi prispevala k temu, da bi omogočili dobro osnovo za razvoj
vseh družin.
V minulem letu smo z darovi za naš „sklad za matere v stiski“ lahko na najrazličnejše načine
na Koroškem pomagali 368 družinam z 810 otroki, mlajšimi od treh let. Za to se vam Caritas
iz srca zahvaljuje in vas tudi letos prosi za vaš velikodušni prispevek. Zagotavljamo vam, da
odgovorno ravnamo z vašimi darovi. Ko pridejo matere v naše socialne ustanove, je naša
prva pomoč v tem, da poslušamo: Kje jih čevelj žuli? Kakšen je finančni položaj družine? Kje
je mogoče dobiti podporo, za katero še niso zaprosili in kako lahko dolgoročno izboljšajo svoj
položaj? Nato sledi stanju primerna pomoč – to je v obliki svetovanja za zmanjšanje stroškov
in konkretna finančna podpora. Da bi lahko tudi v prihodnje zagotavljali prav to finančno
pomoč, je vaš dar pri današnji nabirki nujno potreben. Prav lepa hvala za vaš prispevek!

GOSPOD, USMILI SE

Gospod Jezus, Ti nikogar ne zapustiš. Vsi, ki v Tebe verujejo, so na varnem.
Gospod, usmili se.
Jezus Kristus, Ti si začutil skrb svoje matere in si postal luč sveta za vse narode.
Kristus, usmili se.
Gospod Jezus, tudi če moramo skozi stiske življenja, nas Ti vodiš k virom večnega
življenja.
Gospod, usmili se

B 1: Apd 13,14.43b–52A;
Ps: Ps 100,1–3.4.5;
B 2: Raz 7,9.14b–17;
Ev: Jn 10,27–30

PROŠNJE LJUDSTVA

Dobri Oče, ti in tvoj Sin Jezus Kristus sta eno. On nam je s svojim življenjem in smrtjo
pokazal tvojo dobroto in usmiljenje. Zato te zaupno prosimo:
1. Dobri Oče, podari materam, ki so danes tukaj zbrane, prijeten in vesel dan in daj
jim svoj obilni blagoslov.
O: Prosimo te, usliši nas.
2. Dobri Oče, spreminjaj naša srca, da bomo postali luč za druge ljudi.
3. Dobri Oče, odpri naše oči za stisko naših bližnjih, še posebej za stisko mater, ko
potrebujejo tolažbo in pomoč.
4. Dobri Oče, pošlji naši družbi svojega Duha spoznanja, da bomo odkrili in
nagradili tiste ljudi, ki v ozadju skrbijo za pravi napredek človeštva.
5. Dobri Oče, opogumljaj vse bodoče matere, da bodo življenju rekle „DA“ in se
bodo veselile novorojenega otroka.
6. Dobri Oče, prosimo te za vse matere samohranilke, daj jim moč in vztrajnost, da
bodo zvesto skrbele za svoje otroke in jih dobro vzgajale.
7. Dobri Oče, daj, da bodo naši rajni starši, sorodniki in prijatelji deležni virov tvoje
večne ljubezni.
Dobri Bog! Hvala ti, da vsak dan znova slišiš naše molitve in za nas skrbiš. Hvalimo
te, slavimo te, po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Amen.

PROŠNJA NAD DAROVI

Bog, ti naš Oče, Bog, ti naša mati!
S kruhom in vinom ti prinašamo
skrbi vseh naših mater.
Sprejmi te darove in nas okrepčaj,
da bomo svetu prinašali novo moč tvoje ljubezni.
Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

BLAGOSLOV

Materinski in očetovski Bog naj ti bo blizu
v vsem, kar srečuješ na tvoji življenjski poti.
Naj te objame v veselju in bolečini
in oboje naj rodi le dober sad.
Naj ti podari odprto srce za vse,
ki potrebujejo tvojo pomoč.
Samozavest in pogum naj bo s teboj,
ko si ranjen ali ozdravljen.
V vseh nevarnostih naj ti ohrani dušo in telo
in naj skrbi za to, da bo tvoje življenje uspelo. (Sabine Naegeli)

