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B 1: Ez 37,12b–14 
Ps: Ps 130,1–2.3–4.5–6.7–8  
B 2: Rim 8,8–11 
Ev: Jn 11,1–45 (ali 11,3–7.17.20–27.33b–45) 

Uvod 
Pomlad nam vsako leto znova pokaže, da je Bog v vsak list in cvet položil nov nastanek življenja. 
Iz leta v leto lahko doživljamo, da je za Božje stvarstvo značilno ponavljajoče se vstajenje in 
neuklonljivo življenje. Ne glede na to, kako huda je bila zima, spomladi vzklije življenje. Tudi 
današnji evangelij govori o moči življenja in vstajenja, ko Jezus obudi mrtvega prijatelja Lazarja iz 
smrti v življenje. Drugi odlomki v Svetem pismu nas učijo, da je življenje močnejše od smrti. Kot 
kristjani lahko torej zaupamo načelu življenja. Da pa bo Božje načelo prevladalo v naši družbi, je 
potrebno naše sodelovanje. 

Danes, na nedeljo Caritas, nas koroška Caritas prosi, da bi postali aktivni darovalci in darovalke 
življenja in da bi s tako podprli sodržavljanke ter sodržavljane v stiski. Po podatkih avstrijskega 
statističnega urada je lani 15 % ljudi v Avstriji grozila revščina, okoli 2 % pa jih že živi pod pragom 
revščine. Z denarnimi težavami se pri nas ubada okoli 1,5 milijona ljudi. Z valom inflacije postajajo 
stvari za te ljudi zdaj še težje. 

Caritas s svetovanjem in konkretno finančno podporo pomaga v boju proti številnim oblikam 
revščine v naši deželi. Pri tem pa je odvisna od naše solidarnosti. Zato Caritas računa na naš 
velikodušni denarni prispevek pri današnji cerkveni nabirki, da bi lahko olajšali stisko na 
Koroškem. 

Gospod Jezus Kristus, 
• ti si naše upanje. Naj bo pomlad v naših srcih in nas napolni z novo življenjsko močjo, da

bomo navdušeni za dobra dela.
• ti si naša moč. Naj pomlad zaživi v naših srcih in nas sredi stiske in smrti naredi za žive

nosilce upanja in rešitve.
• ti si naše veselje. Naj pride pomlad v naša srca in nas napolni s pristnim usmiljenjem, da

bodo ob nas naše sestre in bratje doživeli novo veselje.



Dnevna prošnja 
Dober Bog, 
vedno nas kličeš, da bi bili povezani s teboj 
in bi tako imeli življenje v izobilju. 
Zahvaljujemo se ti za dobroto in modrost tvojega stvarstva. 
Pomagaj nam, da bomo zagledali pozabljene na zemlji 
in se od malega učimo, kakšen okus ima pravičnost, 
da bo tako svet postal prostor življenja in veselja za vse. 
Bodi z nami danes in vsak dan. Amen 

Prošnja 
Gospod Jezus Kristus, dopustil si, da te prizadenejo stiske in potrebe okolice, in tudi 
svoje učence si poklical, naj ti sledijo, da bi z besedo in dejanji delali za ljudi. Prosimo te: 

• Za vse ljudi, ki imajo denarne skrbi: pokaži jim načine, kako lahko pridejo do
potrebnih dobrinah in jim pošlji ljudi, ki jim bodo stali ob strani.

• Za ljudi, ki so ujeti v vojni in terorju: da bi našli tolažbo in spodbudo v teh težkih
časih.

• Za starše samohranilce, ki morajo nositi več bremen: da prejmejo dovolj dohodka
zase in za svoje otroke, da bodo zmogli plačevati naraščajoče stroške.

• Za tiste, ki se utapljajo, ker jih je življenjska usoda vrgla s poti: da najdejo upanje
za nov začetek in se postavijo na lastne noge.

• Za razpadle družine: da bi kljub razočaranju pogumno delali za boljšo prihodnost
sebe in njihovih otrok.

• Prosimo samo zase: da bi z občutkom in preudarno spoznavali potrebe ljudi okoli
sebe in bi skupaj z njimi našli načine, ki nas bodo popeljali naprej.

• Prosimo za naše rajne: blagoslovi jih z večnim življenjem in veseljem svojega
kraljestva.

Usmiljeni Bog, tvoj Sin nam je dal življenje v izobilju. V občestvu s Cerkvijo nam podari 
vse, kar potrebujemo za življenje po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

Blagoslov 
Hodite v moči, ki vam je dana, 
pojdite s prijaznostjo, 
hodite z veseljem, 
pojdite pogumno v prihodnost, ki daje življenje 
in bodite pozorni 
na dobro življenje za vse. 
Naj vas vodi in blagoslavlja 
troedini Bog Oče, Sin in Sveti Duh. Amen 

Za impulze in ideje za pridigo – Karin Teichmann-Klune, Caritas na Koroškem 


