Kampanja proti lakoti 2021 –
Gradivo za bogoslužje
18. nedelja med letom – 8. avgust 2021
Pozdrav in uvod
Danes želimo pri tem bogoslužju predvsem pomisliti na ljudi v Južnem Sudanu in moliti
zanje. Južni Sudan je ena najrevnejših držav na svetu. Od tam je več kot dva milijona ljudi
pobegnilo v sosednje države Ugando ali Etiopijo. Poleg bega, lakote in revščine so zdaj
dodane še posledice pandemije.
Kot kristjani verjamemo, da ima vsakdo pravico živeti dostojanstveno. Vsak izmed nas izhaja
iz ustvarjalne Božje ljubezni in je ustvarjen za življenje, vredno življenja. Kljub temu obstajajo
deli našega sveta, kjer ljudje ne morejo z lastnimi močmi sami oblikovati svojega življenja in
poskrbeti za preživetje. Otrokom ne morejo ponuditi perspektive, družine ne morejo
poskrbeti za dovolj hrane ali si zagotoviti varnega obstoja.
Koroška Caritas tem staršem in njihovim otrokom pomaga, da jim življenje postane bolj
človeško. Na primer, 21-letni Mirembi (ime je urednik spremenil) smo omogočili šolanje za
šiviljo. Zdaj svojo mamo, brate in sestre hrani in podpira s svojim zaslužkom. Danes se
lahko z našo podporo nadaljuje ta trajnostna pomoč.

Gospod, usmili se

Gospod Jezus Kristus, tisti, ki jih raje ne bi srečali, so Tvoj cilj.
Gospod, usmili se
Gospod Jezus Kristus, tisti, ki jih raje ne bi videli, so Tvoja podoba.
Kristus, usmili se
Gospod Jezus Kristus, tisti, ki jih raje ne bi slišali, so Tvoj glas.
Gospod, usmili se

Glavna prošnja

(po brat Matty, „EURE GEBETE“)

Usmiljeni Bog, ti nisi ravnodušen do usode ljudi.
Si na strani šibkih, lačnih, trpečih izkoriščanih in potisnjenih na rob. S svojim zgledom nas
kličeš, da se zavzemamo za pravičnost in svobodo, resnico in človeško dostojanstvo.
Dobri Bog, odpri naša srca in nam daj moči, da odgovorimo na tvoj klic. Zato te prosimo po
Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Prvo berilo: 1 kralji 19,4–8 A
Ps: Ps 34,2–3.4–5.6–7.8–9
Drugo berilo: Ef 4,30 – 5,2
Evangelij: Jn 6,41–51

Prošnje

Dobri in ljubeči Bog, ti si naša opora v življenju. Z našimi strahovi in skrbmi, z upanjem in
zaupanjem prihajamo k tebi in te prosimo:
 Usmiljeni Bog, daj nam moči, da bomo videli stiske ljudi in da bomo ravnali po
Jezusovem zgledu.
 Ljubeči Bog, prosimo za vse ljudi, ki s svojim življenjem delajo za pravičen svet, naj
bodo s svojim pogumom in doslednostjo zgled za neodločne in boječe.
 Dobri Bog, prosimo za vse, ki se ukvarjajo s politiko, in za vse, ki odločajo, da
zaznajo potrebe ljudi in pripravijo izhod iz krize.
 Razumevajoči Bog, prosimo te za pogum in zaupanje vase, da bomo začeli z nujnim
spreminjanjem svojega življenja in s tem spreminjali življenje naših bratov in sester
po vsem svetu.
 Ljubeči Bog, prosimo te za vse ljudi, ki zaradi revščine in potreb ne vidijo drugega
izhoda, kot da se odpravijo na pot. Daj, da bodo na poti srečali ljudi, ki jim bodo
pomagali z zavestjo, da smo vsi Božji otroci.
 Sočutni Bog, prosimo te za lačne ljudi po vsem svetu, katerih življenje se vsak dan
začne brez vsakega upanja. Stoj jim ob strani.
 Milostljivi Bog, prosimo za številne ljudi, ki so izgubili življenje zaradi lakote, stisk in
bede. Sprejmi jih v svojo slavo. Daj jim polnost življenja pri sebi.
Življenje ljubeči Bog, od tvoje ljubezni živimo, po tvoji pravičnosti hrepenimo, v tvoje
kraljestvo zaupamo. Usliši naše prošnje po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Po obhajilu

"Dva ali trije v mojem imenu" - to je tvoje upanje, o Bog,
za človeške otroke. In povsod, kjer si ljudje v dvoje ali troje delijo med seboj pomoč in nosijo
slabosti drug drugega, tam si ti sredi med njimi.
V dvoje ali v troje lahko dvigneš ves svet.
Čudeži se zgodijo v dvoje ali v troje:
Kamni postanejo kruh, voda se spremeni vino, tujci postanejo prijatelji.
Dva ali trije, ki si želijo med seboj deliti kruh,
lahko oživijo lakoto po pravičnosti.
Dva ali trije, ki povezani med seboj dvignejo kelih prihodnosti,
ohranjajo živo hrepenenje po miru.

Blagoslov in slovo

Samo tisti, ki ve, da je sam obdarovan, se lahko daruje za druge,
samo človek, ki je bil sam potolažen, lahko tolaži druge,
samo človek, ki je bil sam blagoslovljen, lahko blagoslavlja druge.
Z Božjim blagoslovom bodimo tudi mi blagoslov za ljudi.
Naj vas torej blagoslovi in obvaruje vsemogočni Bog: Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.

Po predlogi župnijske Caritas na Predarlskem

Misli za pridigo
Današnji Janezov evangelij govori o "kruhu", ali bolje rečeno: "o kruhu življenja". Ta tema se
popolnoma ujema z današnjo nedeljo Caritas, kjer gre tudi za kruh, za hrano za ljudi v
Južnem Sudanu. Imeti kruh ali ga ne imeti, je vprašanje preživetja. Tisti, ki nimajo kruha ali
hrane, so obsojeni na smrt.
To nam postavlja pred oči prvo berilo. Prerok Elija je ostal v puščavi lačen in umira od žeje.
Tako slabo mu gre, da je prepričan, da je konec z njegovim življenjem. Ta podoba nas
spominja na usodo mnogih ljudi v Afriki, ki so obupani zaradi suše, kot posledice podnebnih
sprememb. Pogosto tudi oni ne morejo pričakovati ničesar drugega kot smrt. V
svetopisemsko zgodbo poseže Bog, ki preroku Eliju pošlje angela, ki mu prinese kruh in
vodo. Na ta način se Elija okrepi, lahko nadaljuje svojo pot in izpolni svojo nalogo preroka.
Takšni angeli, ki prinašajo življenje in rešitev, so danes iskani. Kar 690 milijonov ljudi po
vsem svetu trpi zaradi kronične lakote. Nujno potrebujejo hrano in izobrazbo, da bodo lahko
dolgoročno poskrbeli zase. Pogosto smo v skušnjavi, da bi sestradane ljudi videli kot "jamo
brez dna", ki jim dajemo miloščino, da lahko nekako nadaljujejo življenje. Vendar gre za
nekaj več! Vsakdo je od Boga prejel klic, da oblikuje svoje življenje na zemlji in mu daje
pozitiven pomen - da bo koristno tudi za druge. To velja za nas, ki lahko podarjamo kruh in
življenje drugim, velja pa tudi za ljudi v Južnem Sudanu, ki lahko potem z lastnim življenjem
delajo dobro. Ne gre torej samo za preživetje. Gre za to, da omogočimo življenje, kakršno je
Bog predvidel za vse ljudi, tako da lahko vsakdo v življenju uresniči svoje poslanstvo. (glej

primer 21-letne Mirembe v uvodu)
V današnjem evangeliju gre Jezusu za življenje, življenje, ki ga navdihujeta luč in ljubezen
Boga samega. To življenje želi omogočiti vsem ljudem. Ker vidi njihovo duševno lakoto,
spozna, da so ujeti v pomanjkanje odnosov in ljubezni, doživlja dejstvo, da je verska elita
zazrta v principe in stremi samo po moči državne oblasti. Vse to človeka ne zadovolji,
ampak povečuje lakoto po ljubezni, prepoznavnosti in miru. Zato jim Jezus ponudi nebeški
kruh, ki premaga smrt in jim da moč za smiseln način življenja: »To je kruh, ki prihaja iz

nebes, da tisti, ki od njega je, ne umre.«
Da bi se to uresničilo, je pripravljen dati svoje življenje in sam postati ta nebeški kruh, ki nas
nahrani: »Kruh, ki ga bom dal, je moje meso za življenje sveta.« Toda njegovi poslušalci
godrnjajo, raje prezrejo svoje pomanjkljivosti - svojo duševno lakoto po Bogu in pravo
življenje. Nočejo priznati, da jim nekaj manjka. Zato si ne znajo kaj početi s kruhom, ki jim ga
ponudi Jezus. Če pa lastne lakote ne poznamo, tudi lakote soljudi ne moremo jemati resno,
kaj šele, da bi jo ublažili ali zaustavili. Lahko pa sprejmemo Jezusovo ponudbo - kajti tudi
zdaj v tej sv. maši se ponudi v kruhu in vinu, da poteši našo notranjo lakoto in hrepenenje
po ŽIVLJENJU.

A dogaja se še več: s prejemom Boga po kruhu, nismo povezani samo z Bogom samim,
ampak tudi z vsem njegovim stvarstvom. Kdor se odpre za to srečanje, težko spregleda
lakoto sester in bratov v Afriki in se bo nanjo odzval s svojim darom ljubezni: z molitvijo, s
pomočjo, z darom in s sočutjem.
Jezus nam je dal zgled, celo sebe je dal, da bi nam nahranil dušo in telo. Lothar Zenetti je
to izrazil takole: to opisuje v naslednjem besedilu:
TISTI, ki se je razdal
ki je dal tisto, kar je imel
je postal kruh in vino

Poglejte, kakšen človek, ki se je dal
razlomiti, gristi, zaužiti
po malem - dan za dnem

Kos kruha
požirek vina za vse
ki so lačni in žejni
kruha - ljubezni - pravičnosti

zaužijte, vsrkajte, uporabite, popijte
do zadnje kaplje njegove krvi
dokler ni bilo vse izpolnjeno in grob prazen
da, ta je bil Božji Sin

(Lothar Zenetti)

Ta dar Jezusovega življenja je sicer neprekosljiv, vendar smo vabljeni, da tudi mi dodamo
svoj prispevek tako, da postanemo angeli, ki dajejo hrano tistim, ki umirajo od žeje in lakote,
kot je to storil angel v puščavi za preroka Elijo.
Pri današnji cerkveni nabirki imamo to priložnost. Caritas poleti tradicionalno zbira darove
za projekte v tujini v okviru "kampanje proti lakoti". Prepričani smo lahko, da s svojim darom
ne podarjamo samo kruha, izobrazbe ali koščka zdravja, ampak predvsem upanje, da
obstaja prihodnost. Naš prispevek daje našim bratom in sestram v Južnem Sudanu moč, da
gredo naprej, saj vedo, da njihovim sestram in bratom v Evropi ni vseeno, kaj je z njihovim
življenjem. Na ta način je Caritas na Koroškem v zadnjih nekaj desetletjih lahko pomagala
številnim družinam, da so si ustvarile trajno urejeno in človeka vredno življenje.
Z 20 evri družina v Afriki en mesec prejema hrano in je obširno obveščena o Covid-19
in higienskih ukrepih.
50 evrov omogoča, da en otrok obiskuje šolo en semester.
Veseli nas, da boste danes s svojim darom radi pomagali uresničiti naše poslanstvo.
Caritas dušnopastirstvo, Karin Teichmann-Klune

