
Himna pomoči 
 
Zvezna himna človečnosti, poguma in sodelovanja #wirhelfenhymne 
 
Zadnja leta krize so nam pokazala, da nas v Avstriji povezuje predvsem ena stvar: velika 
pripravljenost pomagati ljudem v stiski. Zato smo avstrijski himni dali novo, iskreno 
besedilo in tako dajemo glas pomoči. Vljudno vabimo cerkvene zbore, da podprejo 
akcijo s petjem himne z novim besedilom na Elizabetino nedeljo, 13. novembra, na 
katero tudi poteka nabirka! Besedilo je priloženo digitalnemu župnijskemu mailu! 

 
 
Kako pomaga Caritas na Koroškem 
 
Kljub delu je minus na računu vse večji 
Po ločitvi od moža se je Heidi (ime spremenjeno), ki je zdaj mati samohranilka treh otrok, 
preselila v novo stanovanje. Iskanje stanovanja je bilo izjemno težko. »Končno smo našli 
74 kvadratnih metrov veliko stanovanje, ki je bilo cenovno ugodno,« pravi 38-letna mati. 
Pri prijavi na elektriko pa je Heidi menila, da je bil mesečni račun za elektriko v višini 140 
evrov napaka. Na žalost ni bilo tako. Bolj kot kdaj koli prej mora Heidi vsak evro obrniti 
dvakrat. To zanjo ni več enostavno. Kupuje se samo tisto, kar je res nujno potrebno. To 
velja tako za hrano kot za oblačila. »In kljub izjemni varčnosti ostane komaj kaj za 
življenjske potrebe,« pravi žena. Čeprav kot mati treh otrok dela, je minus na njenem 
računu vse večji. 
Hitra pomoč v socialni svetovalnici Caritas 
V Hajdijin obup se meša tudi hvaležnost, da ji je Caritas pomagala pri stroških najema in 
vsakdanjih potrebščin: »Zelo smo veseli hitre in konkretne pomoči socialne svetovalnice. 
Moja mala družina jo nujno potrebuje!« 

 
• S 100 evri pomagate družini premostiti akutno finančno stisko zaradi višjih življenjskih 

stroškov. 
• S 40 evri družina v izrednih razmerah prejme pomoč za ublažitev naraščajočih stroškov 

ogrevanja. 
 
 

Kako lahko pomagate 
 

Zeliščni čaj Caritas  
100 % bio – čista narava iz Koroške! S citronsko meliso, listjem 
poprove mete, cvetjem lipe in bezga, listjem robidovja in maline, 
rmana, cvetjem plavice, vrtnice in ognjiča – okusna mešanica za 
mrzle zimske dneve. Z zeliščno vasjo Irschen, smo našli partnerja za 
resnično pravi čaj. 
Cena/zavojček: € 4,90 
Od nakupne cene gre 1 evro za pomoč, ki jo nudi Caritas pri nas 
doma na Koroškem. 
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