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                    Klagenfurt/Celovec, november 2019

Prisrčno pozdravljeni!

Kmalu bo spet tako daleč! V vseh koroških farah bo na 2. adventno nedeljo Miklavževa nabirka.

Žareče otroške oči in tradicionalna vrečka, dobro napolnjena s sladkarijami in orehi, povezujemo s svetim Miklavžem. Za 
druge otroke pomeni Miklavževa akcija organizacije Brat in sestra v stiski dnevno morda edini obrok ter možnost, da se 
naučijo brati, pisati in računati.

Zato gledamo hvaležno na šolsko partnerstvo v Tanzaniji – V šolo hodim rad/a, s katero je v preteklem letu prejelo skoraj 
50 deklet in fantov  izobraževanje za življenja vredno prihodnost, topel obrok in medicinsko oskrbo. Eno izmed bistvenih 
težišč našega dela je, da jih še naprej zanesljivo spremljamo v prihodnost. 

Brat in sestra v stiski aktualno zbira za pet iniciativ v Gvatemali, ki so namenjene zaščiti proti nasilju, zagotovitvi prehrane, 
zdravja in izobraževanja. Tako bomo podprli dva šolska projekta za otroke in mladino, da lahko dobijo šolski material in 
knjige.

Ženski projekt MIRIAM je namenjen dekletom in ženskam, žrtvam nasilja in spolne zlorabe, da prejmejo terapije in 
spremstvo pri izobraževanju v varno in samostojno življenje.
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Za kratico AFOPADI stoji Združenje za integralno izobraževanje in 
razvoj s kmetijsko šolo, ki ponuja tečaje okoliškim kmetom. Tako se 

lahko sami kosajo s specifičnimi regionalnimi izzivi in si tako s svojo 
lastno delovno silo zagotavljajo glavno življenjsko osnovo.

 Obstaja »Skupna banka od žensk in za ženske«, iz katere 
morejo kupiti živino in preko varčevalnega sklada lahko 
razdajajo mikrokredite za ženske. 

Zelo pozitivno se je razvila pastorala za zdravstvo škofije 
Suchitepequez-Retalhuleu, ki jo podpiramo od leta 2015. 

Njihova težišča so konkretni boj proti slabi prehrani, 
zdravstveno informiranje in osveščanje staršev in tudi politično 

delo proti pretiranemu izkoriščanju narave in za dobro življenje v 
harmoniji s stvarstvom.

 Tako vas prosimo, da podprete naše projekte na jugu z Miklavževo akcijo 2019 z nabirko in prodajo čokolad in

se vam že sedaj prisrčno zahvaljujemo in 

naj vam Bog poplača!

Prosimo, uporabite za vplačilo »Nikolaussammlung 2019« položnico iz koledarja nabirk. Zaradi varčevanja pošiljkam nismo 
dodali posebnih položnic. Če pa jih potrebujete, nam to sporočite in vam jih radi pošljemo.

Priloge:
Plakat
Vrečice
Kartica „Unsere Nikolausschokolade“
Miklavževa čokolada

Rolanda Honsig-Erlenburg
predsednica

mag.a Alenka Orasche 
referentka projekta

mag.a Angela Rosenzopf-Schurian, BA
generalna tajnica Katoliške akcije



Liturgični impulzi 
Za oblikovanje letošnjih liturgičnih impulzov se zahvaljujemo župniku Richardu Pirkerju, farnemu provizorju fare Sv. Modesta 
in Sv. Petra v Celovcu ter duhovnemu asistentu Katoliške akcije.

UVOD   
„Nekoč je živel dober mož“ – tako bi se lahko začela pripoved o svetem Miklavžu. Obstajajo številne lepe zgodbe o tem božjem 
možu. Tako naj bi priskrbel hrano za svoje mesto, ki je trpelo lakoto, pomagal bolnim ljudem in reševal dekleta pred grozečim 
padcem. Miklavž se je predvsem boril proti nepravičnosti in se zavzemal za pravičen svet. Tako je bil Miklavž – kot pravi njegovo 
ime – ljudski junak, torej zgled. Naj se po Jezusovem duhu tudi danes še spominjamo tega velikega škofa. 

RAZMIŠLJANJE ob pokori 
Jezus Kristus je bil tudi za škofa Miklavža najpomembnejši človek in hkrati Božji Sin. Zato je tudi on molil k njemu: Kyrios, 
Gospod vsega sveta. K Jezusu Kristusu molimo:

Jezus Kristus, kličeš ljudi vseh jezikov in narodnosti, da živo oznanjajo tvojo besedo. Tako je tudi Miklavž slišal tvojo besedo 
in živel po njej. Daj tudi nam jasen pogled za pravičnost in podari nam odprto uho za Jezusa in njegovo oznanilo.  Gospod, 
usmili se. 

Jezus Kristus, povabil si nas, da zbiramo zaklade za nebesa in da radodarno delimo zemeljske dobrine. Tudi škof Miklavž 
se je odpovedal zemeljskemu bogastvu ter tako pomagal revnim in lačnim. Daj nam moč, da bomo delili in se marsičemu 
odpovedali. Kristus, usmili se.

 Gospod Jezus, povabil si nas, da se zbiramo v tvojem imenu in poslušamo tvojo besedo. Škof Miklavž nam je bral Sveto 
 Pismo in po njem živel. Podari nam pripravljenost, da živimo po tvoji besedi. Gospod, usmili se.

PROŠNJE
Bog, naš Oče, vedno znova kličeš ljudi, da oznanjajo tvojo ljubezen. Po priprošnji svetega škofa Miklavža te prosimo:

• Daj nam pogum, da bomo Jezusa Kristusa ljubili z vsem srcem in tako bili v oporo revnim in pravic oropanim ljudem.
• Podari nam veselje, da bi v tvoji Cerkvi živeli skupnost ter z vsemi sestrami in brati ohranjevali stvarstvo in te slavili.
• Dragi Bog, pomagaj nam po Jezusovi besedi, da bi delili, kjer ljudje potrebujejo našo pomoč ter iskali pravičnost, kjer  
 vlada nepravičnost.   
• Dragi Bog, podari nam srce, ki ljubi tebe in naše soljudi.
• Podari nam budno srce, ki prepozna stisko in rado pomaga. 

ZAKLJUČNA MOLITEV
Dobri Bog, pred mnogimi stoletji si poklical škofa Miklavža, da so tako mogli občutiti tvojo ljubezen. Podari nam tudi danes 
ljudi, po katerih lahko po besedi tvojega Sina Jezusa Kristusa zaživi ta tvoja ljubezen in usmiljenje. Podari nam budno srce za 
nepravičnost in daj, da bi postali pravi prijatelji tvojega evangelija. Za to te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
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Naša Miklavževa čokolada –  
Uživati sladke dobrote in hkrati pomagati!
Kot je nekoč prišel sveti Miklavž, prihaja letos sladka čokolada po vodi, kajti svetnik je tudi zavetnik mornarjev. 
Lepo sliko svetega Miklavža na letošnji čokoladi je narisala Laura P. iz Pokrč. Hvala, Laura, za tvojo lepo 
risbo!
Podarite tudi vi v vaši fari Miklavževo čokolado organizacije Brat in sestra v stiski in nam pomagajte pomagati!
Obišče sveti Miklavž v vaši fari družine z otroki? Presenetite tudi »ta velike« in prinesite s seboj vsakemu 
članu družine Miklavževo čokolado kot majhno pozornost!

Naročilo naših okusnih Miklavževih čokolad pravične trgovine in nadaljnjega gradiva:
po telefonu:  0463 5877 2401 ali 0676 8772 2402

po e-pošti: bsin@kath-kirche-kaernten.at
po pošti: Brat in sestra v stiski/Bruder und Schwester in Not, Tarviser Str. 30, 9020 Klagenfurt/Celovec

Gradivo za Miklavževo nabirko je na voljo brezplačno. Lahko pa ga naložite tudi s spletne strani www.kath-
kirche-kaernten/bsin in ga v fari razmnožite ali pa ga po potrebi uporabite za farni list ali kaj podobnega.

Za Miklavževo čokolado prosimo za dar v vrednosti najmanj 0,70 evra. 
Za naročilo v paketu (nad 20 Miklavževih čokolad) vas prosimo za dar v vrednosti 0,60 evra za čokolado. 
Čisti dobiček je namenjen našim projektom na globalnem jugu.


