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Prisrčno pozdravljeni!
Kmalu bo spet tako daleč! V vseh koroških farah bomo imeli na 2. adventno nedeljo Miklavževo nabirko.
Zunaj je mrzlo in temno, ko praznujemo praznik svetega Miklavža. Toda zgodbe velikega svetnika, zgodbe, ki pripovedujejo
o pomoči in delitvi, prinašajo v naša srca toplino. Mnogi ljudje posnemajo Jezusa tako, da delajo drugim dobro. Nekateri
med njimi, kot Miklavž, škof iz Mire, so danes poznani kot svetniki. Vsi poznamo ljudi, ki živijo med nami in prinašajo toplino
v življenje drugih ljudi.
»Ime mi je Matrida Hosso«, tako začne 18-letna Matrida, ko pripoveduje o svojem življenju. Matridino življenje, veriga
nesrečnih okoliščin? Mati, ki svojega šolanja nikoli ni mogla zaključiti in je sedaj brez poklicne izobrazbe odvisna od
dninarskega dela. Oče, ki ji je veliko prezgodaj umrl, v deželi, kjer ni le zdravstvena oskrba velik izziv. Pa vendar stoji tu
Matrida, srečna in nasmejana. V rokah drži kokoš. Mlada kura je darilo za mamo Kazi. Tako izrazi Matrida svoj »hvala«.

Mama Kazi, samska ženska, ki bi lahko bila Matridina stara mati, vidi svojo
življenjsko nalogo v podpiranju revnih otrok in mladih ljudi. Ob njeni
strani stoji Christa Thonhauser, ki je bila rojena v Labotski dolini
in živi že več let v Tanzaniji.
Mama Kazi in Christa Thonhauser, dve ženski, ki prinašata
veliko topline in upanja v življenje mnogih deklic v
Tanzaniji: Matrida je prejela možnost, da je lahko zaključila
šolo, in sicer tako dobro, da je dobila od šolske uprave
dovoljenje za nadaljnje šolanje za učiteljico. Izobraževanje pa
je drago; približno 500 evrov stroškov mora prevzeti sama. Mi
verjamemo v Matrido in z vašo pomočjo ji bomo naprej pomagali.
In kaj pravi Matrida sama na to? Že kuje načrte. Takoj po končani
izobrazbi, ko bo smela delati kot učiteljica, bo del stroškov svojega
izobraževanja povrnila v obliki »šolskega botrstva« za šolanje drugega
mladega dekleta.

Tako Vas prosimo, da podprete naš projekt »Tanzanija –
v šolo hodim rad/a« in druge projekte na jugu z Miklavževo akcijo 2018 in

že sedaj se Vam prisrčno zahvaljujemo in naj Vam Bog poplača!
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Prosim, uporabite za vplačilo »Miklavževa nabirka 2018« 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
Imenski seznam
Zahvalne kartice za oglasno okno
Kartica »Majhno darilo«
Miklavževe čokolade

Liturgični impulzi

Za oblikovanje letošnjih liturgičnih impulzov se zahvaljujemo župniku in provizorju dr. Sergiusu Duru, in iniciatorju
otroške bolnice St. Mary v Nigeriji. Do leta 2004 ni bilo v regiji Umuowa v Nigeriji niti ene otroške bolnice. Danes so
družine zelo hvaležne. Otroci prejemajo v otroški bolnici St. Mary pomoč in podporo, ki sta nujno potrebni za življenje.
UVOD
So dnevi, ki jih težko pričakujemo: rojstni dan, god, prvi šolski dan, božič - veliki prazniki. Ob nekaterih takšnih dneh
se spominjamo nečesa lepega, posebnega, gledamo fotografije, pripovedujemo si zgodbe. Danes praznujemo god
svetega Miklavža. Živel je pred mnogimi leti in bil je poseben človek. Ljudem je pripovedoval o veselem Jezusovem
sporočilu in jim prikazoval svetle strani življenja. Zato se ga radi spominjamo in tega, kar je storil.
RAZMIŠLJANJE ob pokori
Miklavž je imel odprte oči. Videl je, kje so ljudje žalostni in brez poguma. Ni gledal stran, če ga je kdo potreboval.
Tišina
Miklavž je imel odprta ušesa. Slišal je, če so ljudje zaskrbljeni klicali na pomoč. Bil je pri njih in jih je poskušal
razumeti.
Tišina
Miklavž je imel odprte roke. Deloval je, kjer so bili ljudje obupani in šibki. Ni gledal stran, če so ljudje potrebovali
podporo.
Tišina
Miklavž je bil rad pri ljudeh, se z njimi pogovarjal, jih poslušal in jim dejavno pomagal.
Tišina
Miklavž je pripovedoval o veselem oznanilu. Daj, da bomo tudi mi pripravljeni oznanjati veselje tvojega sporočila in
prinašati soljudem luč. Za to te prosimo po Kristusu, naši Luči. Amen.
PROŠNJE
Bog in Oče, ti si svetega Miklavža poklical, da so ljudje po njem spoznali tvojo ljubezen. Po njegovi priprošnji te prosimo:
Gospod Jezus Kristus, sveti Miklavž je bil pri ljudeh v čolnu, ko so se zelo bali. Prosimo te, glej na nas, tvojo Cerkev,
da se zavedamo, da nismo sami, ko nas je strah.
Kristus, sliši nas – Kristus usliši nas!
Sveti Miklavž je ljudi rad obdarjeval in jih presenečal. Prosimo te, krepi ljudi v naši deželi, da bi tudi druge ljudi
razveseljevali in jim pomagali.
Pomagaj nam, da bi soljudi ljubili, jim v stiski pomagali in jim stali ob strani, ko nas potrebujejo.
Daj, da bi zaupali, da je ljubezen v našem svetu najmočnejša sila, ki premaga hudo.
Sveti Miklavž je prinašalec luči. Žalostnim ljudem je pripovedoval o tvojem veselem oznanilu. Prosimo te, pomagaj,
da bi se tudi danes povsod po svetu vedno znova pojavljali takšni prinašalci luči.
ZAKLJUČNA MOLITEV
Usmiljeni Bog, od tebe prihaja vse dobro. Za to se ti zahvaljujemo, danes in vse dni našega življenja. Amen.

Naša Miklavževa čokolada –

Uživati sladke dobrote in hkrati pomagati!
Lepo sliko svetega Miklavža na letošnji čokoladi je narisala Sophi M. iz popoldanskega varstva Ljudske šole
Štalenska gora. Hvala, Sophi, za tvojo lepo risbo!
Podarite tudi Vi v Vaši fari Miklavževo čokolado Brata in sestre 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 kot tudi vseh nadaljnjih gradiv:
po telefonu pri gospe Claudiji Begusch ali gospe Evelin Mack, Tel.: 0676 8772 2402 ali 0463 5877 2401
preko e-maila: bsin@kath-kirche-kaernten.at
po pošti: Brat in sestra v stiski/Bruder und Schwester in Not, Tarviser Str. 30, 9020 Klagenfurt/Celovec
Gradivo je na voljo brezplačno. Lahko pa ga prenesete 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 (20 Miklavževih čokolad) vas prosimo za dar v vrednosti 0,60 evra za čokolado.
Čisti dobiček je namenjen našim projektom na jugu.

Hvala za Vašo dragoceno pomoč!
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