
Vsem koroškim  župnijam                                                     
                   Celovec, november 2022

BOLIVIJA: Naš Gerais – naše življenje! 

Prisrčno pozdravljeni!

»Olá! Ime mi je Guilherme Ferreira Souza. Odrasel sem v okolici Aldeie, kjer izvirata Rio Preto in Rio dos Santos. Že od otroštva 
poznam grenko revščino. Spali smo na blazinah iz ločja na golih tleh, stisnjeni skupaj, kajti ničesar nismo imeli, s čimer bi se v 
mrzlih nočeh mogli pogreti. Včasih je mati slekla krilo, da je z njim pokrila otroke.« Zdaj ima Guilherme sam 13 otrok. Skupaj 
s svojo spretno ženo in z božjo pomočjo mu je uspelo, da so odrasli, čeprav je mnogokrat primanjkovalo najosnovnejših 
stvari, kot so hrana, obleka, zdravila. Z malo zemlje, ki jo obdelujejo, s kokošmi in z majhno govejo čredo, so našli svojo pot 
v življenje. To ravno zadostuje za ljudi, ki so skromni in vajeni odrekanja. Toda njihova dežela „Gerais“ je rodovitna: bogata s 
sadeži, rastlinami in zelišči, z različnim vrstami živali in vodo ter enkratna v svoji izrazitosti.

Bruder und Schwester in Not / Brat in sestra v stiski



Za pripravo impulzov za Miklavževo sveto mašo ali Miklavževo praznovanje se prisrčno 
zahvaljujemo našemu projektnemu partnerju, Martinu Mayru, stalnemu diakonu v škofiji 
Barreiras v Braziliji.

Deljenje osrečuje ljudi. Blagoslovi nas, sveti Miklavž!
UVOD:
Kako dobro, da pride Miklavž vsako leto. In nas spomni na toliko ljudi, ki nas čakajo, ker potrebujejo našo pomoč, našo 
pozornost, našo solidarnost. Ljudi, ki bi se radi z nami veselili ob vsem, kar nam podarja Bog. Ljudi, ki bi se za to z nami radi 
zahvalili Bogu.

KESANJE:
Sveti Bog, naš stvarnik, če ljubimo in dajemo, smo podobni tebi. Mnogokrat pa se tega ne držimo. 
Gospod, usmili se nas.

Sveti Jezus, naš brat, srečuješ nas v ubogih. Mnogokrat pa gledamo proč. 
Kristus, usmili se nas.

Sveti Duh, naša pomoč, opogumljaš nas in nas spodbujaš, da smo v pomoč drugim. Tako hitro pa nam zmanjka volje 
in se utrudimo. 
Gospod, usmili se nas
 
MOLITEV:
Dobri Bog, tvoj služabnik Miklavž je delil darove stvarstva z revnimi. Tudi nas vabiš, da se zavzemamo za revne in da 
gledamo na stvarstvo. Podari nam budnega duha in goreče srce, da bomo z ljubeznijo in prostovoljno delali, kar zmoremo. 
Za to te prosimo po Kristusu, našemu bratu in Gospodu. Amen. 

SAMBA UTOPIJE
V Braziliji poznajo Miklavža pod drugim imenom in drugo postavo. Morda tudi zato, ker bi mu bilo v 
tej noši prevroče. Če je v favelah med ljudmi v stiski in z njimi deli, včasih poje, kot pripovedujejo ljudje, 
naslednjo sambo:
https://www.youtube.com/watch?v=KDXX7m3iBzc
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Že nekaj let pa Guilherma izsiljuje sosed, velik posestnik, kajti na 
njegovi zemlji bi odlično uspevali tudi bombaž, soja in koruza za 
svetovni izvoz in velik dobiček. Od tedaj naprej se skupaj s še drugimi 
majhnimi kmeti, z razvojno organizacijo 10envolvimento in našim 
projektnim partnerjem Martinom Mayrom bori kot David z Goljatom, 
da bi mogel obdržati in zavarovati svojo zemljo. Če bo zmagal veliki 
Agrobusines – kot se je že v mnogih primerih zgodilo – se bo 
raznolikost nepovratno spremenila v izčrpano, mrtvo puščavo. 
Ekološke in socialne posledice bodo dramatične, kajti izguba 
naravnega prostora pomeni tudi izgubo življenjske osnove 
za Guilherma, njegovo družino in druge majhne kmete v 
Geraisu.

Papež Frančišek piše v svoji encikliki Laudato si: »Zemlja 
v zboru toži z revnimi.« Slišimo to ječanje. Skupaj ukrepajmo. 
Prosimo, da podprete Miklavževo akcijo 2022 tudi v svoji župniji.

Prisrčen Bog lonaj!

Rolanda Honsig-Erlenburg
Predsednica    

Mag.a Karin Zausnig
Referentka projekta

Mag. P. Hanzej Rosenzopf, SDB
Voditelj Referata za misijone

in razvojno sodelovanje

Če bo težko na svetu,
si sposodim besedo POEZIJA.

Če je v svetu zmeda,
potem molim, 
da bi deževala beseda MODROST.

Če se svet vrti nazaj,
potem pišem besedo VSTAJA.

Če se od samih skrbi utrudimo,

potem obiram v sadovnjaku besedo 
VZTRAJNOST.

In če se zgodi celo, 
da vdre v naš vrt 
beseda tiranija,

tako vzemi bobne in pralno desko
in skupaj bomo stekli na ulico
in vpili besedo UTOPIJA.

Guilherme in Noemi

Noemi prideluje 
sadeže buriti

Otroci v Geraisu

„Naš Gerais – Naše življenje!“ 
Konjeniški shod malih kmetov

Če želite izvedeti več o projektu »Naš Gerais – naše življenje« in o tem pripovedovati, 
najdete natančne informacije na www.kath-kirche-kaernten.at/bsin

https://www.youtube.com/watch?v=KDXX7m3iBzc


Sveče za Brazilijo 
S prodajo svojih čudovitih sveč družina Jordan že mnoga leta podpira naš projekt v 
Braziliji. Z nežnimi barvami in različnimi oblikami prinesejo luč v temen letni čas ter 
upanje k ljudem, kot so Guilherme in njegova družina. Kot okrasek za stanovanje so 
prav tako primerne za darilo ali za ekstravaganten adventni venec. 

Miklavžev pozdrav ali zahvala  
Obišče sveti Miklavž v vaši fari družine z otroki? Presenetite vendar 
tudi »ta velike« in prinesite vsakemu družinskemu članu Miklavževo 
čokolado kot majhno pozornost. Prav gotovo so tudi v vaši fari ljudje, ki 
se jim želite zahvaliti za njihov angažma in pomoč. Majhna Miklavževa 
čokolada naredi veliko veselje.

Miklavževa sveta maša  
Oblikujte s Miklavževo bogoslužje pomočjo liturgičnih impulzov našega pro-
jektnega partnerja diakona Martina Mayra. Povabite na primer otroke prvoobha-
jance in njihove družine. Kakšno veselje, če pride ob koncu bogoslužja Miklavž in razdeli čokolade med »majhne in velike 
otroke«. 

Za naročilo se obrnite na referentko projekta Mag.a Karin Zausnig  
Telefon  0676 8772 2406  
E-Mail  bsin@kath-kirche-kaernten.at
Pošta    Bruder und Schwester in Not / Brat in sestra v stiski, Tarviser Straße 30, 9020 Klagenfurt/Celovec

Gradivo je na voljo brezplačno. Lahko ga prenesete tudi s spletne strani www.kath-kirche-kaernten.at/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 0,80 evra. Če vam jih pošljemo po pošti, vam zaračunamo 4 €. Čisti dobiček 
prodaje sveč in čokolad je namenjen našemu projektu »Naš Gerais – naše življenje« v Braziliji. 

Prosimo, uporabite za vplačilo »Miklavževa nabirka 2022« vplačilnico iz koledarja nabirk. Zaradi varčevanja pošiljkam 
nismo dodali posebnih vplačilnic. Če jih potrebujete, nam to sporočite in Vam jih radi pošljemo.

Tako ne bo naša Miklavževa čokolada ostala le navadna sladkarija, temveč bo postala za 
mnoge živ simbol upanja na boljše in življenje, v katerem lahko odločajo sami.
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Naša Miklavževa čokolada
Uživati sladke dobrote in hkrati pomagati!
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