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Prisrčno pozdravljeni!

Kmalu bo spet tako daleč! V vseh koroških farah bomo imeli na 2. adventno nedeljo Miklavževo nabirko. 

6. decembra je god svetega Miklavža iz Mire. Obdarovanje na Miklavžev predvečer se naslanja na različne legende o zavetniku otrok. 
Znana legenda pripoveduje, da je Miklavž skrivoma metal zlate kroglice skozi okno neke hiše, kjer so v ogromni revščini živela tri 
dekleta s svojim očetom. Velikodušno darilo je zadostovalo za dobro doto in tako so bile mlade ženske rešene.

Kaj razumemo danes pod pojmom »dota«? Kaj hočemo dati svojim otrokom in vnukom resnično na pot v samostojno življenje? 
Danes so to vrline kot občutek odgovornosti in tolerance, ki jih hočemo dati otrokom s seboj, pa tudi dobra izobrazba in pripravljenost 
pomagati drugim ljudem, ki jim ne gre tako dobro kot nam.

V sodelovanju z duhovnikom Josephom Thambyjem Mulo, provizorjem v Porečah ob Vrbskem jezeru, hočemo tudi mi slediti 
stopinjam škofa Miklavža in pripravljati pot in prinašati upanje mnogim otrokom. Skupaj z mnogimi pomočnicami in pomočniki je 
župnik Joseph Thamby Mula odprl na jugu Indije v kraju Andhra Pradesh dom za otroke »Helping-Hand«. Dečki in deklice, ki so brez 
enega ali celo brez obeh staršev, ter so prepuščeni sami sebi, prejmejo v domu občutek varnosti velike družine. 
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Dara Bharathi – deklica v Indiji sme črpati upanje

Ena teh otrok je Dara Bharathi. Dara je svojega očeta izgubila zaradi bolezni AIDS, ko 
je bila stara šest let. Tudi njena mama, ki je nepismena, je okužena s smrtonosnim 
virusom HIV in sama nujno potrebuje pomoč. Ker ni bilo nikogar tu, da bi lahko 
skrbel za Daro, jo je sosed pripeljal v Helping-Hand-otroški dom. Tedaj je bila Dara 
stara 10 let in je grenko jokala, ker ni več mogla hoditi v šolo. Danes pa lahko Dara 
Bharathi ponovno upa! Izobraževanje za davčno svetovalko, ki ga je smela pred 

kratkim začeti, ji daje novo upanje na poti iz brezupnosti.

Originalno besedilo iz na roko pisanega pisma Dare: 

»Moje sanje so, da bi delala kot davčna svetovalka … Moje 
sanje bi ostale brez pomoči očeta Josepha Thambya le 
sanje. Nekega dne bom svoje sanje izpolnila kot deklica v 
Indiji, kjer se deklic ne opogumlja in se ne podpira njihovega 
izobraževanja. Zahvaljujem se vsem, ki pomagajo, da bom 
lahko svoje izobraževanje zaključila. Molim za vas vse.«

Dara Bharathi, 19 let

Tako Vas prosimo, da podprete našo Miklavževo nabirko 2017 in se Vam že sedaj 
prisrčno zahvaljujemo in naj Vam Bog poplača!

LIturgIčnI ImPuLzI 
Za oblikovanje letošnjih liturgičnih impulzov se zahvaljujemo župniku in provizorju v Porečah ob Vrbskem jezeru 
Josephu thambuyju in iniciatorju otroškega doma »Helping Hand«.

uVoD    
Mnogo otrok in mladih po vsem svetu stoji pred negotovo prihodnostjo. V velikem številu so to sirote brez staršev, 
revni in od doma pregnani. Nimajo ne možnosti ne prihodnosti, da bi se postavili nasproti tem turobnim razmeram. 
Poleg osnov za preživetje primanjkuje mnogim mladim ljudem dostop do izobraževalnih ustanov in izobraževalnih 
mest, da bi lahko upali v človeka vredno in dostojanstveno prihodnost.
Sveti Miklavž se je izkazal po svojem posebnem odnosu do soljudi. Bil je mož, ki je imel odprte oči in ušesa za 
stiske drugih in jih je ščitil pred najhujšim trpljenjem. V smislu svetega Miklavža se hočemo tudi mi zavzeti, da bi 
zapostavljenim otrokom in mladim brez kakršnihkoli možnosti podarili upanje.

KyrIe 
Gospod Jezus Kristus, živimo v izobilju in imamo prednost, da izbiramo iz prebogate ponudbe. To jemljemo kot 
samoumevno in ob tem pozabljamo na te ljudi od blizu in daleč, ki dnevno živijo na meji preživetja.

Gospod, usmili se.
Gospod Jezus Kristus, poklicne in socialne možnosti so po vsem svetu zelo enostransko razdeljene in le manjšina 
lahko svoje talente ustrezno razvije. Potrebni so ljudje, ki bi se kot sveti Miklavž pogumno zavzemali za dobro in 
za boljše pogoje.

Gospod, usmili se.
Gospod Jezus Kristus, kot katoliška skupnost naj bi bili mreža ljubezni, v kateri naj bi gledali na bližnje. Za to pa 
nam večkrat manjka volje in moči ter postavljamo samega sebe v središče. Podari nam spoznanja in vztrajnosti, 
da bi živeli po tvojem zgledu.

Gospod, usmili se.

ProšnJe
Dobri Bog in Oče, vabiš nas, da bi kot sveti Miklavž sprejeli izive življenja. 
Tako te prosimo:

Napolni nas s svojo močjo in zaupanjem, da se bomo zavzemali za vse ljudi, ki trpijo zaradi nepravičnosti in 
zapostavljanja.
Pomagaj tistim ljudem, ki se morajo boriti za dnevno preživetje in zaidejo na rob družbe.
Daj politično odgovornim spoznanje in voljo, da bi odpravili socialne nepravičnosti in skrbeli za uravnotežene 
zakonske okvirne pogoje.
Spremljaj vse, ki so odgovorni za vzgojo in razvoj mladih ljudi ter jim podari veselje pri izpolnjevanju svojih nalog.
Daj vsem, ki jim grozi, da bi v življenju propadli, novo moč in možnost za nov začetek.

zaKLJučna moLIteV
Dobri Bog, v imenu Miklavža, velikega svetnika, spoznajo otroci po vsem svetu krščansko ljubezen do bližnjega. 
Prosimo te, da bomo vsi prinašalci upanja za sestre in brate na jugu. Za to te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.

Mag. Hans Jordan
Predsednik

 DI Stefanie Ruttnig
Referentka projekta

Mag.a Angela Rosenzopf-Schurian, BA
Generalna tajnica Katoliške akcije/Kath.Aktion

Prosim, uporabite za vplačilo »miklavževa nabirka 2017« 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
Miklavževe čokolade
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naša miklavževa čokolada –
uživati sladke dobrote in hkrati pomagati!
Lepo sliko svetega Miklavža na letošnji čokoladi je narisala Julia Sagl iz Ljudske 
šole Šmihel v Labotski dolini. Hvala, Julia, za tvojo lepo risbo!
Podarite tudi Vi v Vaši fari Miklavževo čokolado Brata in sestre v stiski in nam 
pomagajte pomagati!

3 dragocene ideje, s katerimi je pomoč čisto enostavna
Sladko za majhne in velike sladkosnede

Obišče sveti Miklavž v Vaši fari družine z otroki? Presenetite vendar tudi »ta velike« in prinesite s sabo vsakemu članu 
družine Miklavževo čokolado kot majhno pozornost!

majhno darilo, ki pride od srca
Sveti Miklavž je znan po tem, da prinaša veselje. Pecite v Vaši fari medenjake in jih podarite po nedeljski maši. Recept 
za medenjake najdete na naši spletni strani www.kath-kirche-kaernten/bsin. Morda lahko navdušite za to idejo celo 
ministrant(k)e, mladinske in birmanske skupine ali upokojence Vaše fare?

od hiše do hiše za naše brate in sestre v stiski
Veseli nas, da še vedno obstajajo hišne nabirke, ki jih opravljajo zavzeti ljudje. Podarite vendar svojim zvestim darovalkam 
in darovalcem našo bio pravično Miklavževo čokolado kot majhno zahvalo.

naročilo okusnih miklavževih čokolad kot tudi vseh nadaljnjih gradiv:
po telefonu pri gospe DI Stefanie Ruttnig (Projektna referentka Brata in sestre v stiski):  

0676 8772 2406 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 naroilo v paketu (20 Miklavžwih okolad) vas prosimo za dar v vrednosti 0,60 evra za okolado. 

Čisti dobiček je namenjen našim projektom na jugu.

za vsa Vaša vprašanja, želje in naročila smo Vam z veseljem na voljo!


