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Sreda, 24. november 2010
Srečanje prostovoljcev Karitas na Ponikvi
Ob 10.00 začetek z molitveno uro, ob 11.00 sv. maša, ki jo bo daroval nadškof-pomočnik
msgr. dr. Marjan Turnšek, predsednik Slovenske Karitas. Po maši druženje in agape v dvorani
Celjskega sejma v Celju.
Mednarodni 20. dobrodelni koncert Klic dobrote 2010
Letošnji jubilejni 20. dobrodelni koncert Klic dobrote, ki bo v sredo, 24. novembra 2010,
ob 20.00 v celjski dvorani Golovec, bo ena od največjih mednarodnih sklepnih dogodkov
Evropskega leta 2010: NIČ REVŠČINE. Dogodek je v svojo kampanjo in program uvrstila
tudi Caritas Evropa, ki jo bo zastopal njen direktor in drugi gostje. Koncert bosta neposredno
prenašala 1. program Televizije Slovenija ter Radio Ognjišče. Slovenska Karitas bo zbrana
materialna sredstva namenila najrevnejšim družinam v Sloveniji.
Nedelja, 28. november 2010
Nedelja Karitas v Cerkvi na Slovenskem
V več kot 400 župnijskih Karitas je dejavnih okrog 8.000 prostovoljcev, zato bo ta dan tudi
zanje posebej prazničen. Na nedeljo Karitas bodo po vseh župnijah zbirali namenske darove
za pomoč družinam in posameznikom v stiski.

5. december …
… je mednarodni dan prostovoljstva. V Sloveniji bodo mnoge prostovoljske organizacije
pripravile različne dogodke. Prav je, da si ta dan tudi prostovoljci – sodelavci Karitas in
drugi sodelavci v Cerkvi s ponosom priznamo svoj prispevek k boljšemu svetu.

Nebeški Oče!
V zaupanju v tvoje neskončno usmiljenje,
se po Jezusu Kristusu in naši nebeški materi Mariji,
z vso iskrenostjo obračamo nate:
prosimo te za vse, ki ne občutijo
tvoje ljubezni, ker niso srečali človeka,
ki bi prisluhnil njihovim težavam
in jim pomagal.
Usmili se vseh, ki trpijo in jim
kljub našemu prizadevanju
ne moremo pomagati iz stiske.
Zahvaljujemo se ti za vse sodelavce Karitas:
naj vsak dan bolj postajamo ena družina.
Sprejmi nas z vsemi našimi prizadevanji
in slabostmi – kot sodelavce tvoje ljubezni.
Po našem karitativnem delu
pokaži vsem ljudem pot upanja.
Naj v moči Svetega Duha, v srcu Cerkve
nadaljujemo pričevanje
za evangelij življenja in upanja.
Po Kristusu našem Gospodu.
Amen.

NIČ REVŠČINE, UKREPAJMO ZDAJ!
Gradivo za oblikovanje sv. maše

Nič revščine, ukrepajmo zdaj!
Ponedeljek, 22. 11.

Nič revščine, ukrepajmo zdaj! Zaradi UBOGIH
Bratje in sestre, Jezus nas kliče v svojo službo. Brez njegove pomoči mu ne moremo biti
zvesti, zato ga zaupno prosimo:
1. Gospod, Cerkev si postavil za luč narodom, - naj še zlasti po svetniških zgledih prinaša
zveličanje vsemu stvarstvu.
2. Pastirje Cerkve si postavil, da nas vodijo k tebi, - naj jih radi poslušamo in živimo po
njihovih naukih.
3. Družina je žarišče krščanske ljubezni, - pomagaj zakoncem da bodo živeli v razumevanju
in zvestobi.
4. Vse nas kličeš k delu za nebeško kraljestvo, - naj bomo tvoje priče doma in na delovnem
mestu.
5. Naj se ob tebi, ki si hrepenenje večnih višav, mnogi mladi navdušijo za izvrševanje
duhovniškega in redovniškega poslanstva.
6. Vsi smo ustvarjeni po božji podobi, - usmili se vseh, ki si jih poklical k sebi in jim podari
večno življenje.
Gospod, s svojim prihodom na svet si razsvetlil temino človeških zablod, ter razkril
skrivnosti nebeškega kraljestva. Daj nam milost, da bomo živeli v ljubezni združeni med
seboj in s teboj, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
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Nič revščine, ukrepajmo zdaj! Zaradi UPANJA
Bratje in sestre, naš Nebeški Oče je po prerokih in po svojem Sinu Jezusu Kristusu oznanil
čas žetve, ponižno ga prosimo:
1. Dobri Oče, - po svojih svetih znamenjih si svojemu ljudstvu izkazoval svojo ljubezen in jih
tako pripravil na težo preizkušenj, - daj tudi nam moči, da bomo še zlasti v letu krščanske
dobrodelnosti in solidarnosti goreče izpolnjevali svoje krščansko poslanstvo.
2. Vsemogočni Bog, pomagaj nam, da si bomo v moči tvoje besede prizadevali za mir, sožitje
in odpravo krivic.
3. O Bog, s svojim blagoslovom okrepi vse, ki se s svojo pristno držo in brez preračunljivosti
zavzemajo za najbolj zapostavljene in nemočne. Postavi jih za zveste priče tvoje ljubezni.
4. Usmiljeni Oče, s svojo modrostjo si navdihoval svetnike. Naj te v njih vsa ljudstva in vsi
narodi, vsak na svoj način, primerno častijo v tvoji Cerkvi.
5. Troedini Bog, dobrotni delivec vseh darov, - podpiraj vse, ki skrbijo za cerkveno petje in
glasbo, navdihni jim novih spoznanj in daj jim doživeti lepoto nebeškega bogoslužja..
6. Dobri Bog, ti si Življenje in Vstajenje, naj naši rajni, ki so odšli s tega sveta, uživajo večno
srečo skupaj z Marijo in svetniki.
Nebeški Oče, iz vsega srca se ti zahvaljujemo za življenje in odrešenje in za vse milosti, ki
nam jih deliš. Dobrotno sprejmi naše prošnje po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

8

Nič revščine, ukrepajmo zdaj!
Sreda, 24. 11.

Nič revščine, ukrepajmo zdaj! Zaradi DRUŽIN
Dragi bratje in sestre, Bog, ki ni Bog mrtvih ampak živih, nas vabi k mizi daritve. Zato
položimo svoje prošnje na oltar in ga z zaupanjem prosimo:
1. Nebeški Oče, kot veliko družino nas vse združuješ v svoji ljubezni. Prosimo te, da bi v sebi
znali poživljati milost svetega krsta in živeli v resnični pravičnosti in svetosti.
2. Usmiljeni Bog, človeka si ustvaril iz ljubezni in ga poklical k ljubezni. Prosimo te, da bi se
zakonci odpirali drug drugemu, medsebojni pomoči ter podarjanju samega sebe.
3. Usmiljeni Oče, naj vzgojno delo staršev po naših družinah spremlja živa vera in velikodušna
ljubezen; vsem starejšim in mlajšim članom naših družin pa daj, da bi si med seboj radi
pomagali ter tako živeli v slogi in zaupanju.
4. Dobrotljivi Bog, življenje je velik božji dar, - pomagaj zakoncem in tistim, ki se na družinsko
življenje pripravljajo, da bodo zvesto sodelovali pri posredovanju življenja.
5. Sveti in troedini Bog, prosimo te naj Sveti Duh vedno bolj prenavlja vse stvarstvo, - z močjo
današnje daritve pa še posebej naša srca.
6. Naj naši rajni, sorodniki prijatelji in dobrotniki dobijo bogat delež od naše skupne
daritve.
Dobri Bog, vse to te iz srca prosimo in želimo, da bi bili z zglednim družinskim življenjem
živi in dejavni udje tvoje Cerkve ter graditelji kraljestva tvojega Sina Jezusa Kristusa, ki s
teboj živi in kraljuje vekomaj.
Amen.

9

Nič revščine, ukrepajmo zdaj!
Četrtek, 25. 11.

Nič revščine, ukrepajmo zdaj! Zaradi STAREJŠIH
Gospod Jezus Kristus, vsak izmed nas ima svoje želje in skrbi, ki jih včasih tako težko
izrečemo. Z zaupanjem se zato obračamo nate in te ponižno prosimo:
1. Božji Sin Jezus Kristus, na različne načine nas kličeš na delo za božje kraljestvo, - naj nas
navezanost na bogastvo in zemeljske dobrine ne odvrneta od tega poslanstva.
2. Gospod, naj se sveta Cerkev pri svojem delu ne opira na človeško moč, ampak na božjo
modrost in milost.
3. Gospod Jezus, še zlasti starejšim si mnogokrat edina opora in tolažba v njihovih tegobah.
Prosimo te, naj se nas dotaknejo stiske in težave vseh starejših v našem župnijskem
občestvu, da bi jim vedno znali velikodušno pomagati.
4. Naš Jezus, ti ljubiš vsakega človeka, - naj s tvojo pomočjo spoštujemo drug drugega in v
vsakem človeku gledamo brata in tebe samega.
5. Gospod usmiljenja, ti si v svojem trpljenju odpuščal vsem, ki so te žalili, - naj tudi mi
radi odpuščamo vsem, ki nam delajo krivico.
6. Nebeški kralj, v svojem kraljestvu pripravljaš prostor vsem, ki ti zvesto služijo. Pomagaj
tudi vsem nam, da bi si z zglednim življenjem prizadevali izprositi večno veselje v tvoji
družbi.
Hvala ti, naš Jezus, ker tako dobrotljivo uslišuješ naše prošnje. Usmiljeno spreglej naše
napake in slabosti, odvračaj nas od hudega ter nas venomer nagibaj k dobremu, za življenje
v tebi. Ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
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Petek, 26. 11.

Nič revščine, ukrepajmo zdaj! Zaradi MLADIH
Dragi bratje in sestre, kot božji otroci smo zbrani okrog oltarja, na katerem se vedno znova
za nas in naše odrešenje daruje božja ljubezen. S svojo očetovsko roko nas vedno usmerja
in vodi. Zato ponižno prosimo:
1. Večni Bog, prosimo te za Cerkev, da bi po svojih škofih, duhovnikih, redovnikih in
laikih vedno znala prepoznavati znamenja časov ter odgovarjati na potrebe pristnega
odrešenjskega oznanila mladim.
2. Gospod, prosimo te za vse duhovnike, redovnike in katehete, ki delajo z mladimi. Naklanjaj
jim svojo milost in modrost pri njihovem pastoralnem in vzgojiteljskem poslanstvu.
3. Večni Bog, naj verna mladina in vsi ljudje dobre volje, po zgledu deviške matere Marije,
spet bolj cenijo lepoto čistega življenja in zvestobo božjim zapovedim.
4. Dobrotni Bog, tudi mladi so poslušali tvoje oznanilo božjega kraljestva. Naj mladi v naši
župniji začutijo luč vere, ki naj jih vodi na svetlo pot dolžnosti in kreposti.
5. Usmiljeni Bog, naj bomo rahločutni in potrpežljivi do naših mladih, naj v njih gledamo
tebe, jim zaradi tebe velikodušno pomagamo v njihovih potrebah in jih podpiramo tudi s
svojo molitvijo.
6. Nebeški Oče, spominjamo se vseh naših dragih rajnih, katerih življenjska pot se je prehitro
končala. Naj nas tolaži upanje, da so dosegli mir in popolno srečo v družbi angelov in
svetnikov.
Usmiljeni in dobrotljivi Bog, zahvaljujemo se ti za tvojo nedoumljivo ljubezen, s katero nas
usmerjaš in vodiš. Usliši sedaj naše prošnje, da bomo vedno pogumno hodili za teboj. Po
Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
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Nič revščine, ukrepajmo zdaj!
Zaradi POSVEČENEGA življenja
Bog vse dobrote in Usmiljenja, z zaupanjem se obračamo na tvojega Sina Jezusa Kristusa,
ki nam je zapustil neprecenljivi dar duhovništva:
1. Dobri Jezus, delavce kličeš v svoj vinograd, da se v današnjem svetu sebičnosti pogumno
posvečajo skrbi za druge. Ponižno te prosimo za vse duhovnike, redovnike, redovnice in
misijonarje, da bi se iskreno veselili tvoje izvolitve in ti služili s čisto, nesebično, velikodušno
in požrtvovalno ljubeznijo in z veselo, brezpogojno predanostjo.
2. Jezus, naš Bog, hvala ti za dar, ki si ga dal svoji Cerkvi z redovništvom. Ponižno te prosimo
za vse naše redovne skupnosti, da bi bile šole molitve, medsebojnega odpuščanja, ognjišča
tvoje ljubezni in tvoja sijajna svetišča.
3. Naš Odrešenik, ti si večna ljubezen; prosimo te za mlade, ki jih kličeš v svojo sveto službo,
da bi globoko doumeli veličino poklicanosti in vso svojo ljubezen, vse svoje srce, vse moči
podarili tebi.
4. Gospod Jezus, v spravo za naše grehe so te trpinčili in križali. Pomagaj nam, da bomo tudi
mi iz ljubezni do tebe križali svoja telesa s strastmi in poželenji vred, da ne bomo iskali
časti, svetnih lagodnosti in uživanja, ampak živeli v svobodi božjih otrok.
5. Gospod Jezus, kličeš nas k čuječnosti. Prosimo te za nas vse, naj naša srca ne bodo obtežena
s strastmi in posvetnimi skrbmi, da bomo živeli za bistveno in z nedeljenim srcem povsem
pripadali samo tebi.
6. Naš Odrešenik, v Očetovem kraljestvu si nam pripravil večna bivališča. Prosimo te za
vse rajne, ki so živeli posvečeno življenje v duhovništvu ali redovništvu, da bi zbrani v
nebeškem Jeruzalemu nadaljevali večne hvalnice tebi, ki živiš in kraljuješ na vekov veke.
Jezus, naš Bog, dobrotno se usmili svojega ljudstva in na priprošnjo tvoje Matere Device
Marije nakloni vsem svojim služabnikom in služabnicam milost stanovitnosti do konca.
Ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
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Nedelja Karitas, 28. 11.
1. ADVENTNA NEDELJA

Nič revščine, ukrepajmo zdaj!
Ker smo sodelavci KARITAS
Uvod v mašo:
V letošnjem letu, ko obhajamo 20. obletnico Karitas v Sloveniji, smo bili priča mnogim
žalostnim dogodkom, ki so se odvijali v naši neposredni bližini: odpuščanja delavcev,
stečaji, poplavljeni domovi in na tisoče obupanih družin, ki jim je nenadna situacija porušila
življenjske načrte in morda tudi sanje. Pred nami se tako rekoč vsakodnevno odvijajo vedno
novi prizori osebnih stisk in tragedij. Zagotovo ne manjka razlogov, da bi se nas, vernikov,
stiska teh ljudi ne mogla dotakniti. Tu je, na našem pragu, da potrka na našo vest, kako lahko
pomagamo. Prav je, da se ravno na današnjo nedeljo, nedeljo Karitas, ustavimo in razmislimo,
kako ukrepati, ko se naš bližnji znajde v stiski.
Priznajmo svoje napake in jih obžalujmo.
Homilija (Imre Jerebic)
Prva adventna nedelja in nedelja Karitas si podajata roke.
Kar nekaj pomislekov se poraja, češ ali smemo kaj dodati prvi adventni nedelji, ko pa vendar
gre za začetek novega cerkvenega leta, ko vendar gre za ožjo pripravo na božične praznike.
Da, to je res, advent je enkraten čas, ko se iz rahlega jesenskega ali celo zimskega spanja rojeva
novo, drugačno življenje v nas in okoli nas.
Prva adventna nedelja je START in MEJNIK za nas verne. Skozi ti dve besedi bi želel
razmišljati na prvo adventno nedeljo, ki je tudi nedelja Karitas.
V zadnjih letih smo se kar navadili na razne masovne pohodne štarte na določenih točkah, na
TV pa vsak dan spremljamo štarte posameznikov ali skupin predvsem na športnem področju.
Seveda ADVENT ni športna ali rekreacijska predstava, advent v svojem bistvu želi krepiti
našo dušo in ji dati novo priložnost. Ne zahteva velike zunanje kondicijske priprave, da nebi
opešali ali motivacijske, da npr. negujemo neko tradicijo.
Čas se je dopolnil, prerok kliče znova in znova včeraj in danes! Ali to ne pomeni postaviti
mejnik – mejo med starim stilom življenja in novo ponudbo. V polpretekli dobi so
mejniki igrali zelo važno vlogo. Ni jih bilo dovoljeno premikati, morali so biti vidni,
preverjali so jih lahko samo za to določeni ljudje, zaradi sporov o mejnikih so mnogi
obubožali… Danes bolj negujemo zasebno, ožjo lastnino in si postavljamo lepe ograje,
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domofone, varovane kamere. Toda mejnik je možno postaviti, če nekaj imam in ima to
zame veliko vrednost.
Dobrota je v nas, je naša vrednost, gotovo je lahko dober mejnik, da ji v adventem času
dodamo solidarnostni naboj. Dobroto je potrebno varovati, ker bi ji nekateri radi vzeli
dostojanstvo. Dobroti je potrebno ohranjati vrednost, ker danes šteje, kar ima zunanjo ceno.
• Dobroti ohranjati angelska krila
• Dobroti ohranjati notranji naboj
• Ne trgovati z dobroto DAJ – DAM
Prižgati adventno lučko dobrote v sebi.
Sredi meseca novembra, to je 14 dni pred pričetkom adventnega časa, že po večjih slovenskih
mestih prepletajo vence lučk po drevesih, med in po stavbah glavnih ulic.
»Letos ste pa pohiteli, najbrž lovite lepo vreme,« sem nagovoril eno izmed delovnih skupin!
»Ne, tak je ukaz!« je bil odgovor. Aha, priprave na praznično vzdušje na dolgi rok, sem v sebi
iskal odgovora.
Morda pa današnji človek rabi močne in dolge dražljaje na zunaj, da bi mu uspelo priti noter
do sebe. Krasno, če bi se to zgodilo, potem čestitke mestnim županom!
• Toda blišč »advent na zunaj« se bo stopnjeval v blišč v trgovinah, kjer se bo dalo
zapravljati. Vse bo v akcijah ali vsaj 20% ceneje!
• Blišč ulic »advent na zunaj« bo našel svoje mesto v uličnih zabavah, opojnih pijačah,
razgrajanju kar tako…
• Blišč ulic »advent na zunaj«, bo praznil žepe in glave ker ne pozna meja – mejnikov kje
je zasebno, sveto, notranje.
Pa kljub temu je človeku dana milost, da si upa prižgati svečko na svojem adventnem venčku
in stopiti v svojo temo, da tam odkrije, da je dober v svojem srcu. Za to nam gre v letošnjem
cerkvenem letu Krščanske dobrodelnosti in solidarnosti. Pisatelj in duhovnik Lojze Kozar
nas v svojih 11 knjigah znova in znova opozarja: vsak človek je v sebi dober, le to je treba
odkriti…če ne se v nas lahko razvijejo roparji, razbojniki, pijanci ali sodobni prevaranti,
sebičneži vsake vrste, brezčutneži, strahopetci…
• Odkriti sveti trenutek in prižgati adventno svečko v sebi,
• Priznati, da si v bistvu dober in to dobroto dati na plan
• Postaviti mejnik, da bi znal čuvati sveto, notranje v sebi.
PRIŽGATI ADVENTNO SVEČKO SLUŽENJA ZA SIROMAKE, UBOGE, RANJENE
To pa je nekaj drugega, nič kaj povezanega z zunanjim bliščem in direndajem. Veseli
december, s svojo 13 plačo ali ugodnimi krediti vabi, da se morda prekrije tisto ta pravo
siromaštvo med nami.
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Veseli december prodira tudi k nam – vse je v hitenju, kupovanju s kritim namenom vstran od
vsakdanjosti in realnosti. Morda se moramo podati v ta direndaj, ki je odsev drugih direndajev,
ki nas vsak dan mrežijo ali celo objemajo. Morda se moramo v tem decembrskem vrtiljaku
zavrteti, nasititi blišča, zgubiti v vrvežu, da se potem streznimo in pademo na trdna tla. Morda
rabimo direndaj brez Njega, da se srečamo z Njim v skromnih jaslicah v svojem srcu. Sodobni
trgovci dobro vedo, povpraševanje dela ponudbo in to imamo: direndaj v času adventa.
Pa vendar, to je naš čas, drobna druga lučka na našem adventnem venčku, bo osvetljevala
dimenzijo služenja v nas, ki je odsev dobrote v nas. Kaj lepšega, če ji damo priložnost, da
zagori v nas. Osvetljen drugi pol našega JAZA.
Izkušnja vsakega izmed nas je, da je služenje sočloveku tudi vtkano v nas JAZ in ne preživimo
kot ljudje, če v določeni situaciji ne zasveti ta adventna lučka služenja, kajti takrat sem Človek
z veliko TI, ko se dajem za nekoga – služim iz Ljubezni:
• So ljudje siromaki vseh vrst, ki so vredni naše ljubezni
• Druga adventna lučka gori in kliče danes h služenju
• V vsakdanjem direndaju odkrivati uboge, ranjene, siromake.
Amen.
Prošnje:
Dragi bratje in sestre, s prvo adventno nedeljo začenjamo novo cerkveno leto in z njim
pričakovanje učlovečenja božje ljubezni. Zato našega Odrešenika Jezusa Kristusa prosimo,
naj nas opogumlja za dobra dela:
1. Naš Odrešenik Jezus Kristus, hvala ti, ker si nas poklical v življenje in nam dal različne
darove in sposobnosti. Naj jih kot živi udje Cerkve vedno uporabljamo za medsebojno
pomoč in oporo.
2. Dobri učitelj, v svoji neskončni modrosti vse vodiš po svojih najsvetejših namenih, - daj
voditeljem narodov, da se bodo zavzemali za odpravo družbenih krivic in revščine ter tako
odgovorno in vestno opravljali svojo službo.
3. Gospod Jezus, v evharističnem kruhu se nam daješ kot dar neizmerne ljubezni. Pomagaj
nam, da bomo v moči iste ljubezni znali tudi v naših družinah, službah in povsod drugod
širiti dobroto in usmiljenje.
4. Gospod Usmiljenja, pravice in dostojanstvo mnogih naših bratov in sester teptajo sebični
interesi krivičnih. Naj se z novim veseljem odločimo za pomoč siromašnim, službo
bolnim in obrambo zapostavljenih in stiskanih.
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5. Učlovečeni Bog, po apostolu Pavlu nas pozivaš k poštenemu življenju. Daj, da bomo po
zakramentu sprave doživeli tvoje usmiljenje in spodbude za novo življenje.
6. Jezus, prosimo te za naše rajne sorodnike, prijatelje in dobrotnike, ki so izkusili skrivnost
trpljenja in smrti. Naj nam s svojo priprošnjo pomagajo hoditi po pravi poti življenja, da
se bomo nekoč spet skupaj veselili v večnosti.
Gospod Jezus Kristus, vsi hrepenimo po tvojem prihodu, saj nas tvoja bližina navdaja z
novim veseljem in upanjem po blaženosti. Daj, da bomo v adventnem času napredovali v
pravičnosti in svetosti in tako bolj zvesto hodili za teboj, ki z Bogom Očetom v občestvu
Svetega Duha živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Uvod v očenaš:
Drage sestre in bratje! Jezus nas je opozoril, da bomo imeli uboge vedno med seboj. Letošnje
pastoralno leto, posvečeno krščanski dobrodelnosti in solidarnosti nas spodbuja, naj nosimo
bremena drug drugemu. Stiske, ki vse več družin potiskajo pod prag revščine, se množijo,
zato se danes na prvo adventno nedeljo, ki je nedelja Karitas, v molitvi k Nebeškemu Očetu
spomnimo vseh, ki jih je zaznamovalo trpljenje in so odrinjeni na rob družbe.
Uvod v pozdrav miru:
Prek človeka Jezusa je odprta pot k Bogu, in prek Boga Jezusa je odprta pot k človeku. On
je pot in končni cilj vsake poti. Ljudje pa v svojih ravnanjih pogosto grešimo in pozabljamo
na edini pravi cilj, pozabljamo na skupnost, na naše občestvo in z njim tudi na tiste najbolj
uboge. Adventni čas je hkrati tudi čas novih priložnosti, novih začetkov in s tem tudi temeljite
priprave na dotik božje svetosti. V želji po novih, boljših začetkih si ponudimo roko sprave
in prijateljstva.
Zahvala:
Gospod, zahvaljujemo se ti, ker nas združuješ v občestvo verujočih, kjer nočemo pozabiti
na naše preizkušane, trpeče in zapostavljene brate in sestre. Hvala ti, ker prostovoljcem in
sodelavcem Karitas, po bogastvu njihovih talentov, daješ priložnost, da s svojimi deli že 20 let
nesebično izpričujejo tvojo dobroto. Pomagaj in podpiraj jih še naprej s svojim blagoslovom,
v blagor vse Cerkve na Slovenskem.
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Gradivo za katehetsko delo

Nič revščine, ukrepajmo zdaj!
Meseca septembra smo vstopili v novo pastoralno-katehetsko leto, čigar poudarek se tokrat
naša na krščansko solidarnost in dobrodelnost. Običajno ste v okviru tedna Karitas, ki je v
mesecu novembru, na župnije prejeli katehetsko gradivo za omenjeni teden. Ker je to leto v
celoti namenjeno vzgoji za solidarnost in dobrodelnost, smo se na pobudo Slovenske komisije
za karitativno dejavnost in v okviru Katehetskega urada Pastoralne službe Maribor odločili,
da vam ponudimo nekoliko drugačno obliko sodelovanja in pomoči.
Sklenili smo, da v katehetskih učbenikih za osnovno šolo poiščemo katehetske enote in
poudarke, ki se nanašajo na vzgojo človeka za solidarnost in dobrodelnost. Tako vam v
spodnjem besedilu prilagamo tudi razpredelnico (zaenkrat so navedene le katehetske enote)
s katero si boste lahko v tem letu pomagali pri katehezi. Na ta način vam nismo naložili še
dodatnega dela ampak smo vas želeli spomniti na že obstoječe katehetske enote, ki osvetljujejo
poudarke pastoralnega leta.
Vabimo vas, da bi spodaj zapisane lekcije zagotovo vključili v katehetski načrt za posamezni
razred in jih ne bi izpustili, kljub stiski s časom, ki nas velikokrat pesti.
Spodnjo tabelo, ki bo razširjena z glavnimi vsebinskimi poudarki in še z adventno in postno
spodbudo boste lahko našli v elektonski obliki na straneh SKU-ja (http://sku.rkc.si) ali na
straneh nadškofije Maribor (www.slomsek.net).
Katehetske enote
Razred
1. razred
Praznujmo in se veselimo

Lekcija
Naša družina
Sveti Martin
Sveti Miklavž
Sonce nas greje

2. razred
Praznujemo z Jezusom

5. Terezika – mala Cvetka
10. Bodi dober
19. Jezus nahrani ljudi
31. Dominik Savio

3. razred
Kristjani praznujemo skupaj

3. Kristjani smo bratje in sestre
8. Držal bom obljubo
19. Darujem ti
29. Luč in sol

4. razred
Pot v srečno življenje

4. Hudo vračajmo z dobrim
13. Največja zapoved
19. Spoštujmo starše
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23. Živimo pošteno in pravično
27. Jezus nas sodi po dobrih delih
5. razred
Znamenja na poti k Bogu

9. Skrbimo za bolne in ostarele
13. Družina je kraj ljubezni in sreče
15. Hodimo za Jezusom
18. Jezus oznanja Božje usmiljenje

6. razred
Skupaj v novi svet

13. Kot bratje in sestre
15. Pomagamo si
21. Kakor eno srce in ena duša
23. Dam ti kar imam
24. Živim za druge

7. razred
Kdo je ta?

15. Učenik, kje stanuješ?
16. En dan z Jezusom
18. Prišel je za vse ljudi
22. Duh vstalega nas oživlja

8. razred
V življenje

1. Kdo? S kom…..
16. Jezus je na strani šibkejših
17. Pravičnost in mir

9. razred
Gradimo prihodnost

5. Vera in poklic
8. Skozi stiske in težave v obljubljeno deželo
23. » Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil«
24. »Pojdite in učite vse narode«

Birmanski priročnik
Pridi sveti Duh

8. Jezus iz Nazareta – človek za vse čase
10. Cerkev – vstali Kristus med nami
13. Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe
22. Živimo in delajmo v Jezusovem duhu

Zgoraj zapisane katehetske enote pa niso edina možnost, da spregovorimo o vsebini
pastoralnega leta. Pri vsaki katehezi je možno vzgajati za solidarnost in dobrodelnost s
konkretnimi akcijami (zbiranje zamaškov, igrač, obisk bolnikov in ostarelih, mlada Karitas…)
ali s pomočjo knjige Laura Blanco in Silvia Carbonelli: Ena vrlina za vsak teden, ki je izšla pri
založbi Družina. Nikar ne pozabimo tudi na telesna in duhovna dela usmiljenja in kako jih
lahko uresničujemo v okolju v katerem živimo.
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Naj bo pastoralno katehetsko leto za vse nas spodbuda, da bi živeli po Jezusovem zgledu
in nosili bremena drug drugega. Najprej kot katehetski sodelavci, ko se bomo na skupnih
srečanjih spodbujali pri delu za božje kraljestvo in bomo solidarni drug z drugim, še posebej
v stiskah in težavah. Molitev naj bo močna vrv, ki nas bo med seboj tesneje povezovala.
Potem kot tisti, katerim so drugi zaupani. Želimo jim posredovati veselo sporočilo evangelija
in se jim razdajati četudi to ne bo vedno lahko. V tem letu želimo nositi, kolikor se le da, tudi
njihova bremena. Naj blažena Anton Martin Slomšek in Alojzij Grozde izprosita blagoslova
za vsa naša prizadevanja.
Spoštovani katehetski sodelavci!
Pred nami je vstop v novo cerkveno leto. Vsakokrat znova razmišljamo, kako otroke pri
katehezi in pri drugih obkatehetskih dejavnostih navdušiti, da bi v času priprave na Jezusovo
rojstvo tudi sami pripomogli k notranjem razpoloženju in bi se novorojeni Odrešenik rodil
tudi v njihovem srcu.
V letu solidarnosti in dobrodelnosti vam tako Slovenska komisija za karitativno dejavnost
(SKKD) in Slovenski katehetski urad (SKU) prihajata naproti s predlogom dobrodelne
dejavnosti, ki jo otroci lahko izvajajo pri katehezi ali doma v svojih družinah in tako poskrbijo,
da z dobrimi deli pripomorejo k lepšemu in kakovostnejšemu praznovanju božičnih
praznikov. Hkrati smo pripravili tudi adventno katehezo za starše, ki jo lahko poljubno
uporabite za katero koli skupino staršev veroučencev.
Upamo, da vam bo poslano v korist ali vsaj v spodbudo, da boste o temi pastoralnega leta
premišljevali in našli način, kako jo v adventu udejanjiti tudi v vaši župniji.
V času adventa skušajmo otroke spodbuditi, da bi naredili kakšno dobro delo (pravzaprav si
prizadevajmo, da bi jih naredili čim več) in se tako urili v solidarnosti, odrekanju sebi ter se
veselili pomoči drugemu. Seveda pa poskrbimo, da bodo dobra dela opažena in bodo zanje
prejeli pohvalo (to naj bo nagrada za njihov trud). Računajmo na otrokovo poštenost in
iskrenost in ne predpostavljajmo, da bodo zagotovo goljufali.
Morda se boste spraševali, katera dobra dela naj se upoštevajo. Odgovor je: prav vse, kar
bo otrok naredil dobrega, upoštevajmo kot dobro delo. Morda boste imeli pomisleke glede
dolžnosti, ki jih otrok mora opraviti. To je res, a pomagajmo otroku, da bo s pomočjo
podobnih spodbud k dobremu lažje osvojil nekaj, kar bo kasneje sprejel kot svojo obveznost
in dolžnost.
Spodnje predloge (ki jih zagotovo že poznate v raznih izvedbah) lahko uporabite za celotno
osnovnošolsko katehezo ali pa le za izbrane razrede oziroma triletja.
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Ideje in predlogi
I. Z dobrimi deli soustvarjajmo jaslice v župnijski cerkvi
Otroke lahko opozorimo, da se bodo v primeru nepoštenosti v jaslicah poleg resnično
opravljenih dobrih del znašle tudi stvari, ki tja ne sodijo (neiskrenost, laž, goljufija).
1. Zbirajmo slamice (lahko slamice za pitje sokov, ki jih potem zamenjamo za pravo
slamo).
Otroke povabimo, da se na začetku adventnega časa odločijo za nekaj dobrih del (bodimo
pozorni, da najdemo pravo mejo glede na starost – največ pet dobrih del za eno slamico), ki
jih bodo do božiča skušali čim večkrat narediti.
a. Za vsako dobro delo si doma pripravijo slamice (ena slamica za eno dobro delo), ki
jih prinesejo k naslednji veroučni uri (lahko pa jih zbirajo in prinesejo šele k zadnji uri
pred božičem). Katehet/katehistinja potem pripravi pravo slamo, ki jo na sveti večer
pred/med božičnim programom pri sveti maši za otroke položijo v jaslice.
b. Prav je, da gospod župnik pri sveti maši pove, za kakšno akcijo so se odločili
veroučenci. Za vsako dobro delo si doma pripravijo slamice (ena slamica za eno dobro
delo), ki jih v nedeljo prinesejo k sveti maši. Pred oltar postavimo košaro, v katero bodo
otroci polagali slamice. S tem svojim darom (dobrim delom) so otroci zgled in spodbuda
odraslim v pripravi na prihajajočega Odrešenika.
2. Zbirajmo kamenčke za tlakovanje poti: namen in izvedba sta enaka kot pri točki 1, le da
namesto slamic zbiramo kamenčke za potke v jaslicah.
3. Zbirajmo paličice za ograjo, ogenj ali razne mostove: namen in izvedba sta enaka kot pri
točki 1, le da namesto slamic zbiramo paličice za izdelavo različnih lesenih predmetov v
jaslicah.
4. Izdelovanje zvezde repatice: namen in izvedba sta enaka kot pri točki 1, le da namesto
slamic zbiramo papirnate zvezdice, ki jih otroci pobarvajo ali izrežejo iz barvnega papirja.
Na koncu katehet/katehistinja zvezdice nalepi na veliko zvezdo repatico in jo postavi nad
jaslice.
5. Izdelovanje angelčkov: namen in izvedba sta enaka kot pri točki 1, le da namesto slamic
zbiramo stožčaste papirnate angelčke, ki jih postavimo v jaslice ali okoli njih.
6. »In zmanjšali so čredo ovac«: namen je podoben kot pri točki 1. Pri tej akciji sodelujejo
otroci in starši. Otroci se trudijo narediti čim več dobrih del, starši pa jim pri tem pomagajo
s spodbudami, idejami in s svojo potrditvijo, da je otrok dobra dela zares opravil. Otroci
vsa dobra dela, ki jih naredijo v adventnem času, napišejo na listič, starši pa jim to potrdijo
s svojim podpisom. Podpisane lističe prinesejo k verouku, kjer skupaj s katehetom/
katehistinjo preverijo, koliko ovac (ovčke za jaslice) prejmejo za opravljena dobra dela (ena
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ovčka = pet dobrih del za velike in tri dobra dela za manjše otroke). Katehet/katehistinja na
sveti večer postavi v jaslice v cerkvi toliko ovac, kot so jih otroci z dobrimi deli prislužili.
Ob koncu svete maše za otroke pridejo družine po prisluženo število ovac, ki jih nesejo
domov in jih postavijo v družinske jaslice.
7. Izdelovanje okraskov za božično drevo v cerkvi ali v veroučni učilnici: namen in izvedba
sta enaka kot pri točki 1, le da namesto slamic zbiramo slamnate okraske (zvezdice, angelčke
– za pet dobrih del naredijo en okrasek) ali za opravljena dobra dela pri verouku dobijo
okraske iz stiropora (srednje veliko kroglico, zvezdico …), ki jih pobarvajo s flomastrom.
Na koncu adventnega časa katehet/katehistinja z veroučenci okrasi božično drevo.
II. Akcija »Otroci za otroke«
Vsako leto adventno akcijo z naslovom »Otroci za otroke« pripravi tudi Misijonsko
središče Slovenije. Na župnije pošlje adventne koledarje, s pomočjo katerih se otroci
in njihove družine pripravljajo na božič. Namen akcije je, da otroci v adventnem času
zbirajo finančna sredstva za otroke po misijonskih deželah. Spodbudimo jih, da bodo v
letošnjem letu na to akcijo še posebej pozorni in bodo tako solidarni z otroki iz drugih
dežel, ki niso obdarovani s tolikimi dobrinami, kot jih imajo sami. Prav je, da pri katehezi
razmišljamo o teh stvareh in jim predstavimo, katere so vse tiste osnovne dobrine,
ki jih sami imajo (starši, hrana, pijača, šola, igrače, hiša/stanovanje), mnogim pa jih
primanjkuje oziroma jih nimajo.
Skupaj z otroki razmišljajmo o tem, da smo odgovorni drug za drugega, saj smo vsi ena
velika družina. S svojim darom, ki ga namenimo za druge, pomagamo graditi to družino.
Solidarnost prinaša lepše življenje tistim, ki nimajo skoraj nič, in tudi nam, ki imamo mnogo
in nam zaradi tega, kar smo dali, nič ne manjka. Otroke spodbudimo, da se skupaj s starši
dogovorijo, koliko bodo namenili za otroke po svetu. Zbrane darove naj položijo v kuverto,
ki jo najdejo v adventnem koledarju, in jo na sveti večer prinesejo k jaslicam (pri jaslicah je
postavljena košara). Kuverto z darovi lahko oddajo tudi v času božičnih praznikov ali pri
verouku. Povabimo še odrasle, da tudi sami darujejo za otroke v misijonskih deželah.
III. Projekt »Bog pri nas doma«
V adventnem času si lahko starši s predšolskimi otroki in s tistimi, ki obiskujejo katehezo do
predvidoma petega razreda osnovne šole, pomagajo tudi z zbirko knjižic z naslovom »Bog
pri nas doma«. Knjižice, ki so izšle v lanskem in letošnjem letu, vsebujejo osnovne podatke
o prazniku, kateremu je posvečena celotna knjižica, predloge, kako se na ta praznik lahko
pripravimo, kaj lahko kot družina skupaj počnemo … Prav tako v knjižici najdemo predloge
za samo praznovanje, pesmi, povezane z vsebino praznika, in še kaj. Zato je pripomoček
dobrodošla pomoč staršem in otrokom v družinski pripravi na decembrske praznike. Več
podatkov o projektu dobite na Uradu za družino Nadškofije Maribor.
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IV. Računajte na lastno ustvarjalnost
Bog nas je obdaril s številnimi talenti. Uporabimo jih in naredimo nekaj svojega, nekaj, kar
bo odgovarjalo okolju, v katerem živimo in delujemo.
V letu solidarnosti in dobrodelnosti vas vabimo, da to, kar pripravljate, delite tudi z drugimi
in jim na ta način pomagate soustvarjati delo in življenje. Ne izgovarjajmo se – kot to pogosto
počnemo – z besedami: »Veš, to res ni tako dodelano, da bi bilo za javnost.« Bodimo solidarni
drug z drugim in delimo tisto, kar nam je zaradi naših darov uspelo dobrega narediti. Vsa
gradiva, ki ste jih pripravljeni deliti, lahko v tem pastoralnem letu pošljete tudi na naslova:
sku@rkc.si ali andreja.stunf@nadskofija-maribor.si. Pripišite, da so gradiva za uporabo
in smejo biti objavljena na internetnih straneh. Tudi tako smo lahko katehetski sodelavci
solidarni drug z drugim.
br. Milan Kvas SKKD
Andreja Štunf, članica tajništva SKU
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