
TEDEN KARITAS 2013 

Molitev za novo evangelizacijo
Hvala ti, dobri Oče, da te poznamo in se lahko zbiramo v Jezusovem imenu. 
Prosimo te, poživi nam vero, da bo postala globoko prepričanje in resnična moč, 
ki izhaja iz osebnega srečanja z Jezusom Kristusom.

Daj nam, dobri Oče, da bomo živeli v poslušnosti Svetemu Duhu. Naj zvesto 
hodimo za Kristusom, navdušeno in vztrajno odgovarjamo na Božjo besedo in 
hvaležno uživamo kruh življenja.

Dobri Oče, podpiraj z močjo Duha prizadevanje Cerkve za novo evangelizacijo 
in nas vodi, da bomo z besedo in svojim življenjem našim sodobnikom oznanjali 
Kristusa.

Jezusovi učenci naj se odlikujemo po ljubezni do ubogih in stiskanih, naj bomo 
solidarni s potrebnimi in velikodušni v delih usmiljenja, naj ne molčimo pred 
zlom in ne podležemo mikom prevladujoče miselnosti.

Po Marijinem zgledu naj v luči vere odkrivamo čudovita Božja dela; naj bomo 
pozorni na znamenja časov in postanemo znamenje navzočnosti Vstalega v 
svetu, da bomo z novim navdušenjem služili resnici, pravici in miru.

To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
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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.
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Teden Karitas: VERJAMEM VATE
25.  november – 1. december 2013

Sreda, 27. 11.: Romanje prostovoljcev Karitas na Slomškovo Ponikvo

Ob 11.00 molitev in ob 12.00 sv. maša, ki jo bo daroval predsednik Slovenske 
karitas, upokojeni koprski škof msgr. mag. Metod Pirih. Prosimo župnike in tajnike 
Župnijskih karitas, da organizirajo avtobusne prevoze za romanje na Ponikvo.

V okviru romanja bo za vse romarje organizirano skupno kosilo v dvorani Celjskega 
sejma v Celju.

Sreda, 27. 11. 2013: 23. dobrodelni koncert Klic dobrote

Ob 16.00 bo javna generalka, na katero so povabljeni vsi romarji na Ponikvo. Za 
prostovoljce Karitas je obisk generalke brezplačen.

Ob 20.05 bo koncert z neposrednim TV prenosom na 1. programu TV Slovenija, 
Radia Slovenija in Radiu Ognjišče. V času koncerta in tudi še cel december bomo 
zbirali sredstva za pomoč družinam v stiski. Vstopnice za večerni koncert (cena 
10 €) bodo na voljo na škofijskih in na Slovenski karitas ter v Celju v knjigarni 
Mohorjeve družbe in pri vhodu kopališča Golovec 14 dni pred koncertom.

Nedelja, 1. 12.: Nedelja Karitas

Teden Karitas, v katerem bo še mnogo drugih prireditev po župnijah ali na škofijski 
ravni,  bomo zaključili z nedeljo Karitas, ki naj bo znamenje naše trdne povezanosti 
s Kristusovo Cerkvijo v občestvih v katerih delujemo in pričevanje, da zaupamo v 
Božjo ljubezen in dobrotljivo usmiljenje, ki nas napolnjuje z neuničljivim upanjem, 
mladostno zagnanostjo in medsebojno solidarnostjo, tako ob skupnem oltarju,  kot 
tudi v našem vsakdanjem življenju.

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.



VERJAMEM VATE:

Gradivo za oblikovanje sv. maše 
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VERJAMEM V NJEGA – VASE – VATE
 Poslanica v tednu Karitas

Že vrsto let v tednu Karitas spregovori dobrota na poseben način. 

 V letu vere, ki smo ga pravkar zaključili, pa je ta dobrota dobivala poseben sijaj in 
je bila posebna priložnost za vsakega sodelavca Karitas, oziramo za vsakega vernika, 
da smo ji na široko odpirali svoje srce  in ne samo svoje roke. Zato pa je teden Karitas, 
ob iztekajočem se letu vere lahko prav posebna milost za vse verne, da vsi skupaj 
in vsak posebej dobroti dodamo osebno vrednost in ob Njem, ki me je poslal na 
pot služenja ponovno doživimo, da dobrota ne pozna meja; in ker je vtkana v dno 
vsakega človeškega srca, si po njej ljudje znova in znova postajamo blizu.
 - dobrota nas dela bolj ljudi, ne glede na raso, spol, vero, politično pripadnost ...
 - dobrota presega človeško sebično logiko ter znova in znova po tistih, ki so ji 
odprli srce in dušo, preseneča in objame sočloveka, ki si tega ne zasluži.

  Geslo tedna Karitas VERJAMEM VATE išče svojo utemeljitev in izvir v Njem, da bi 
lažje verjeli sebi in bližnjemu. Ni druge logike, saj gre v samem bistvu za uresničevanje 
prve in druge zapovedi ljubezni. Ljubezen do Boga je za vsakega vernika na prvem 
mestu, sledi ljubezen do sebe in ko v resnici ljubimo in sprejemo sebe, smo zmožni 
tudi ljubezni do bližnjega. Ali drugače rečeno, črpamo iz vira Gospodove ljubezni, da 
bi imeli sebe radi in to tudi udejanjili pri bližnjih. Za marsikoga je to zelo, zelo čudna 
logika, saj često doživljamo, da svet okoli nas živi mimo Boga kot osnovnega počela 
življenja, da svet okoli nas, v svoji samozadostnosti ne rabi Boga.   Zaradi sto in sto 
dnevnih opravil svet nima časa za svojega Boga  Stvarnika, Boga Odrešenika in Boga 
Življenja.

 Naproti nam prihaja dobrota, ki je tudi danes velika učiteljica življenja. Ne glede 
na brezbožen čas nas nenehno uči, ker je vtkana v naše bistvo, da služimo Njemu, sebi 
in bližnjemu. 

 Služiti Njemu: »Glej, stojim pred vratih in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre 
vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj« (Raz 3,20) in »Niste vi 
mene  izvolili, ampak sem vas jaz izvolil in postavil, da greste in obrodite sad in da 
vaš sad ostane« (Jan 15,16).

 Gre za poslanstvo od zgoraj in zato tudi za služenje sebi in sočloveku in ne za 
oznanjevanje in liturgijo. Poslanstvo služenja ni privilegij le za nekatere, ampak smo 
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vsi krščeni to poslanstvo prejeli v dar. Če slišimo Njegov glas tudi danes, se začenja 
velika avantura služenje tam kjer smo. Služiti Njemu morda pomeni dobroti znova 
in znova nadeti angelska krila, da stopa skozi zaprta vrata človekovega srca ali ruši 
pregrade zamer, nesporazumov, odtujenosti.

 Služiti sebi: Angel slovenskim kristjanom: »Vem za tvoja dela, da nisi ne mrzel 
ne vroč. O, ko bi le bil mrzel ali vroč. Ker pa nisi ne mrzel in ne vroč ampak mlačen, 
sem na tem, da te hočem izpljuniti iz svojih ust. Svetujem ti, da kupiš od mene zlata, 
v ognju prečiščenega, tako da obogatiš in belih oblačil, da se pokriješ in skriješ svojo 
sramotno nagoto, ter mazila, da si natreš oči in spet vidiš« (Raz 3,15-18).

 Angel slovenski Cerkvi je neizprosen. Nagovarja nas osebno in tega nismo 
navajeni.        

Tako radi s prstom kažemo na one, ki so zavozili gospodarstvo ali na one, ki so 
poklicani ali imajo takšen poklic, da so dolžni delati dobro oziroma vršiti služenje.

 Naša realnost je, da smo tako radi v vlogi farizeja, pa tako neradi sprejmemo 
vlogo cestninarja in priznati svojo majhnost, omejenost, zavoženost, sprijenost. Tako 
radi se izgovarjamo, da moraš biti pokončen, da moraš staviti na dobro samopodobo, 
da se ne smeš pustiti, da te pohodijo. Služiti sebi morda pomeni sporočilo angela 
slovenski Cerkvi vzeti osebno zelo zares in se postaviti v vlogo cestninarja. To ni 
sramota, gre za junaško dejanje.

 Služiti bližnjemu: »Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na njegovi desnici: Pridite 
blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od 
začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, 
nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me oskrbeli, v ječi sem bil in ste 
prišli k meni« (Mt 25,34-35).

 Navajeni smo in na srečo tako vzgojeni, da dobroto – svoj čas, svoje znanje, svojo 
plemenitost preko različnih darov delimo drugim, ki so v materialni, čustveni ali 
duhovni stiski. Naše dobrohotno in dobrodelno srce zelo čuti in bije za sočloveka v 
stiski, ki pride do nas  - ali pa ga znamo celo sami poiskati. Kljub temu pa se zgodi, 
da kakšnega lenuha ali pijanca, grobijana, ali Roma postavimo v tretjo vrsto ali ga 
bolj na hitro odpravimo, ker nam je predobro znana njegova nečedna zgodba.

Služiti bližnjemu pomeni odigrati vlogo usmiljenega Samarijana ali  vlogo malega 
Princa, ki zna videti, čutiti, priti naproti in si tudi na svoja pleča naložiti breme 
bližnjega v stiski.

Imre Jerebic, generalni tajnik Slovenske karitas
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Ponedeljek, 25. 11.

VERJAMEM VATE: zaradi UBOGIH

Bratje in sestre, Jezus nas kliče, naj mu v službi za uboge zvesto služimo. Skupaj ga 
prosimo za milost nesebične ljubezni:

1. Gospod, Cerkev si postavil za luč narodom. Naj še zlasti po svetniških zgledih 
služenja ubogim 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 v svojih 
družinah negovali čut za uboge.

4. Vse nas kličeš k delu za nebeško kraljestvo. Naj bomo tvoje priče doma in na 
delovnem mestu.

5. Naj se po tvojem zgledu ljubezni do najbolj stiskanih in zatiranih, 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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Torek, 26. 11.

VERJAMEM VATE: 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 v upanju na 
združenje s teboj, 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, vse nas kličeš k delu za nebeško kraljestvo, - pomagaj nam, da bomo 
vredni tvojih obljub in blagoslova. 

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.



10

Teden KARITAS 2013

Sreda, 27. 11.

VERJAMEM VATE: zaradi NAŠIH DRUŽIN

Dragi bratje in sestre, Bog, ki ni Bog mrtvih ampak živih, nas vabi k mizi daritve. 
Zato povezani v ljubezni 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.
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Četrtek, 28. 11.

VERJAMEM VATE: 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, 29. 11.

VERJAMEM VATE: 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 papežu, 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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Sobota, 30. 11.

VERJAMEM VATE: 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.

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, in 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, 1. 12. - 1. ADVENTNA NEDELJA 
VERJAMEM VATE: ker sem sodelavec KARITAS

Uvod v mašo:
Adventni čas nas nagovarja, da svoja srca pripravimo na rojstvo Jezusa, ki je 
utelešena dobrota in ljubezen. Medtem ko svet krivic, trpljenja in negotovosti  poraja 
vedno nove stiske, nas Jezus kliče k delu za pravico, mir in ljubezen. Zagotovo ne 
manjka razlogov, da bi se nas, kristjanov, stiske ljudi ne mogle 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.

 Namesto pridige lahko preberete poslanico na strani  6 in 7.

Prošnje:
Dragi bratje in sestre, Jezus je svoje učence vabil k čuječnosti. Tudi mi ga prosimo, 
naj nas opogumlja za dobra dela in s tem ohranja čuječe:

1. Jezus Kristus, naš Odrešenik, v prilikah si svojim učencem izkazoval svojo 
ljubezen in jih tako pripravil na težo preizkušenj. Daj tudi nam moči, da bomo 
goreče izpolnjevali svoje krščansko poslanstvo.

2. Dobri Jezus, prosimo te za vse družine, ki živijo v pomanjkanju in trpijo krivico 
današnjega časa. Daj jim moči, da bodo zmogli prenesti težo in jo darovati.

3. Gospod usmiljenja, prosimo te za voditelje narodov, da si bodo iskreno prizadevali 
za pravičnost in sožitje med generacijami.

4. Učlovečeni Bog, po apostolu Pavlu nas pozivaš k zglednemu življenju. Daj, da bomo 
po zakramentu sprave doživeli tvoje usmiljenje in spodbude za novo življenje.

5. Božji Sin, narod je razširjena družina. Naj si po zgledu Svete Trojice prizadevamo 
za ljubezen, mir in slogo v dobrobit vsega slovenskega naroda.
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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 ter 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 kliče k pripravi na njegov prihod. Svari nas, naj kot 
kristjani ne zaspimo, temveč ostanemo budni. Vabi nas, naj ne otopimo v svojih 
čustvih, mislih, ravnanjih. Trdno odločeni, da ostanemo čuječi za stisko sočloveka, se 
danes, na prvo adventno nedeljo, ki je nedelja Karitas, v molitvi k Nebeškemu Očetu, 
spomnimo vseh, ki jih je zaznamovalo trpljenje in težke življenjske razmere.

Uvod v pozdrav miru:
Advent je čas pričakovanja, čas priprav, čas za nove začetke. V svojih ravnanjih 
pogosto grešimo in pozabljamo na edini pravi cilj; morda smo v svoji sebičnosti 
pozabili na skupnost, na naše občestvo in z njim tudi na tiste najbolj uboge in 
preizkušane. V želji po novih, boljših začetkih, si iskreno 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 z nesebično ljubeznijo izpričujejo tvojo dobroto. Pomagaj in podpiraj 
jih še naprej s svojim blagoslovom, v blagor vse Cerkve na Slovenskem.
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VERJAMEM VATE: 
Delovanje mreže za socialno 

vključenost - Vključen.si
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Delovanje mreže za socialno vključenost – Vključen.si

Kot spodbujevalnik razvoja nevladnega sektorja na področju sociale je novembra 2012 
pričela s svojim delovanjem mreža za socialno vključenost - Vključen.si, program 
Zavoda Pelikan - Karitas. Njen namen je združevati nevladne organizacije (NVO), ki 
delujejo na področju socialnega vključevanja. Povezane NVO pomenijo večjo moč 
pri zagovarjanju interesov in oblikovanju politik. Le povezani bomo uspešni napram 
vladi. Z vključevanjem v mrežo pa ne pridobi moči le mreža, ampak se krepi tudi 
vsaka posamezna organizacija-članica, saj mreža deluje za njih in za njihov razvoj. 
Želimo premagati ovire in težave, s katerimi se soočajo socialne organizacije. Želimo 
prispevati k boljšemu delovanju socialnih organizacij, k zagotovitvi boljših pogojev 
za delovanje in posledično uspešnejšemu in učinkovitejšemu izvajanju storitev 
za socialno izključene. Ravno socialno izključeni – revni, starejši, brezposelni, 
brezdomci, begunci, bolni, invalidi  – so tisti, ki jih imamo pred očmi ob vsakem 
koraku, vsaki aktivnosti, vsaki akciji. Njim želimo socialne NVO olajšati in izboljšati 
življenje, poskrbeti, da se bodo počutili del družbe in da bodo kakovostno vključeni 
v vsakdanje življenje. 

Ključna področja delovanja mreže Vključen.si tako zagovorništvo, informiranje in 
servisna podpora NVO ter ozaveščanje. 

V okviru zagovorništva in civilnega dialoga smo poudarek na oblikovanju pobud za 
spremembe in dopolnitve Zakona o socialnem varstvu. Tako smo v okviru delovne 
skupine Vključen.si na sestankih z odločevalci uspeli doseči spremembo Pravilnika 
o postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, ki se izvajajo 
na področju socialnega varstva, tako da se je obveznost obnovitve verifikacije za 
programe, ki jo že imajo, podaljšala s 5 na 7 let. Še vedno pa si prizadevamo za 
spremembe Zakona o socialnem varstvu; delovna skupina je že pripravila osnutek 
predloga spremembe, ki ga bomo v mesecu novembru predstavili javnosti in NVO. 
Predlog v zakon vnaša tudi socialno varstvene programe, katerih izvajalci so v veliki 
meri NVO, ureja stabilnejše financiranje socialno varstvenih programov in omogoča 
prenos izvajanja javnih storitev na NVO. 
V okviru zagotavljanja servisne podpore nevladnim organizacijam, ki delujejo 
na področju socialne izključenosti smo izvedli že 143 pravnega in projektnega 
svetovanja, ki je našim članom na voljo brezplačno. Organizirali smo 6 praktičnih 
delavnic za opolnomočenje delavcev in prostovoljcev nevladnih organizacij na 
področju socialnega vključevanja, na katerih smo se skupaj z vodilnimi strokovnjaki 
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usposabljali za delo s socialno izključenimi. Na delavnicah smo spoznali metodo 
biografskega učenja kot obliko dela s socialno izključenimi, izvedli usposabljanje 
mladinskih delavcev za delo s socialno izključenimi, se seznanili z načini vključevanja 
socialno izključenih v projektno delo, se naučili kako razviti socialno podjetniško 
idejo in usposobiti/zaposliti socialno izključene ter na info točki za starejše pridobili 
številne informacije in tehnike za delo s starejšimi. V naslednjem obdobju delovanja 
bomo organizirali še štiri delavnice, o katerih vas bomo obvestili s pomočjo našega 
e-obvestilnika ter spletne strani. Kot orodje informiranja smo namreč vzpostavili 
interaktivno spletno stran www.vključen.si in stran na facebooku ter poseben 
e-obvestilnik, ki izhaja dvakrat mesečno in nudi članom informacije o aktualnih 
razpisih, delavnicah, priložnostih in zanimivih dogodkih. 

Izjemno pomembna aktivnost mreže Vključen.si pa je tudi ozaveščanje, tako 
si prizadevamo za ozaveščanje splošne javnosti, javne uprave, medijev ter 
gospodarstvenikov. Pripravili smo kviz o socialnem vključevanju, ki seznanja 
vsakogar, ki rešuje kviz, o problematiki, o delu NVO na tem področju in o načinih 
vključevanja. V okviru ozaveščanja javne uprave in odločevalcev o pomenu in delu 
nevladnih organizacij smo organizirali že dve srečanji NVO in javne uprave ter 
odločevalcev, najprej v Veržeju, nato pa še v Ljubljani. Tako smo obema stranema 
omogočili lažjo komunikacijo, iskanje konstruktivnih rešitev in vzpostavitev 
sodelovanja za prihodnje. Da bi predstavniki javne uprave na lastni koži izkusili, 
kako pomemben je prispevek nevladnih organizacij za zmanjševanje socialne 
izključenosti ter kako njihovo delo pravzaprav izgleda, smo organizirali skupno 
prostovoljsko akcijo NVO in javne uprave, v okviru katere so se predstavniki javne 
uprave pridružili mladim prostovoljcem VIDES kampa in sodelovali v delavnicah 
za otroke in urejanju okolice. 

Poleg tega smo izvedlo analizo - pregled medijev in novinarjev, ki pokrivajo 
področje socialne izključenosti ter pregled novic in načinov poročanja, v novembru 
pa bomo s fokusnim srečanjem z novinarji, ki pokrivajo področje sociale, in sicer 
na temo pokrivanja dogodkov, kako oni prepoznavajo novice, kakšne novice so za 
njih oz. za bralce aktualne, kako komunicirati z njimi. Novinarje bomo seznanili 
s problematiko poročanja, s specifikami tega občutljivega področja, kjer bi morali 
prispevki pomagati in ne še dodatno obremeniti življenja socialno izključenih. 
Kasneje bomo na podlagi analize in srečanja napisali posebno brošuro in jo razposlali 
odgovornim urednikom in novinarjem, ki pokrivajo to področje. 

Nadaljevali bomo tudi z izvajanjem srečanj z gospodarstveniki na temo iskanja 
sinergij, podpore drug drugemu – NVO za podjetja, podjetja za NVO. Posebej v času 
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krize je sodelovanje zelo dobrodošlo in prepotrebno ne le za NVO, ampak tudi za 
podjetja. Z več fokusnimi srečanji lokalnih podjetij z lokalnimi NVO želimo doseči, 
da se spoznajo in da najdejo skupne točke za sodelovanje. Naš cilj je, da podjetja 
na NVO začnejo gledati ne samo kot na nekoga, ki želi prejeti denar, ampak kot 
nekoga, ki rešuje problematiko v nekem okolju, v lokalnem in nacionalnem okolju, 
v katerem dela to podjetje. Podjetjem želimo približati, da jim NVO lahko pomagajo 
pri zaposlovanju, pri vključevanju socialno izključenih, pri reševanju konfliktov z 
določenimi zaposlenimi, pri reševanju družinskih težav zaposlenih, ki vplivajo na 
produktivnost delavca, pri zagotavljanju motiviranosti in pripadnosti delavcev itd. 
Podjetjem želimo približati tudi ščitenje človeškega dostojanstva, uveljavljanje etičnih 
načel, ki veljajo za vse. Ena od aktivnosti v okviru te skupne akcije je ODLAGALIŠČE 
- spletna borza materialnih dobrin, ki so lahko osnova za ponovno uporabo v NVO. 
Naš cilj je, da podjetja ozavestimo tudi o tem, da so lahko stvari, ki jih mečejo stran, 
lahko zelo uporabne za nekoga drugega. Na ta način bodo podjetja razumela, da so 
lahko tudi sama delno soudeležena pri socialnem vključevanju, ne samo direktno z 
zaposlovanjem socialno izključenih, ampak tudi posredno z materialno pomočjo, ki 
jih pravzaprav nič ne stane. Ker pa se mnogi socialno izključeni bojijo, da bodo kot 
prejemniki pomoči ožigosani v družbi, nastopa mreža Vključen.si kot posrednik, ki 
v sodelovanju s podjetji in NVO koordinira razdeljevanje prejetih dobrin. Na naši 
spletni strani smo že vzpostavili spletno odlagališče, ki se polni s prvimi darovi. 
Želimo si, da bi v prihodnje še bolj zaživelo. 

Mreža Vključen.si vas vabi, da se nam pridružite in nam poveste, kako vam lahko 
olajšamo delo in vašim uporabnikom pomagamo na poti k opolnomočenju in 
socialni vključenosti. Več informacij lahko dobite na info@vkljucen.si, www.
vkljucen.si ali na telefonski številki: 030 646 943. 

                                                                                                                  

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
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VERJAMEM VATE: 

Gradivo za prostovoljsko delo
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Mednarodni dan prostovoljstva 

Mednarodni dan prostovoljstva za ekonomski in socialni razvoj ali krajše Mednarodni 
dan prostovoljstva je razglasila Organizacija združenih narodov na 40. zasedanju 
generalne skupščine z resolucijo A/RES/40/212 17. decembra 1985. Od takrat se 
vlade, Združeni narodi in civilnodružbene organizacije pridružujejo prostovoljkam 
in prostovoljcem iz vsega sveta pri praznovanju 5. decembra, mednarodnega dneva 
prostovoljstva.

Mednarodni dan prostovoljstva omogoča organizacijam, ki v svoje programe 
vključujejo prostovoljce/prostovoljke, ter posameznim prostovoljkam in 
prostovoljcem, da pokažejo javnosti, kaj so prispevali s prostovoljskim delom 
na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni pri doseganju razvojnih ciljev tega 
tisočletja.

Ti cilji so:

· izkoreniniti skrajno revščino;
· doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo;
· zagotoviti enakost med spoloma in omogočiti večji vpliv žensk;
· zmanjšati smrtnost otrok;
· izboljšati zdravje mater;
· boriti se proti HIV/AIDS, malariji in drugim boleznim;
· zagotoviti okoljsko trajnost;
· razviti globalno partnerstvo za razvoj.
 
Tako v različnih državah sveta na ta dan potekajo parade, projekti brezplačne 
zdravstvene pomoči, predstavljajo in izvajajo se različni prostovoljski projekti, 
opozarja se ne onesnaženost okolja …

 
5. december je samo en dan, ki vsekakor ni dovolj, saj je širjenje ideje prostovoljstva 
in navduševanje novih ljudi za opravljanje te dejavnost, ki poteka vsak dan, 7 dni na 
teden, 365 dni na leto. 5. december je tako neskončno dolg dan.

Različne prostovoljske organizacije tudi v Sloveniji obeležujejo 5. december. 
Organizirajo okrogle mize, posvete, seminarje … in tako razširjajo in razvijajo 
idejo prostovoljstva, idejo solidarnosti in nagovarjajo posameznike, da se začnejo 
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opravljati prostovoljsko delo.

MDP se je prek let razvijal: 1996 je sodelovalo 69 držav, leta 2003 pa jih je sodelovalo 
že 125. Vse države so se osredotočale na Cilje razvoja 21. stoletja (glej seznam). 
Organizacija MDP je ponavadi sodelovanje OZN, vlad, prostovoljnih organizacij 
in predanih posameznikov, dogodek pa vedno podpira veliko medijev in drugih 
organizacij.   

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na stran www.worldvolunteerweb.
com ali www.unvolunteers.com. Tam boste našli pomoč za organizacijo dogodkov 
in vso dokumentacijo, ki jo potrebujete. Našli boste tudi ideje za dnevne projekte, 
implementacijo delavnic, sodelovanje z mediji, oblikovanje plakatov … bodite 
pozorni na to, da večina organizacij dogodke ob mednarodnem dnevu prostovoljstva 
začne načrtovati že mesece vnaprej.

Teološka podlaga prostovoljstva

Beseda »prostovoljstvo« je latinskega izvora, pomeni pa »prosto in neprisiljeno 
sodelovanje v vojski«.

Pravzaprav je bil ta izraz mnogokrat uporabljen v povezavi za neplačano delo ali 
službo, vendar prvenstveno vključuje altruističen in plemenit namen, ki človeku 
pomaga doseči nek cilj. Da bi ta cilj dosegel, človek vloži svojo energijo, čas, znanje 
in spretnosti.

Prostovoljec je oseba, ki ostaja zvesta svojim dolžnostim v šoli, družini, poklicu, in 
ki je pripravljena svoje znanje deliti v širši okolici. To ni človek, ki je brez osebnih 
problemov ali človek, ki je že rešil vse svoje probleme, temveč človek, ki živi v 
človeško realnost, ne le zase in svoje dobro, temveč skozi stalen odnos z drugimi.

Znotraj Cerkve je »prostovoljstvo« precej nov termin, čeprav je potrebno poudariti, 
da so že od vsega začetka tisti, ki so sledili Kristusovemu zgledu, prostovoljno 
pomagali ljudem v stiski. Morebiti je uporabiti besedo »apostoli« preveč drzno, 
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ampak tudi iz Jezusovih besed je razvidno, da so tudi oni del temeljev prostovoljstva: 
»8 Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, demone izganjajte. Zastonj 
ste prejeli, zastonj dajajte. 9 Ne oskrbujte se ne z zlatom ne s srebrom ne z bakrom v 
pasovih, 10 ne s popotno torbo ne z dvema suknjama ne s sandali ne s palico, kajti 
delavec je vreden svoje hrane.« (Mt 10,8-10). Tako krščansko prostovoljstvo temelji v 
zakramentu krsta in je del poslanstva vsakega kristjana.

Ko je Cerkev iskala nove načine za večanje števila novih privržencev, so odkrili, da 
potrebujejo večje število služb, v katerih bi ljudje prostovoljno sodelovali v pomoči 
in veri, v dobrobit skupnosti, kjer bi delali brez vračila. 2 Dvanajsteri so sklicali 
množico učencev in rekli: »Ni prav, da mi zanemarjamo Božjo besedo, ker strežemo 
pri mizi. 3 Poiščite si, bratje, iz svojih vrst sedem mož, ki uživajo ugled in so polni 
Duha in modrosti, in določili jih bomo za to službo! 4 Mi pa se bomo posvetili molitvi 
in oznanjevanju besede.« (Apd 6,2-4).

Tako naj bi diakonat osnoval prostovoljstvo v Cerkvi, kar je še posebej razvidno iz 
položaja vdov. Dobro nam je namreč poznan položaj vdove v takratni družbi, zato 
nas ne sme presenetiti, če jih nekdo brez sramu sprejme v svojo družino in z njimi 
deli svoje dobrine brez da bi pričakoval vračilo. To ne pomeni, da prikrita dela ne 
širijo dobrote do ostalih kristjanov, temveč nudijo pomoč tudi tistim, ki bi se Cerkvi 
želeli priključiti. 

Trditev »Bog je Ljubezen (Deus Caritas est)« je najbolje izražena v stavkih Jezusovega 
najljubšega učenca (1 Jn 4,8), ki takoj dodaja, da je Božja ljubezen enaka tisti, s 
katero ljubimo svojega bližnjega (prim. 4,12), in ostro opominja: »20 Če kdo pravi: 
»Ljubim Boga,« pa sovraži svojega brata, je lažnivec. Kdor namreč ne ljubi svojega 
brata, ki ga je videl, ne more ljubiti Boga, katerega ni videl.« (prim. 4,20). 

Jezus je ob koncu svojega zemeljskega življenja Janezu o poslednji sodbi povedal, 
da ob poslednji sodbi Bog presenetljivo ne bo vprašal kolikokrat smo molili, ali 
kolikokrat smo prejeli zakramente, niti kolikokrat smo bili pri maši, ali če smo imeli 
kakšna posebna mistična doživetja, ampak ali smo sprejeli Jezusa v tistih, ki so lačni, 
žejni, nagi, bolni, zaprti (prim. Mt 25,31-46). 

Naša vera in pomoč sočloveku ne sledita ena drugi, temveč ena drugo podpirata, se 
druga k drugi ozirata, si pomagata in tako tvorita neskončni cikel.

Če delamo prvo, a drugega ne, smo lažnivci, pravi Janez – to pomeni, da smo neverniki. 
Če pa delamo le drugo, nismo daleč od tistih, ki se le zavedajo, da je človečnost del 
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posameznika, a ne verujejo. Podobno je Jezus rekel v govoru o poslednji sodbi, kjer nas 
je posvaril, da ne človeška moč ne preračunljivost ne bosta pomagali, saj pri Bogu ni 
natančne računice, saj je Bog ljubezen, ki je na računih ni. Zato je Jezus dovolj jasen: 
»Kralj jim bo odgovoril: ›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih 
najmanjših bratov, ste meni storili.‹ Kolikor niste storili enemu od teh najmanjših, tudi 
meni niste storili.‹  (Mt 25, 40.45). Ljubezen ne mora obstajati, če ni konkretna. Življenje 
nam ponuja in nas uči nešteto konkretnih izrazov ljubezni. 

Identiteta in vrednote krščanskega prostovoljstva

Duh služenja

Prostovoljstvo uvaja v družbo nove vrednote, kot npr. skupno dobro in posebno duh 
služenja, ki izhaja iz naše želje po pomoči drugim. V svojem bistvu prostovoljstvo 
želi razumeti zapletenost problemov in jih povsem spoznati, tudi tiste nove, nujne. 
To je »duh služenja«, ki pomeni neprestano spremljanje potreb, ki navdihuje 
ustvarjalnost v razumevanju kdaj je potrebno delovati, kako nekaj uresničiti pa tudi, 
kdaj je potrebno nek program nadomestiti. 

Poleg tega duh služenja predstavlja napor, vložen v učinkovito pripravo in nenehno 
učenje. Usposabljanje ki bo zagotovilo ne le uspešno uresničevanje programov, ampak 
bo tudi analiziralo okolje, z obstoječimi ustanovami in programi, z zakonodajo in 
občasno tudi z izkustvi drugih prostovoljcev. 

Svetopisemska temelja, to sta skromnost in deljenje z drugimi, dokazujeta, da 
nas Božja ljubezen opogumlja, da bi se dali na razpolago sočloveku. Jezus se je 
poistovetil s služabnikom: »ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo 
služabnika in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek.” (Flp 2, 7., 
Pri zadnji večerji pa je ustvaril trdno povezavo med svojimi besedami o ljubezni in 
simboličnim dejanjem: »13 Vi me kličete ›Učitelj‹ in ›Gospod‹. In prav govorite, saj 
to sem. 14 Če sem torej jaz, Gospod in Učitelj, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug 
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drugemu umivati noge. 15 Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor 
sem jaz vam storil.« (Jn 13, 13-15).

Pomembno je poudariti, da na Veliko noč spominjamo obojega, Evharistije in 
služenja, kot med seboj zelo povezanih aspektov istega dejanja. Pogosto pomislimo 
na evharistijo, a zanemarimo umivanje nog, vendar ne moreta biti ločeni. Skupnost, 
utemeljena na evharistiji, je skupnost, ki temelji na služenju.

Solidarnost in soodgovornost 

Dodatne vrednote prostovoljstva predstavljata solidarnost in soodgovornost. To 
sta besedi, ki se nanašata na različne sloje in dimenzije človeškega bitja. V vsakem 
primeru sta nepogrešljivi stanji človeškega obstoja: človek je intimno povezan z 
vsem podobnim v konkretno skupnost skupnega izraza in usode, tako kot celice 
nekega organizma tvorijo celoten organizem. Solidarnosti se ne moremo izogniti, 
saj kroji naše življenje. Omejuje jo naša svoboda, ki pa ji hkrati daje odgovornost: 
Človeška svoboda ne obstaja razen kot splošno dobro, ki ga omejuje solidarnost s 
svobodo drugih, saj je odgovorna za vpliv, ki ga ima nanje.

Takšna oblika solidarnosti in vzajemne odgovornosti je bila opisana tudi v encikliki 
papeža Janeza Pavla II., »Sollicitudo Rei Socialis«, kjer je zapisal: »solidarnost … 
ni samo občutek sočutja do trpljenja toliko bližnjih in neznanih ljudi. Nasprotno, je 
trdna in močna odločenost delati dobro za dobro vseh in vsega, kajti resnično smo 
odgovorni za vse.« (št. 38)

Zato za krščanskega prostovoljca »deliti s sočlovekom« pomeni pomagati mu iz 
revščine in odvisnosti od drugih; »biti z nekom« pomeni želeti si, da napreduje 
in mu pomagati osvoboditi se in postati avtonomen, soudeležen in protagonist v 
procesu gradnje skupnosti.  

Zastonjskost
Prostovoljec je oseba ki z drugimi deli svoj prosti čas, vpliv, denar, včasih celo hišo, in to 
brez kakršnegakoli osebnega interesa, le iz želje po tem, da dela dobro drugim.

Prostovoljstvo je izključeno iz političnih in ekonomskih izmenjav, saj želi trpljenje lajšati 
brez dobička, je samo dejanje ljubezni, bližine in upanja.

V družbi, ki temelji na imetju, pomeni zastonjskost prostovoljstva odkrivanje, da ima človek 
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svojo vrednost kot človeško bitje, ne pa zaradi tistega kar ustvari; to pomeni, da njegovo delo 
ne temelji izključno na ustvarjenem dobičku. Zastonjskost ljudem omogoča dajati več prostora 
družbenemu življenju in nam pomaga odkrivati, kako pomembni je vsak izmed nas.

Nekaj idej za praznovanje mednarodnega dne prostovoljcev

“Teološka” razlaga in utemeljitev prostovoljnega dela

Vernikom je dobro večkrat ponuditi krščansko razlago in utemeljitev prostovoljnega 
dela. Vsi kristjani bi se morali zavedati, da »delati dobro« ni samo stvar »dobre 
volje posameznika« ampak temeljno poslanstvo kristjana. Naloga Karitas je (njena 
pedagoška vloga!) da to zavest širi med kristjani. Ob dnevu prostovoljstva Karitas 
lahko pripravi pridigo na to temo, predavanje za vernike, pripravi pisno gradivo za 
župnijski list ali kakšen drug medij.

Medijska promocija naših programov in prostovoljnega dela v njih

Ob dnevu prostovoljcev lahko poskušamo priti v medije s predstavitvijo svojih 
programov. Ciljajmo predvsem na »civilne« medije, čeprav tudi na »Cerkvene« ne 
pozabimo. Dobro pripravimo gradivo – predstavitev svojih programov, njihovo 
utemeljitev,… Za popestritev pripravimo kakšne konkretne zgodbe, anekdote, 
pričevanja prostovoljcev. Medije povabimo na obisk katerega naših programov. Ne 
pozabimo! Novinarji so zelo veseli konkretnega gradiva, podatkov, zgodb, …, da 
lahko pripravijo svoj prispevek s čim manj truda.

Akcija »Postani prostovoljec«

V župniji na različne načine povabimo ljudi naj se nam pridružijo kot prostovoljci. 
Uporabimo »klasične« cerkvene medije kot so oznanila, župnijski list, oglasna 
deska, … pa tudi osebna vabila ljudem, ki jih poznamo in menimo, da bi bili dobri 
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prostovoljci. Pošljimo jim prijazno pisemce, ki ga podpiše župnik, … Običajno 
mislimo, da vsi vedo, da so povabljeni naj postanejo prostovoljci, a se motimo. 
Marsikdo bi bil pripravljen postati prostovoljec, pa se ne čuti nagovorjen. Poiščimo 
pot kako ga nagovoriti.

Praznovanje sv. Miklavža (sv. Nikolaja) za socialno ogrožene skupine

Svetovni dan prostovoljcev je na predvečer praznika sv. Miklavža (Nikolaja). To je 
dan, ko po mnogih deželah »sv. Miklavž« ponoči obišče in obdari otroke. Na ta način 
se kristjani spominjamo tega svetnika in njegove dobrote. V literaturi najdemo vrsto 
legend, ki nam pričajo o tej dobroti, ki se je znova in znova prelivala v konkretna 
dobra dela. Sv. Miklavž nam je lahko zgled v našem prostovoljnem delu.

Predvečer tega praznika (to je dan prostovoljcev!) lahko kot Župnijska karitas 
izkoristimo na različne načine:

Sv. Miklavž lahko obišče socialno ogrožene otroke in jih obdari (vendar ne •	
delajmo miklavževanja za vse otroke – pozorni bodimo na tiste, ki so socialno 
ogroženi!);

Organiziramo lahko Miklavževanje za različne socialno ogrožene skupine •	
– pripravimo srečanje, kratek kulturni program, igrico, … na kateri tudi 
spregovorimo o zgledu sv. Miklavža in prostovoljnem delu. Prid tudi »sv. Miklavž« 
in udeležence skromno obdari;

Organiziramo lahko Miklavževanje za sodelavce karitas (kot zgoraj);•	

Za naše prostovoljce kot sv. Miklavž pripravimo skromna darila – drobno •	
pozornost v zahvalo za njihovo delo.

Okrogla miza o prostovoljnem delu

Lahko organiziramo okroglo mizo, na katero povabimo različne organizacije 
in Cerkve in izven nje, ki se ukvarjajo s prostovoljnim delom. Na okrogli mizi 
organizacije in Župnijska karitas predstavijo svoje programe ter se odprto pogovarjajo 
o problematiki povezani s prostovoljnim delom (npr. ali je prostovoljstvo v naši 
družbi vrednota, kaj lahko naredimo za več solidarnosti med ljudmi …). Pomembno 
je, da skušamo okroglo mizo organizirati v »civilnem« prostoru in pritegnemo čim 
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širši krog sodelavcev. Ob ustreznem reklamiranju okrogle mize (mediji – predvsem 
iz civilne sfere) ter primerni udeležbi s cerkvene strani (oznanila in drugi kanali 
obveščanja znotraj Cerkve) je lahko taka okrogla miza izhodišče za vstop Karitas v 
lokalno javnost ter promocij njenih programov.

Prostovoljska tržnica (bazar, vas)

V župniji, kraju, ali drugem primernem središči lahko organiziramo prostovoljsko 
tržnico – vas, bazar, …). Pripravimo mize, stojnice, … kjer se s plakati, slikanim in 
pisnim gradivom izdelki, … predstavijo različni programi, na katerih delajo naši 
prostovoljci. Obiskovalcem so tudi na voljo za odgovore na vprašanja in pogovor, 
ter tiste, ki pokažejo zanimanje za program tudi povabimo na obisk. Udeležence 
bomo seznanili s svojimi programi, morda pa se bo po bolj konkretni predstavitvi 
kdo med njimi tudi opogumil in tudi sam postal prostovoljec. Na tržnico lahko 
povabimo (in jim omogočimo prostor) tudi druge prostovoljske organizacije. Če 
dvomimo o tem, da bi lahko zagotovili dobro udeležbo obiskovalcev na tržnici, jo 
lahko kombiniramo z drugimi dogodki, ki jih organiziramo na dan prostovoljcev 
(ali v teh dneh), lahko pa tudi ob kakšnem drugem skupnem srečanju (npr. v župniji 
v povezavi z nedeljsko sveto mašo, …).

Ročna dela za razvoj prostovoljnih programov

Ljudi, ki obvladajo različne obrti ali umetniška ali ročna dela lahko povabimo, da 
darujejo kakšen svoj izdelek za razvoj prostovoljskih programov. Predlagati jim 
moramo konkreten program za katerega darujejo. Na kakem javnem dogodku 
ob dnevi prostovoljcev (lahko tudi v povezavi z nedeljsko sv. mašo) izdelke 
prodajamo – po vnaprej dogovorjeni ceni ali pa izvedemo dražbo (avkcijo). Sam 
dogodek lahko kombiniramo s prostovoljsko tržnico.

Predstavitev prostovoljskih programov v šolah

Z vodstvi posameznih šol na našem teritoriju pravočasno vzpostavimo stik in 
se skušamo dogovoriti, da nam na dan prostovoljcev omogočijo vstop v šolo 
in predstavitev naših programov. Poudarek mora biti na programih za otroke in 
programih (in akcijah), v kateri lahko sodelujejo tudi otroci. Ob obisku se morda 
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lahko dogovorimo za sodelovanje v kakšnih prihodnjih projektih ter predstavimo 
naše možnosti kako lahko pomagamo posameznim učencem iz njihove šole. 
Na predstavitvi poskušamo otroke navdušiti za prostovoljno delo, ter narediti 
prostovoljstvo za vrednoto. Tudi če nam na šoli ne bodo omogočili prostega termina 
bomo morda uspeli najti skupen jezik za kakšen skupen projekt. Če pa ne bo uspelo 
niti to, bo še vedno naš trud poplačan s tem, da bodo vsaj odgovorni na šoli vedeli, 
da smo resna organizacija z resnimi programi. Tudi če bo prvo srečanje neuspešno 
bo  morda odprlo vrata za nadaljnje sodelovanje. 

Razglasitev »naj« prostovoljca

Na prireditvi v okviru dneva prostovoljcev razglasimo naj prostovoljca in mu 
podelimo plaketo ali kakšno simbolično nagrado. »Naj« prostovoljca lahko izberemo 
sami, lahko pa izvedemo mini natečaj med prostovoljci samimi ali med župljani. 
Taka drobna pozornost je prostovoljcem lahko dragocena spodbuda  za naprej saj 
jim sporoča, da je njihovo delo pomembno in cenjeno.

Piknik, pogostitev, romanje, … za prostovoljce

Za prostovoljce lahko na dan prostovoljcev organiziramo piknik, pogostitev, jih 
peljemo ali povabimo na kakšno kako romanje, … in jim na tak način pokažemo, 
da so nam pomembni in dragoceni. Takšna drobna pozornost jim bo v dodatno 
spodbudo za vztrajanje v prostovoljnem delu.To da se poleg prostovoljnega dela 
tudi družijo jih bo med seboj povezalo in njihovemu prostovoljnemu delu dodalo 
tudi prostovoljno dimenzijo. Nikoli ne pozabimo – če želimo prostovoljce obdržati 
moramo zanje tudi kaj narediti. Ne zahtevajo veliko – že drobne pozornosti pa lahko 
delajo čudeže. 

Sodelovanje pri sveti maši

Sodelavci karitas lahko na dan prostovoljcev ali nedeljo pred oz. po njem pomagajo 
sooblikovati sv. mašo. Pri tem lahko besedila pripravijo sami (ta knjižica jim je lahko 
v pomoč), lahko pa uporabijo tudi v naprej pripravljena besedila. 
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Delitev balonov s sporočilom

Pred dnem prostovoljcev sodelavci karitas pripravijo večje število balonov, na 
katere pripnejo sporočila z geslom svetovnega dne prostovoljcev. Lahko jim dodajo 
tudi kakšno svoje osebno (za Župnijsko karitas pomembno) sporočilo, ali vabilo 
na prireditev. Na dan prostovoljcev se potem podajo na ulice in balone s sporočili 
delijo mimoidočim.

Usposabljanja prostovoljcev

Če v tem času organizirate posebno tematsko usposabljanje prostovoljcev, lahko v 
shemo vedno dodate tudi del usposabljanja, ki zadeva prostovoljstvo samo. Primerne 
teme so med drugim lahko tudi prostovoljstvo kristjanov, vrednote prostovoljcev 
ter prostovoljstvo nasploh.

Zid prostovoljcev

V eni izmed bolgarskih župnij se je med prostovoljci porodila zanimiva ideja: na 
cerkvenem dvorišču so si izbrali točko, na kateri so sezidali zid. To mesto jim sedaj 
služi za obveščanje, pisanje ali objavo kakršnihkoli informacij javnega značaja, ki se 
tičejo prostovoljstva v njihovi župniji ali drugod, tudi po svetu.

Zberite prostovoljce za skupno delo

Prav za to priložnost lahko združite več prostovoljcev, ki pokrivajo isto področje 
(starostniki, invalidi itd.). Po nekaj uvodnih urah jim posredujte material za 
izdelavo božičnih voščilnic (voščenke, škarje, kolaž papir ali večbarvni papir 
…). Na voščilnice naj člani (delovne) skupine napišejo svoje misli ter želje ob 
praznikih, svoje ime in mesto od koder prihajajo. Nato lahko te voščilnice pošljete 
svojim poslovnim partnerjem ter drugim sodelavcem.

Predstavljanje projekta PSM

Ob tem dogodku je pomembno, da predstavite projekt PSM, saj je njegov glavni cilj 
razvijanje prostovoljstva. Zbrani prostovoljci bodo tako v prihodnje morda z večjim 
zanimanjem prisostvovali organiziranim aktivnostim.
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Promovirajte vpliv prostovoljstva

Izpeljite kampanjo »podarjanja časa«, kjer bodo ljudje obljubili določeno kvoto časa, •	
ki ga bodo posvetili izbranim projektom.

Pomagajte družbam prepoznati družbene prostovoljske projekte.•	

Odprite nacionalni seznam prostovoljnih organizacij.•	

Vzpostavite državni center za promocijo prostovoljstva.•	

Organizirajte tekmovanje za prostovoljsko himno, pesem ali jingle.•	

Predlagajte nagrade ali priznanja. Prosite vlado ali druge vplivne osebe, naj jih •	
podarijo prostovoljcem in prostovoljnim organizacijam.

Izdajte knjigo, poročilo ali raziskavo o prostovoljnih aktivnostih v državi.•	

Objavite seznam služb, ki brez prostovoljcev ne bi obstajale.•	

Lobirajte za sprejem zakona o prostovoljstvu.•	

Promovirajte Milenijske razvojne cilje (MRC).•	

Spodbujajte državo in lokalne oblasti, da MRC  vključijo v svoje letne strategije.•	

Osveščajte javnost prek delavnic, forumov, konferenc, medijev … in poudarjajte •	
pomen prostovoljstva.

Izpeljujte aktivnosti, osredotočene na posamezne cilje MRC, npr. osveščanje o •	
okoljskih problemih.

Pazite, da se bo vse vaše delo in komunikacija ujemala s cilji MRC. •	
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Izbrišite revščino in izboljšajte izobraževanje

Mobilizirajte prostovoljce, da bodo brezdomcem in ubogim lahko raznašali hrano, •	
obleko in zdravila.

Organizirajte izobraževalne in zabavne dogodke za sirote in otroke z ulic.•	

Omogočite prostovoljcem čiščenje javnih površin, sajenje dreves ipd. v revnih •	
četrtih.

Gradite ceste, igrišča in igrala s pomočjo podarjenih sredstev.•	

Zbirajte sredstva za pomoč osnovnim šolam in revnim učencem pomagajte pri •	
nabavi potrebščin.

Spodbujajte starše, skupine v soseski, nevladne organizacije … k pogovorom o lokalni •	
problematiki, potrebah in inovativnih pristopih k izobraževanju.

Vir predlogov:

http://www.worldvolunteerweb.org/int-l-volunteer-day/how-to-plan/ideas-on-
what-to-do-for-ivd.html
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Molitev za novo evangelizacijo
Hvala ti, dobri Oče, da te poznamo in se lahko zbiramo v Jezusovem imenu. 
Prosimo te, poživi nam vero, da bo postala globoko prepričanje in resnična moč, 
ki izhaja iz osebnega srečanja z Jezusom Kristusom.

Daj nam, dobri Oče, da bomo živeli v poslušnosti Svetemu Duhu. Naj zvesto 
hodimo za Kristusom, navdušeno in vztrajno odgovarjamo na Božjo besedo in 
hvaležno uživamo kruh življenja.

Dobri Oče, podpiraj z močjo Duha prizadevanje Cerkve za novo evangelizacijo 
in nas vodi, da bomo z besedo in svojim življenjem našim sodobnikom oznanjali 
Kristusa.

Jezusovi učenci naj se odlikujemo po ljubezni do ubogih in stiskanih, naj bomo 
solidarni s potrebnimi in velikodušni v delih usmiljenja, naj ne molčimo pred 
zlom in ne podležemo mikom prevladujoče miselnosti.

Po Marijinem zgledu naj v luči vere odkrivamo čudovita Božja dela; naj bomo 
pozorni na znamenja časov in postanemo znamenje navzočnosti Vstalega v 
svetu, da bomo z novim navdušenjem služili resnici, pravici in miru.

To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Gradivo ob tednu Karitas 
za poživitev kršcanske dobrodelnosti




