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Spoštovani gospod župnik! 
 
Caritas Internationalis v torek, 10. decembra 2013, z blagoslovom papeža 
Frančiška začenja prvo globalno kampanjo za boj proti lakoti, ki bo 2 leti 
potekala po 164 �lanih mednarodne mreže Karitas s ciljem, da bi se prenehala lakota na 
svetu do leta 2025. Kampanja izhaja iz dejstva, da vsak osmi človek na svetu nima 
dovolj hrane za preživetje. Pridružuje se ji tudi Slovenska karitas. 
 
Za�etek kampanje sovpada z adventnim �asom, ki je pomemben �as za nas, da 
razmišljamo o skrivnosti u�love�enja našega Gospoda, »ki je prišel k nam, da bi imeli 
življenje, in ga imeli v izobilju« … (Jn 10,10). Karitas po vsem svetu jo bo izvajala v 
smislu konkretne pomo�i, ozaveš�anja in tudi molitve. Predsednik Caritas 
Internationalis, kardinal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, je ob za�etku kampanje za 
škofe in vas duhovnike pripravil posebno pastoralno pismo, ki vam ga prilagamo.  
 

1. Ob za�etku kampanje, 10. 12. 2013, nas papež Frančišek in tudi predsednik 
Slovenske karitas, škof msgr. Metod Pirih vabita k molitvi za možnost 
končanja lakote na svetu. Ta dan bo po vsem svetu ob 12. uri potekal »Val 
molitve«, tudi v Sloveniji preko valov Radia Ognjišče, pri �emer bomo 
sodelovali sodelavci Slovenske in Škofijskih karitas. Veseli bomo, �e se boste tej 
papeževi pobudi priključili tudi v vaši župniji.  

2. Na Slovenski karitas vas spodbujamo tudi, da ta dan ali kateri drugi dan v 
adventnem �asu za ta namen molite ali darujete sveto mašo in k 
sodelovanju povabite vse sodelavce Župnijske karitas in tudi druge 
vernike. Za sveto mašo smo pripravili predloge prošenj in uvoda v molitev 
Očenaša, ki vam jih prilagamo na zadnji strani poleg posebne molitve za 
zmanjšanje lakote. Veseli bomo, �e jo boste uporabili in tudi kakšno spodbudno 
besedo iz kardinalovega pisma. V okviru te kampanje smo posebno spodbujeni k 
molitvi O�enaša, v smislu »daj nam danes naš vsakdanji kruh …«. 

 
Hvala vam že v naprej za vaše geste solidarnosti v molitvi.  
 

Imre Jerebic 
generalni tajnik Slovenske karitas 



 

PROŠNJE: 
 
Dobri Oče! Po preroku Izaiju nam praviš: »Tolažite, tolažite moje ljudstvo« , 
govori vaš Bog. »Govorite Jeruzalemu na srce in mu kličite, da je dokončana 
njegova tlaka, da je poravnana njegova krivda«. Ko se danes skupaj s papežem 
Frančiškom v molitvi zbiramo k prošnji za konec lakote po vsem svetu, ti kličemo: 
 

1. Gospod, navdahni nas s so�utjem in solidarnostjo, da bomo po svojih 
mo�eh skrbeli za vse, ki jim primanjkuje hrane drugih osnovnih dobrin.  
 

2. Gospod, daj nam mo�i, da se bomo zmogli �emu odpovedati in od svojega 
viška deliti s tistimi, ki nimajo. 

 

3. Gospod, daj nam modrosti, da bomo izbirali take voditelje, ki si bodo iskreno 
prizadevali za solidarnost in pomo� potrebnim. 

 

4. Gospod, navdihuj voditelje narodov, da bodo delali v korist vseh, še posebej 
najbolj potrebnih pomo�i. 

 

5. Gospod, odvrni od naše dežele šibo kuge, lakote in vojne. 
 
     6. In še po osebnem namenu….. Prosimo Gospoda. 
 
Nebeški Oče! Izročamo ti naše prošnje za vse, ki živijo v pomanjkanju. Sprejmi jih 
in usliši. To te prosimo po Kristusu našem Gospodu.  
 
UVOD V O�ENAŠ:  
 
»Daj nam danes naš vsakdanji kruh …« 
Se zavedamo koliko ljudi po svetu z nami ta trenutek moli, izgovarja te besede in to 
prošnjo tudi vsak dan? Veliko ve� nas je kot le tistih, ki živijo v lakoti in revš�ini. 
Molitev O�enaša, ki nas jo je nau�il naš Odrešenik, je tudi hrana, ki daje novo 
mo�,  prinaša upanje in nam pomaga pri izhodu iz kriz, s katerimi se sre�ujemo  … 
Zato radi sami in drug z drugim molimo in slavimo Vsemogo�nega, ki vse vodi, da bi 
znali deliti z drugimi in izmoliti vedno manj la�nih ljudi na tem svetu. Zato zmolimo: 
O�e naš, ki si v … 
 
MOLITEV: 
 
»Gospod daj nam danes le tisto, kar resni�no potrebujemo in ne tisto, kar želimo ali 
kar mislimo, da potrebujemo. Daj tistim med nami, ki imajo premalo, dovolj kruha za 
danes, in pomagaj razlo�evati tistim, ki imajo preve� dobrin, kaj potrebujejo za 
svoje življenje in kaj lahko podelijo z drugimi. Pomagaj nam vsem gojiti krepost 
zmernosti, da bomo vedeli, kdaj imamo dovolj in znali podeliti svoje vire tudi s tistimi, 
ki živijo v lakoti in revš�ini.« 
 
 


