POVABILO
s. Roxanne, koordinatorice mednarodne mreže SHALOM
Dragi prijatelji!
Pišem zato, ker bi rada z vami podelili dve povabili.
Najprej smo povabljeni, da se 10. decembra spomnimo Dneva človekovih
pravic. Na naši spletni strani najdete informacijo o tem in tudi predlog za dejanje:
http://www.gerhardinger.org/english/jpicsen/hrdec10/Human_Rights_Day_2013.htm.

Papež Frančišek je pozval vse ljudi po svetu, naj 10. decembra opoldne po
svojem krajevnem času molijo za to, da ne bi bilo več lakote na svetu. Ta "val
molitve" preko časovnih meja bo zaznamoval začetek kampanje, ki jo organizira
Mednarodna Karitas, imenovane "Ena človeška družina, hrana za vse". Za več
informacij obiščite spletno stran:
http://www.caritas.org/2013/11/caritas-launch-global-wave-prayer-end-hunger/;
za molitev za kampanjo pa:
http://www.caritas.fi/uploads/1/9/1/3/19137125/prayer_layout_eng.pdf.
Prosim, sporočite nam, kako ste članice našega Shalom-a obhajale to
priložnost.
(Op.: Iz skupnosti lahko pošljemo najprej s. Tereziji Hostnik, da bo potem
posredovala naprej.)

Za 1. januar 2014, Svetovni dan miru, pa organizacija Pax Christi
International vabi k udeležbi pri on-line (na spletu) vigiliji: 24 ur za svetovni mir.
Za prejem informacij in podrobnosti registrirajte svoj e-mail naslov na spletno
stran: 24hoursforworldpeace.org.
V solidarnosti za bolj pravičen in miroljuben svet,
s. Roxanne
P.S.
Drage sestre! V podporo prošnji naše s. Roxanne dodajam še sporočilo Slovenske
Karitas s tem v zvezi:
Spoštovani!
Caritas Internationalis z blagoslovom papeža Frančiška začenja prvo globalno kampanjo
za boj proti lakoti, ki bo 2 leti potekala po 164 članih mednarodne mreže Karitas s ciljem, da
bi se prenehala lakota na svetu do leta 2025. Kampanja izhaja iz dejstva, da vsaka osma oseba
na svetu nima dovolj hrane za preživetje. Pridružuje se ji tudi celotna Slovenska karitas ob
podpori predsednika, škofa msgr. Metoda Piriha.

Začetek kampanje sovpada z adventnim časom, ki je pomemben čas za nas, da razmišljamo o
skrivnosti učlovečenja našega Gospoda, »ki je prišel k nam, da bi imeli življenje, in ga imeli v
izobilju« … Karitas po vsem svetu jo bo izvajala v smislu konkretne pomoči, ozaveščanja in
tudi molitve.
Kampanja se bo začela v torek, 10. decembra 2013. Na ta dan nas papež Frančišek vabi k
molitvi za možnost končanja lakote na svetu (ta dan bo dana tudi posebna izjava za medije
s strani papeža in video sporočilo). Po vsem svetu bo ob 12. uri potekal Val molitve – glede
na lokalni čas, molitev se bo začela ob 12h na otoku Samoa po njihovem času in tako naprej po
svetu, tudi v Sloveniji preko valov Radia Ognjišče, pri kateri bomo sodelovali tudi sodelavci
Karitas. Vabimo tudi vas, da se nam pridružite pri tej molitvi (v studio ali ob radijskih
sprejemnikih).
Več
o
kampanji
na
straneh
Caritas
Internationalis
http://food.caritas.org/?p=1176.
Na Slovenski karitas smo danes poslali tudi pismo na vse slovenske župnije in spodbudili
duhovnike in sodelavce Karitas k molitvi in darovanju maše za ta namen (na ta dan ali kdaj
drugič v adventnem času).
Predsednik Caritas Internationalis, kardinal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, je ob začetku
kampanje pripravil posebno pastoralno pismo, ki je duhovna podlaga te kampanje.
Veseli bomo vaše podpore v molitvi. Blagoslovljen adventni čas vam želim,
Imre Jerebic,
Slovenska karitas

