pomolimo se
Oče naš, kruh naš
svagdanji daj nam
danas i oprosti
nam za trenutke
kada smo uzeli
više zajedničkog
kruha nego što
nam pripada.

3. prosinca

29. studenog
Danas se prisjećamo
skromnih početaka
Marijinih obroka od
barake u škotskim
brdima do globalnog
pokreta koji hrani više
od 2 milijuna djece u
školi svaki dan.

Marija, Isusova majka
koja je znala što znači u
siromaštvu odgojiti dijete

Na utorak velikodušnosti
razmislite o darivanju
vremena, talenata ili
blaga za pomoć u radu
hranjenja sljedećeg
gladnog djeteta,
Marijinim obrocima ili
lokalnoj dobrotvornoj
organizaciji.

Staklenka
blagoslova:
Napišite nešto
na čemu ste
zahvalni svakog
dana i stavite to
u staklenku. Sve
to pročitajte na
Božić.

Molitva uz božićno
drvce: „Gospodine,
neka nas sjajna svjetla
ovog drvca podsjete
na svjetlo i radost
koje Ti donosiš
na dijeljenje tih
darova s drugima.
Amen.“

Veronica, diplomantica i bivša
korisnica Marijinih obroka.
Danas molimo da se ispune
snovi djece Marijinih obroka.

„Veliča duša moja
Gospodina i klikće duh moj
u Bogu mome Spasitelju.“
Luka 1:46-47

1. prosinca

4. prosinca

„Obrazovanje vam daje
pouzdanje da uspijete!“

7. prosinca

30. studenog

8. prosinca
Marijini obroci partneri su BREAD
Noida iz Indije. Usprkos zatvaranju
škola zbog Covida 19, uspjeli smo
nastaviti s hranjenjem djece kroz
distribucije u zajednici. „Ova se djeca
u školske dane raduju tom dnevnom
obroku i stoga želimo nastaviti
pomagati našoj djeci na neki način.“

5.
prosinca

i

2. prosinca
„Kako humanitarno djelujemo
određuje nas kao osobe. Kako taj
rad potičemo i njegujemo određuje
budućnost našeg društva.“

pomolimo se

mir

nada

28.
studenog

2021

adventska razmatranja

Dopusti da Ti
pomognemo
napuniti stol
gladnima dobrim
stvarima, a ne
mrvicama s
našeg stola.

9. prosinca
13 godišnja Loise voli pjevati.
Ona je jedno od više od
140000 djece koja primaju
Marijine obroke u Liberiji.
Prije večere pjevajte
Božićnu pjesmu sa
svojom obitelji i pomolite
se za onu djecu koja još
ne mogu pohađati školu.

Magnus MacFarlane-Barrow,
DARUJ

6. prosinca
Živite
velikodušnost
svetog Nikole
i razmislite
o tome da
napravite
virtualno mjesto za prijatelja
ili člana obitelji na velikom
blagdanskom obiteljskom
stolu.

10. prosinca
Marijini obroci nude
ključan životni izlaz za
60000 ranjive djece
u Južnom Sudanu
gdje je život otežan
međunarodnim
sukobom. Danas molimo
za sve koji rade za mir
usred nasilja.

16. prosinca
Dok pripremamo
blagdanske obroke,
sjećamo se kuhara
volontera poput Rebeke
iz Malavija koja hoda
dva kilometra kako bi
pripremila kašu, noseći
svoju sedmogodišnju
kćer Paulinu.

21. prosinca
Danas vas molim da molimo
za one koji se vraćaju u
učionice usred globalne
nesigurnosti i za Marijine
obroke da i dalje
mogu dolaziti do
sljedećeg gladnog
djeteta.

pomolimo se

13. prosinca

Nauči nas kako
dijeliti ono što nije
namijenjeno nama.
Odjeni nas Svojom
ljubavlju kako
bismo dovršili svako
dobro djelo za koje
si nas stvorio.

14. prosinca

Marijini obroci
pomažu velikom
broj djece koja su
ostala bez roditelja
u Mjanmaru. Danas
molimo za one koji su
ostali bez roditelja i
osjećaju da su
sami.

17. prosinca
Marijini obroci hrane
više od 335 000
djece u Zambiji, gdje
je gotovo polovica
stanovništva mlađa od
14 godina. Razmislite
o doniranju hrane
lokalnoj humanitarnoj
udruzi.

22. prosinca
Često najveći darovi,
poput vremena za
volontiranje, nisu
umotani. Marijini
obroci mogu doći do
više djece zahvaljujući
bezbrojnim malim djelima
ljubavi tisuća volontera
širom svijeta.

18. prosinca
U došašću se
sjećamo da su
Marija, Josip i dijete
Isus bili izbjeglice.
Danas molimo za
4208 djece kojoj
Marijini obroci služe
u ratu pogođenom
Aleppu u Siriji.

19.
prosinca

23. prosinca
„Mala djela
LJUBAVI
najvažnija su
djela.“

15. prosinca
U zemljama u
kojima djeluju,
Marijin obroci
pružaju pomoć u
kriznim situacijama,
ako je potrebno.
Ove smo godine
pomogli Haitiju
nakon potresa.

Dvanaestogodišnji Moses živio
je na ulicama Kenije tražeći
hranu. Sada, a uz pomoć
Marijinih obroka, želi postati
liječnikom kako bi pomagao
drugima oko sebe. Molimo
za hrabrost da prevladamo
prepreke u pomaganju
drugima blizu nas.

ljubav

Marijini obroci
poslužuju
rižu i grah za
više od 138
000 djece u
Haitiju.

12.
prosinca

radost

11. prosinca

pomolimo se
Stavi u naša srca
Svoju samilost
za svako gladno
dijete i koristi
naša mala djela
ljubavi da oni
više ne gladuju.

20. prosinca
Marijini obroci hrane
djecu u Nigeriji,
gdje samo jedno od
deset ima električnu
energiju. Izbrojite svoje
prekidače i darujte 67
lipa po prekidaču. 67
lipa će kupiti jedan
obrok za gladno dijete.

24. prosinca
„Jer nam s

dio
e ro

spasitelj, Krist Gospodin.
“
Luka 2:11

Magnus
MacFarlaneBarrow
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