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SVETI KAMIL in RDEČI KRIŽ
Verjetno ste že slišali za organizacijo Rdeči križ? To je največja svetovna 

humanitarna organizacija. Tudi v Sloveniji je močno prisotna. A zakaj se sploh 
imenuje Rdeči križ? Rekli boste: »Po rdečem križu, ki je simbol te organizacije.« To je 
res, a od kod jim ideja po takem simbolu? Tega pa, dragi otroci, sem prepričan, da 
tudi vaši starši ne vedo.

Začetnik tega simbola je sveti Kamil de Lellis, ki je živel pred več kot 400 leti. V 
mladosti ni prav nič kazalo, da bo kaj iz njega. Bil je mlad, len in prepirljiv, pa še kvartal 
in kockal je rad. Poleg tega je vztrajno iskal slavo v vojski proti napredujočim Turkom, 
ki so takrat oblegali Evropo. A si je poškodoval nogo, katere si nikoli ni popolnoma 
pozdravil. Z vojaško kariero tako ni bilo nič. Na zdravljenju je bil cela štiri leta. V 
tem času pa je v njem dozorel po-klic, da bi skrbel in negoval bolnike ter ranjence. 
Zato je skupaj s petimi tovariši sestavil družbo, ki se je posvečala samo temu delu. 
Pozneje se bodo imenovali kamilijanci.

Ker jih je gnala velika ljubezen do Boga, ki so ga videli v bolnih in trpečih, 
ter ker so imeli veliko opravka s krvjo, so na svoja oblačila narisali velik rdeč 
križ, ki je postal njihov zaščitni znak. Po tem simbolu je, dragi otroci, švicarski 
človekoljub Henri Dunant poimenoval organizacijo Rdeči križ, ki jo je ustanovil 
l. 1863.

Pomagaj svojemu sošolcu, če potrebuje pomoči, še posebej 
tistemu, ki ti je zoprn. Zmoli zanj eno »Zdravamarijo«.

sreda, 16. december
3. adventni teden

»Blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj.« Lk 7, 23

evangelij: Lk 7,18-23

ADVENTNI KOLEDAR 2020

Misijonsko središče Slovenije • Kristanova 1, 1000 Ljubljana • tel.: 01 300 59 50 • missio@rkc.si • www.missio.si

Tukaj sem, pošlji mene! Iz 6,8
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