
 

Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam 
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SPOŠTOVANI,  

 
V današnjem času smo priče vedno večjemu prepadu med premožnimi na eni strani ter vse bolj revnimi 
in nemočnimi, ki se le s težavo prebijajo iz dneva v dan skozi življenje, na drugi strani. Vseeno pa mnogi 
nekje v sebi čutimo in se zavedamo, da to ni prav in da je svet nujno potreben sprememb. 
 
Vitezi jeruzalemskega templja, OSMTH Slovenija, smo posveten viteški red in hkrati nevladna 
človekoljubna organizacija, priznana s strani Združenih narodov. Skozi stoletja so se vitezi širom sveta, 
skladno s svojim kodeksom in poslanstvom, borili za ohranjanje moralnih vrednot, varovali revne in 
nebogljene ter delovali v dobrobit družbe. Tudi danes je naše poslanstvo, da skozi lastno aktivno in 
vzorno delovanje skušamo vplivati na moralni in etični razvoj družbe, vzpodbujati sočutnost in 
dobrodelnost skozi številne humanitarne akcije, razvijati med ljudmi socialno in ekološko osveščenost ter 
zavedanje lastnega obstoja in lastne identitete. 
 
Tokrat smo se odločili za akcijo zbiranja sredstev za pranje perila (pralni praški in mehčalci) z 
namenom, da pomagamo socialno šibkim upokojencem. Žal si za trdo prigarano pokojnino lahko 
privoščijo čedalje manj in so na neki način odrinjeni na obrobje sodobne družbe. Ugotavljamo, da se 
mora čedalje več upokojencev odreči drugim dobrinam, da si zagotovijo nekaj tako osnovnega in 
nujnega, kot so pralna sredstva. 
 
Z akcijo nagovarjamo k sodelovanju zaposlene v gospodarskih družbah za pomoč, saj je bil marsikateri 
upokojenec, ki bo deležen te vrste pomoči, zaposlen prav v vaši bližnji okolici. Vsakdo, ki je nekoč s 
svojim delom ustvarjal in prispeval k razvoju naše sedanjosti, si zasluži primerno osnovo vsaj za 
skromno življenje. Če pa smo pozorni in opazujemo svet z odprtimi očmi, vemo, da je realnost na žalost 
pogosto drugačna. 
 
 
V upanju, da prepoznavate v naših prizadevanjih dober namen in pozitivne učinke, vas prosimo, 
da podprete to akcijo in donirate pralna sredstva. Zagotavljamo vam, da bodo prišla v prave roke.  
 
Hvala za vašo odzivnost in plemenitost. 
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Več o nas si lahko preberete na: www.osmth-hierusalem.si in www.osmth-slovenija.si 
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