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PONOVNO BEGUNEC
Naš Janez je ponovno begunec. Z msgr. Kerécem in ostalimi slovenskimi misijonarji ter misijonarkami prispe v Hong Kong. 

Hong Kong seveda ni velika gorila iz filma King Kong , temveč ogromno obmorsko mesto, ki je bilo v tistem času pod upravo 
Anglije. Šele leta 1997 je Hong Kong ponovno postal del Kitajske. 

»Kaj sedaj?« se sprašuje Janez. Msgr. Keréc se je namreč odločil, da se bo skupaj z ostalimi misijonarkami vrnil v domovino. 
Za Janeza pa vrnitev ni mogoča. Tudi če bi hotel. V domovini bi ga zagotovo ponovno pričakalo preganjanje, če ne še kaj 
hujšega.

Msgr. Keréc mu žalostno reče: »Tu vam dam, kolikor imam denarja, uredite si, kakor veste in znate. Jaz vam ne morem pomagati.« 
Njune tako tesne vezi so se sedaj grobo pretrgale. A nevidna vez velikega prijateljstva bo ostala za vedno. Vse življenje si 
bosta dopisovala.

V Hong Kongu pa so tudi že italijanski redovniki kamilijanci, s 
katerimi je Janez v bolnišnici na Kitajskem tesno sodeloval. Takoj 
ga povabijo, če bi se jim pridružil. Janez ne pomišlja. Ponudijo 
mu dve izbiri: Tajska ali Tajvan. »Pa naj Bog odloči,« si misli Janez. 
»Pojdem tja, kjer mi bodo prvi priskrbeli dovoljenje.«

Dovoljenje za prihod na Tajvan pride prvo. Janez si reče: »No, 
pa gremo na Tajvan«.

Prižgi tretjo svečko na adventnem venčku.

Veliko ljudi nima doma, ker so razseljeni zaradi vojn in 
nasilja. Zmoli zanje en »Očenaš« in »Zdravamarijo«, da bi se 
lahko kmalu vrnili na svoje domove. 
Posej še božično žito, da bo ob Božiču zraslo v visok travnik.

nedelja, 13. december
3. adventni teden

sv. Lucija

»Jaz krščujem v vodi, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate.« Jn 1, 26

evangelij: Jn 1,6-8.19-28
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Tukaj sem, pošlji mene! Iz 6,8
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