Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega.
Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida. Lk 1, 32
evangelij: Lk 1,26-38

sreda, 9. december
2. adventni teden
14

msgr. JOŽEF KERÉC

Po naporni in dolgotrajni plovbi Janez končno prispe na Kitajsko, v ogromno deželo z največ ljudmi na svetu. Izkrca se v
Šanghaju, nato pa z letalom poleti v mesto Kunming na jugu Kitajske. Še tri dni se z avtom vozi po razdrapani cesti, vse dokler
ne dospe v Čaotung. Tam je msgr. Keréc našega Janeza že nestrpno pričakoval.
Msgr. Keréc velja za enega najpomembnejših slovenskih misijonarjev. Bil je nizke postave z zelo dolgo in črno brado,
takšno, da se je še samim bradatim Kitajcem zdela predolga.
Večkrat je rekel: »Misijonar brez brade je kakor lisica brez repa.«
Doma je bil iz Prosečke vasi v Prekmurju, v misijone na Kitajsko
pa je odšel že leta 1921. Na začetku so mu rekli kar »potujoči
župnik razbojnikov«, saj je v težavnem zaledju mesta Macao mnoge
razbojnike spreobrnil. Pozneje pa je v pokrajini Yunnan v mestu
Čaotung zgradil sijajno misijonsko središče s čudovito misijonsko
dejavnostjo, v katero je pritegnil slovenjebistriške sestre, italijanske
redovnike »kamilijance« ter seveda tudi našega dr. Janeza Janeža.
Kitajci so ga imeli zelo radi. Zanje je naredil veliko dobrega. Neki
kitajski škof je dejal: »Če bi vsi Evropejci imeli tak način oznanjevanja
evangelija kot msgr. Keréc, bi se evangeliju nikdar ne upirali ne
ljudje ne država.«

Na Kitajskem živi kar 1 milijarda in 400 milijonov ljudi. V
Sloveniji pa samo 2 milijona. Izračunaj, koliko Slovenij bi
bilo potrebnih, da bi se izenačili s številom prebivalcev
Kitajske. Zmoli »Sveti angel« za kitajske otroke.
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