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Dragi starši in vzgojitelji!

Leto je naokoli in ponovno vstopamo v adventni čas. Po starodavnem izročilu Cerkve je advent čas 
priprave, pričakovanja, hrepenenja in miru. Spominjamo se Jezusovega prvega prihoda na svet pred več 
kot dva tisoč leti v Betlehemu v Judeji in pričakujemo njegov drugi prihod, ko bo prišel v svoji slavi in ga 
bo vsakdo prepoznal v svojem srcu. Ta Adventni koledar nas vabi, da poleg zunanjih stvari pripravimo 
tudi našo notranjost na veselo praznovanje božiča.

Vabimo vas, da si v adventnem času vzamete vsak dan nekaj trenutkov za umiritev od dnevnih 
obveznosti in od zunanjega hrupa »veselega decembra«. Z našimi zgodbami vam želimo pomagati, da 
skupaj kot družina posvetite nekaj minut branju, premišljevanju in skupni molitvi. Preproste spodbude 
vas vabijo k molitvi in dobrim delom do bližnjega, da bi tako poglobili svoj odnos z Bogom. Predlagamo 
vam, da si izberete fiksen termin v dnevu in ob adventnem venčku oblikujete družinsko molitev. Vse 
skupaj vam bo vzelo dnevno le okrog 5 –10 minut. Prepričani smo, da bo ta kratek čas obrodil bogate 
sadove v vašem življenju.

Rdeča nit letošnjega Adventnega koledarja je molitev otrok za otroke; molitev, ki nas povezuje z 
Bogom in podpira delo naših misijonarjev. V prvem delu koledarja bomo predstavili življenje mlade Fran-
cozinje blažene Pauline-Marie Jaricot, ki je v začetku 18. stoletja v Lyonu ustanovila več prepoznavnih 
misijonskih pobud. Njena Družba za širjenje vere se je razširila po vsem svetu in danes deluje kot ena 
najpomembnejših Papeških misijonskih družb. V drugem delu koledarja bomo njeno življenje in delo 
povezali s pričevanji slovenskih misijonarjev, ki delujejo po svetu. Poslali so zgodbe, kako oni danes v 
misijonih molijo z otroki in kako jim molitev pomaga pri njihovem misijonskem delovanju.

Poleg molitve in duhovne podpore smo poklicani tudi h konkretnim dejanjem pomoči do bližnjega. 
Ker večina od nas ne more oditi v misijone, lahko našim misijonarjem najlažje pomagamo s finančnimi 
darovi. K tej solidarnosti vabimo tudi otroke v Sloveniji. Na sredi zvezka je kartonček, iz katerega bodo 
sestavili škatlico kot nabiralnik, v katerega bodo skozi adventni čas nabirali darove za misijone. Vsak dar 
je dragocen, četudi je samo malo drobiža. Pomembno je, da darujejo z veseljem in z mislijo na otroke v 
misijonih. Sredstva adventne akcije »otroci za otroke« se razdelijo na svetovni ravni za projekte, name-
njene otrokom v misijonih. Natančen pregled za 
lansko akcijo najdete na koncu koledarja.

Dragi starši in vsi bralci Adventnega koledarja,  
želimo vam bogato doživet adventni čas in veliko veselja  
ob prebiranju naših zgodb. Jezus Kristus, ki je za božič prišel  
na svet, naj se dan za dnem rodi tudi v vaših srcih in družinah.

Misijonsko središče Slovenije
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Kolikokrat ŠE gremo spat do božiča?
26. november 2022 sobota pred 1. adventno nedeljo

Dragi otroci!
Leto je naokoli in ponovno smo vstopili v adventni čas, ko pričakujemo Jezusov prihod na svet. 

Pripravljamo se na božični praznik, ko se spominjamo, kako se je Jezus rodil v Betlehemu. Samo še malo 
manjka, po bomo doma postavili jaslice. »Kako,« boste rekli, »štirje tedni niso malo, to je zelo veliko.« 
Prav imate, za otroke je to lahko zelo veliko, odraslim pa en mesec običajno mine kot bi trenil z očesom. 
Zato pa je prav, da vsak dan dobro izkoristimo. Otroci, ali že veste, kdaj boste postavili jaslice, okrasili 
smrečico, namestili lučke, pripravili kakšno darilce, pospravili svojo sobo, pomagali mamici peči piškote 
in potico …? Ja, še malo, pa bodo na vrsti tudi te zunanje priprave na božični praznik. A najprej je na 
vrsti še druga, notranja priprava, da se umirimo, se povežemo kot družina in skupaj tudi molimo. Vabimo 
vas, da se vsak večer zberete ob adventnem venčku, prižgete svečko in sledite zgodbam in nalogam iz 
Adventnega koledarja.

Letos bomo spoznali življenje blažene Pauline – Marie Jaricot. Živela je pred dvesto leti v Lyonu v 
Franciji. Bila je še mlado dekle, ko je začela svoje veliko delo za misijone. Začela je čisto preprosto z vsa-
kodnevno molitvijo in darovanjem majhnih kovancev za misijonarje. Danes pa je poznana po vsem svetu 
kot ustanoviteljica velike Papeške Družbe za širjenje vere. Prav ona je navdihnila tudi mnoge druge, da 
so začeli svoje delo za misijone. In letos je bila naša Pauline razglašena za blaženo, se pravi da se ji lahko 
priporočamo, da bo ona v nebesih prosila za nas in za otroke v misijonih, ki jih je imela tako rada. Tudi 
otroci lahko z molitvijo in darovi pomagate otrokom v misijonih. Na sredi tega zvezka je kartonček, iz 
katerega lahko sestavite nabiralnik in skozi adventni čas zbirate vaše darove za misijone.

V drugem delu Adventnega koledarja bomo prebirali o doživetjih naših slovenskih misijonarjev o 
tem, s kakšnim veseljem otroci v misijonskih krajih molijo in kako misijonarjem konkretno pomaga moli-
tev. Ali ste vedeli, da lahko molitev ulovi celo kače? Prebirajte do konca in boste vse izvedeli.

Naloga: Preštej, kolikokrat bomo šli še spat pred božičem.  
Doma skupaj naredite načrt, kdaj boste uredili vse zunanje priprave na praznik. 

Skupaj zmolite zdravamarijo in sveti angel.
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Čudni časi
27. november 2022 1. adventna nedelja

Pauline-Marie Jaricot se je rodila 22. julija 1799 v verni katoliški družini v Ly-
onu. To je bil čas velikih družbenih pretresov. Nekaj let prej je v Franciji potekala 
francoska revolucija, ko so meščani in delavci odstavili kralja, plemiči so izgubili 
svoje posebne pravice, od takrat naprej pa naj bi vsi živeli v »svobodi, enakosti in 
bratstvu«, kot je bilo geslo revolucionarjev. Toda kot vedno na tem svetu, ta enakost 
ni bila za vse enaka. Za marsikoga je bilo življenje trdo in težko. Zaradi težkega življenja so mnogi hiteli 
v mesta. Če pa v mestu niso dobili dela, je bilo tam še težje preživeti kot na deželi. Kdor je dobil delo v 
kakšni tovarni, je moral delati dolge ure v težkih pogojih in je zaslužil komaj zadosti za svoje preživetje. 
Skratka, življenje je bilo težko in veliko je bilo revnih ljudi.

Naša Pauline je imela drugačno izkušnjo. Njena družina je bila bogata. Oče Antoine je bil lastnik 
tovarne in trgovec s svilo, ki so jo uporabljali za najdragocenejše obleke. Pauline je bila sedmi in najmlajši 
otrok v družini. Vsi so se razveselili njenega rojstva in kmalu je postala ljubljenka vseh. Mati Jeanne je bila 
zelo pobožna in je svoje otroke navajala k molitvi in pomoči bližnjim. Na dan svojega rojstva je Pauline 
prejela sveti krst. V ta namen so starši poklicali duhovnika, ki je ostal zvest papežu. V času po francoski 
revoluciji namreč niti to ni bilo povsem jasno, da so vsi duhovniki zvesti papežu. Nova francoska vlada je 
namreč hotela ustanoviti svojo francosko Cerkev, Napoleon pa je za nekaj let celo dal zapreti papeža. Bili 
so čudni časi velikih prevratov in sprememb. A težki časi rodijo velike ljudi. In takšna je bila naša Pauline, 
ki pa v prvih letih svojega življenja ni kazala posebnega zanimanja za ljudi v stiski. 

Zanimivost: Francoska  
imena običajno izgovarjamo brez 
zadnjih črk, nekatere črke pa 
moraš brati drugače kot  

v slovenščini. Premisli,  
kako se pravilno izgovori ime 

Pauline – Marie Jaricot. 
(Odgovor: Polín Marí Žarikó).

Naloga: Premisli, kakšni so časi danes,  
o čem se pogovarjajo odrasli in kaj  

misliš o tem. Zmoli zdravamarijo za vse,  
ki so danes v stiski.
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Mlada spogledljivka
28. november 2022 ponedeljek 1. adventnega tedna

Videli smo, da je bila Pauline v družini zelo lepo sprejeta. Odraščala je kot srečno in živahno dekle. 
Bila je zelo odločna in včasih tudi trmasta. Imela je bujno domišljijo in se je hitro zapletla v domišljijske 
predstave. 

Pauline je od malih nog odraščala v visokih krogih lyonskega družabnega življenja. Rada se je lepo 
oblačila, hodila na plese in zabave, se pustila snubiti mladim vrstnikom in sanjarila o idilični poroki. Že 
po naravi je bila zelo lepa, poleg tega pa se je lahko oblačila v izbrana in draga oblačila, tako da so jo vse 
vrstnice občudovale. V njej so imele vzornico in po njej določale nove modne trende. Tudi fantje so radi 
pogledovali za njo in jo snubili. A vse to seveda ni prav dobro vplivalo na njeno mlado dušo. Odraščala je 
v lepo, spogledljivo mlado žensko, postajala prevzetna in nečimrna. 

Starši, ki so ji omogočali bogato življenje, so ji dali tudi ljubečo vzgojo in zgled žive vere. Hkrati pa ji je 
Bog dal zvesto srce, ki se je zlahka predalo tudi globoki pobožnosti. Vsekakor se je v njeni duši veliko do-
gajalo. Tako je bila Pauline razpeta med družabnim življenjem in duhovnimi vrednotami. Predvsem mati 
jo je spodbujala, da bi opazila tudi preprosto življenje delavcev, revščino in duhovni razkroj v viharnih 
letih po francoski revoluciji. Pauline je v duši čutila, da jo Gospod kliče k globljemu odnosu z Njim. Bila je 
nestanovitna v svoji pobožnosti. Doživljala je trenutke goreče molitve in željo, da bi dalj časa preživela v 
molitvi pred Najsvetejšim zakramentom, hkrati pa je še naprej iskala občudovalcev na plesih. Pri trinajstih 
letih je pobožno prejela prvo sveto obhajilo. Življenje 
pa se je nadaljevalo kot prej, v razpetosti 
med zunanjo očarljivostjo visoke družbe 
in duhovno poglobljenostjo molitve.

Naloga:  
Premisli,  
katere so  
tvoje močne  

in šibke točke.  
V molitvi prosi Jezusa,  

da ti pomaga  
iz tega narediti 

nekaj dobrega.
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Prva velika preizkušnja
29. november 2022 torek 1. adventnega tedna

Paulinino življenje pa se je močno spremenilo pri petnajstih letih. Nekega dne je doma med čišče-
njem padla s klavirskega stolčka in silovito udarila ob tla. Pri tem si je resno poškodovala živčni sistem. 
Na pol je ohromela, ni se mogla več normalno premikati in niti govoriti ni mogla več pravilno. Zdravniki 
so izvajali različne terapije, a so postajali vedno bolj negotovi glede možnosti okrevanja. Njeno mamo je 
tako zelo skrbelo za hčerino zdravje, da je zbolela še ona. Ko pa je nepričakovano umrl še njen najsta-
rejši sin Narciss, ki je bil star komaj 
enaindvajset let, se je materino 
zdravje še poslabšalo. Takrat se je 
oče Antoine odločil, da bo Pauline 
poslal v majhno vasico zunaj Lyo-
na, da mati in hči ne bi bili preveč 
v skrbeh druga za drugo in bi lažje 
okrevali. Toda njegovi dobri na-
meni niso bili uslišani. Paulini se je 
zdravje še slabšalo in tudi materi ni 
kazalo nič bolje. Pauline se je zapr-
la pred svetom in njeno zdravje se 
je slabšalo.

Paulinina mati Jeanne je bila 
zelo pobožna. Smrt sina jo je zelo 
pretresla, a ni izgubila zaupanja v 
Boga. Ko je videla, da zase in za 
hčer po naravni poti ne more upati na ozdravitev, se je obrnila nanj in rekla: »Gospod, če res mora še kdo 
umreti v naši družini, naj bom to jaz in naj Pauline živi. Sprejmi to daritev in blagoslovi mojo hči.« In Bog 
je uslišal to materino molitev. Res je Jeanne umrla 29. novembra 1814, a domači Paulini tega niso pove-
dali, iz strahu za njeno zdravje. V istem času je Pauline sprejela obisk duhovnika, ki jo je povabil, naj ne 
izgubi upanja nad življenjem. Opravila je sveto spoved in prejela sveto obhajilo. Ta izkušnja odpuščanja in 
duhovne hrane je globoko vplivala nanjo. Pauline se je zdravje začelo izboljševati in počasi je ozdravela. 
Ko so ji domači končno le povedali za materino smrt, je priznala, da je sumila na to. 

Naloga: Iskrena daritev rodi bogate sadove. 
Premisli, za koga v svoji družini lahko narediš 

kakšno dobro delo in daruješ kakšno žrtev?
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»princeska« se spremeni
30. november 2022 sreda 1. adventnega tedna

Pauline je ozdravela od težke bolezni. Ob smrti matere in brata se je zamislila. Navezala je osebni stik 
z domačim duhovnikom in začela globlje doživljati svete zakramente. Vseeno pa ni spremenila svojega 
načina življenja. Še naprej ji je ugajalo, da je bila v središču pozornosti. Uživala je v udobnem življenju 
svoje družine, oče ji je kupoval drage obleke ter izbran nakit. Spet je blestela na zabavah in srečanjih 
lyonske visoke družbe.

Prišel pa je postni čas leta 1816, ko so potihnile zabave v mestu. Skupaj s svojo sestro je hodila 
poslušat postne pridige v bližnjo cerkev sv. Nizierja. Tisto leto je pridigal vnet in odločen duhovnik, vikar 
Würtz. Nekega dne je vikar goreče spregovoril o nečimrnosti. Mlademu dekletu se je zdelo, da vikar vidi 
v njeno srce in z besedami slika njeno dosedanje življenje. Zdelo se ji je, da so vsi pogledi poslušalcev 
obrnjeni nanjo, nečimrno kraljico mlade lyonske družbe. Pridiga jo je zadela v srce in čutila je, da mora 
nekaj spremeniti. Takoj po pridigi je odšla v zakristijo in vikarju povedala, kaj doživlja. Nekaj dni kasneje 
je Pavline opravila dolgo življenjsko spoved in si izbrala vikarja Würtza za duhovnega voditelja. Odslej je 
zaživela novo življenje v predanosti Bogu in skrbi za bližnje. Odložila je svoja draga oblačila in se začela 
oblačiti kot preproste delavke iz mestnih tovarn. Modro surovo tkano krilo, okoli ramen bela ruta, na glavi 
pa kapica, kakršno so nosile služkinje in tovarniške delavke, to je bila odslej njena obleka. Ljudje niso 
mogli verjeti svojim očem, ko so nekdanjo »princesko« videli v obleki iz preprostega platna in z navadno 
delavsko čepico na glavi. Oče ni bil posebej navdušen nad spremembo. Po trdovratnem odporu ji je 
končno le dal dovoljenje, da je prodala ves svoj dragoceni nakit, da bi z denarjem podpirala siromake. Še 
vedno pa ni dovolil, da bi razdala svoje obleke. Pauline je odslej vsak dan skrbela za revne ljudi in hodila 
v bolnišnico, da bi spremljala umirajoče. Mladim delavcem je pomagala najti delo v mestnih tovarnah, 
hkrati pa jih je spodbujala k duhovnemu ži-
vljenju. »Je to nova modna muha ali 
zgolj razočaranje nad življenjem,« 
so se spraševali ljudje, ki niso 
verjeli, da se je v Pauline zgodila 
resnična sprememba. 

Naloga:  
Ali si že kdaj doživel 

spreobrnjenje?  
Naredi eno dobro  

delo za nekoga  
v tvoji okolici  

(zunaj družine).
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Življenje za Jezusa
1. december 2022 četrtek 1. adventnega tedna

V Pauline se je zgodila resnična sprememba. Včasih so še prišle skušnjave. Posebno ko se je srečala s 
svojimi prijateljicami, ki so bile okusno oblečene in lepo naličene, so se zbudile nekdanje strasti. Prijate-
ljice niso razumele, kaj se je zgodilo s Pauline in niti malo jih ni mikalo, da bi ji sledile po njeni poti. Zelo ji 
je bilo hudo, ker njene niso spoznale, kako veliko ji pomeni Jezus, ki tudi njih kliče, da bi služile ubogim. 
Še dobro, da je imela ob sebi trdno vodstvo vikarja Würtza. Ta izkušen in odločen mož ji je kar narav-

nost povedal, če je Pauline na svoji duhovni 
poti omahovala. Kdaj drugič pa jo je moral 
krotiti, ko je šla v skrbi za uboge predaleč in 
je pozabljala na svoje redne dolžnosti. Pod 
njegovim vodstvom je v njej vedno bolj ra-
sla želja po zreli popolni podaritvi Jezusu. 
Še isto leto za božič je v Marijinem svetišču 
Fourvière nad Lyonom pred veličastnim 
kipom Marije, ki kaže svetu otroka Jezusa, 
naredila zaobljubo čistosti in se za vedno 
zavezala Bogu. Pauline ni postala redovni-
ca, ampak je svojo zaobljubo živela kot lai-
kinja sredi sveta. Odločila se je, da bo svoje 
življenje posvetila izključno služenju revnim 
in bolnim. Bog je njeno daritev sprejel.

Pauline je sicer izgubila nekdanje pri-
jateljice, a na novi poti je pritegnila vedno več preprostih deklet in tovarniških delavk. Pauline je v njih 
odkrila dragocene duše, ki so bile odprte za nadnaravno lepoto Božjega kraljestva. Pred svojim spreo-
brnjenjem teh ljudi skorajda ni videla, sedaj pa je našla nove iskrene prijateljice in sodelavce. Tudi njih je 
navdušila, da so začele skupaj pomagati in obiskovati uboge. Predvsem je skušala pomagati ženskam 
brez zaposlitve, tako da jim je poiskala delo v kakšni tovarni in jih tako rešila pred revščino in ulico. Če-
prav njene nove prijateljice pogosto same niso imele veliko premoženja, so s skromnimi darovi pomagale 
še revnejšim. Njeno služenje potrebnim je spremljalo goreče molitveno življenje.

Na cvetno nedeljo leta 1917 je Pauline doživela notranje duhovno srečanje z Jezusom. Še enkrat mu 
je dala na razpolago svoje življenje. S svojimi novimi prijateljicami je ustanovila Družbo za zadoščevanje 
Srcu Jezusovemu, da bi s prejemanjem zakramentom in molitvijo skrbele za spreobrnjenje grešnikov in 
evangelizacijo sveta.

Naloga: Zmoli desetko rožnega venca  
    za blagoslov tvojega življenja.
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Bratec jo navduši za misijone
2. december 2022 petek 1. adventnega tedna

Pauline je bila vedno tesno povezana s svojim dve leti starejšim bratom Phileasom (izg. Fileásom). Ta 
je že v mladih letih sanjal, da bo postal misijonar na Kitajskem. Na očetovo prigovarjanje je sicer najprej 
za kratek čas stopil v podjetniške vode, a duhovni poklic je na koncu le zmagal in tako je začel v Parizu 
študirati v bogoslovju. Tam, v glavnem mestu Francije, je prišel v stik z Družbo za zunanje misijone. To je 
bilo tisto, kar je iskal. Začel je spremljati njihovo delo in iskal načine, da bi tudi sam pomagal pri širjenju 
vere v daljnih krajih. Zbiral je novice o misijonarjih in jih pošiljal svojim znancem, med katerimi je bila na 
prvem mestu njegova draga sestra Pauline. Vedel je, da se je v njej zgodila velika sprememba in da je 
ustanovila molitveno zvezo z mnogimi člani. Zato jo je prosil za molitev za misijonarje, da bi po njih vsi 
ljudje spoznali Kristusa. Med novicami, ki jih je pripravljala Družba za zunanje misijone, je izvedel tudi za 
finančne stiske misijonarjev na Kitajskem. Družba je hotela poslati nove misijonarje v Azijo, a je za to nuj-
no potrebovala dodatna sredstva. Zbudila se je njegova mladostna želja in svojo sestro Pauline je prosil, 

da bi med člani svoje molitvene zveze spodbudila še 
priložnostno nabirko za misijone na Kitajskem. 

Vedel je, da je njegova sestra zelo iznajdljiva 
in mu bo gotovo pomagala.

Pauline je tudi sama čutila, kako 
pomembno je, da vsi ljudje spoznajo 
Kristusa, hkrati pa se ni hotela pre-
nagliti z novimi akcijami. Že sedaj je 
imela ogromno dela, ko je skrbela 
za siromake v Lyonu. Vneto je prosila 
Gospoda, naj ji pomaga razumeti, kaj 

naj stori. Ko je tako molila v cerkvi, kjer 
je nekoč poslušala tisto odločilno pridi-

go, se je zazrla v dve oljni svetilki. V eni je 
olje skoraj dogorelo, druga pa je bila še čisto 

polna. Premišljevala je in v tem prizoru našla razlago 
za vero. Evropa je bila v tistem času brez vere, daljni misijonski 

kraji pa so vero sprejemali z navdušenjem. Mi naj bi dali na razpolago svojo molitev in sredstva, da oni 
spoznajo vero. Tako se je Pauline odločila, da bo z vso močjo podprla misijonsko prizadevanje družbe. 
Ostalo je le še vprašanje kako?

Naloga: Hm, premisli, kako bi pomagal Pauline. 
Kaj bi ji svetoval glede nabirke za misijone?
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Misijonske skrinjice
3. december 2022 sobota 1. adventnega tedna

Pauline se je ogrela za pobudo, da bi pomagala zbirati sredstva za misijone. Ni pa hotela, da to delo 
po začetnem zanosu preide v pozabo. Zato je iskala način, da bi nabirke potekale organizirano in bi na 
ta način misijonarjem zagotovili redno pomoč. Veliko je premišljevala in molila, da bi ji Bog pokazal pravi 
način, kako naj organizira svoje delo. V misijonskih sporočilih, ki jih je prejemala preko svojega brata 
Phileasa, je zasledila zanimivo pobudo iz Anglije. Tam so namreč organizirali posebne nabiralnike v cer-
kvah, šolah in trgovinah, v katere so lahko ljudje vrgli kovance. »To je ideja,« si je mislila, »če da vsak od 

nas na kup malo drobiža, se bo iz majhnih darov na-
brala velika količina denarja za misijone.« Zamisel 

je takoj preizkusila. Med počitnicami je obiskala 
svojo sestro v Saint Vallieru. Tudi ona je imela 
skupaj z možem v lasti veliko tovarno svile. Tam 
se je Pauline pomešala med delavke. Navdušila 
jih je za svojo molitveno zvezo zadoščevanja 
Jezusovemu Srcu in med njimi organizirala 
nabirko za misijone. Vsak petek je med njimi 
zaokrožila pušica in vsaka je darovala 1 sou. 

Ko se je vrnila s poletnih počitnic je ta 
zgled povedala svojim prijateljicam iz moli-

tvene zveze v Lyonu. Dekleta so bila navdušena 
in so se tudi same obvezale, da bodo vsak teden 

prihranile 1 sou in ga darovale za misijone. Hodile so okrog 
članov zveze in tudi od vrat do vrat po domovih ter v skrinjice nabirali darove za misijone. 

Ljudje so se lepo odzivali na njene pobude. A Paulini nekaj ni dalo miru. Še vedno je bilo skoraj vse 
odvisno od pripravljenosti nje in njenih sodelavcev, da so osebno hodili od hiše do hiše in zbirali darove. 
Ko je nekdo obnemogel ali pa je izgubil voljo, je njegovo delo propadlo. Kot rojena organizatorka je Pau-
line iskala način, ki bi zagotovil trajen uspeh. Želela si je, da bi prav vsak vernik sodeloval pri misijonskem 
poslanstvu Cerkve. Ko je tako več mesecev premišljevala in molila v ta namen, se ji je nekega večera 
posvetilo. Organizirala bo vojsko molivcev in darovalcev za misijone. 

Zanimivost: 1 sou  
je bila v tistem času vrednost, 

podobno kot bi danes rekli 5 evrov

Naloga: Če še nisi, sestavi nabiralnik iz 
kartona, ki ga najdeš na sredini zvezka in 

do božiča vanj zbiraj male prispevke za 
misijone.

...1110... ...11



Deset, sto, tisoč
4. december 2022 2. adventna nedelja

Pauline je prišla na odlično idejo, ki se je izkazala kot velika uspešnica v 
organiziranju dobrodelnih nabirk za misijone. Odločila se je, da bo vsakega 
člana svojega združenja povabila, da najde deset novih članov, ki bodo vsak 
dan molili in vsak teden darovali po 1 sou za misijone. Vsaka skupina bo imela 
odgovorno osebo, ki bo zbirala darove. Ti »desetarji«, kot jih je imenovala, bodo od-
dajali svoje darove »stotnikom«, ki bodo odgovorni za 10 skupin. Stotniki pa bodo oddali svoje darove 
naprej »tisočnikom«. O sprejetih darovih so pisali tudi sezname, da ne bi prišlo do zlorabe. Ideja se je 
takoj prijela. Vedno več ljudi se je vključilo v skupine. Vsakdo je hotel ustanoviti svojo novo skupino in 
prevzeti odgovornost zanjo. Skupine so začele rasti tudi po drugih krajih. V enem letu je bilo že 500 čla-
nov in v dveh letih se je v blagajno pariške 
družbe za zunanje misijone steklo več tisoč 
frankov. Phileas je iz Pariza navdušeno spre-
mljal delo svoje sestre in njene družbe ter 
po svojih močeh pomagal tudi sam. Pošiljal 
je vedno sveže novice iz misijonov, ki jih je 
Pauline nato razširila med člani svoje druž-
be. Ko je delo začelo presegati njene moči 
in je tudi v Cerkvi postalo vedno bolj prepo-
znavno, je Pauline prosila lyonsko škofijo in 
dobila uradno priznanje, saj ni hotela, da bi 
ji kdo očital, da nepošteno dela z denarjem. 

Njena misijonska zveza je v treh letih 
tako zelo narasla, da so tudi v drugih krajih 
videli njen uspeh in občudovali genialno za-
misel, kako lahko trdna mreža darovalcev s 
skromnimi darovi zbere veliko denarja za dober namen. Vedeli so, da Pauline deluje predvsem v Lyonu 
in Franciji, hoteli pa so, da bi se družba razširila po celem svetu. Tako so bili navdušeni, da je skupina 
duhovnikov in znanih gospodov prevzela Paulinino delo in leta 1822 ustanovila veliko Družbo za širje-
nje vere. Zamisel so ponesli po celi Evropi in povsod ustanavljali mrežo po deset, sto in tisoč molivcev. 
Pauline je bilo malo hudo, ker je pri tem koraku niso nič vprašali, po drugi strani pa je bila vesela, da se 
je njeno delo razširilo po celem svetu, saj si je to v bistvu tudi sama želela od vsega začetka. Včasih Bog 
vodi naše življenje po vijugasti poti, a vendar vedno pripelje do pravega cilja.

Naloga: Vprašaj svoje sošolce in prijatelje, če bi tudi vi ustanovili misijonsko  
   skupino. Na koncu tega zvezka je povabilo k ustanovitvi skupine.

...11...11



Živi rožni venec za misijone
5. december 2022 ponedeljek 2. adventnega tedna

Ko so vodstvo Družbe za širjenje vere prevzeli »pomembni« možje, je Pavline postala navadna člani-
ca in voditeljica ene od skupin. Vsi so sicer vedeli, da je ona resnična ustanoviteljica družbe, a pri vodenju 
organizacije ni mogla več veliko sodelovati. Zaradi tega je v svoji notranjosti močno trpela. Svojo bolečino 
je darovala Bogu in tako trosila milosti na misijonsko delo.

A Pauline se pri svojem delu ni ustavila. Videli smo že, da je bila od mladih nog živahna in polna 
idej. Vedno je povezovala ljudi okrog sebe in uspela v različnih podvigih. Tako je tudi sedaj, ko ni bila 
več neposredno vključena v organizacijo prejšnje družbe, ustanovila novo mrežo, ki naj bi predvsem z 
molitvijo podpirala misijone. Zavedala se je namreč, da materialni darovi sami po sebi ne morejo roditi 
pravih sadov, če niso podprti z obilno molitvijo. Zato je leta 1826 ustanovila zvezo Živega rožnega venca 
za misijone. Svoje prijatelje in sodelavce je začela 
organizirati v skupine po petnajst ljudi. Vsa-
kega člana je prosila, naj se zaveže, 
da bo vsak dan zmolil eno desetko 
rožnega venca za misijone. Na 
ta način so dnevno skupaj zmo-
lili vse tri dele rožnega venca. V 
začetku meseca je odgovorni za 
skupino med člani razdelil skriv-
nosti, o katerih so naslednje štiri 
tedne premišljevali. Tudi ta čudovita 
pobuda se je kmalu razširila po vsem 
svetu. Leta 1831 je Pauline zapisala: »Sku-
pine po petnajst se še naprej z neverjetno hitro-
stjo množijo v Italiji, Švici, Belgiji, Angliji in na različnih koncih Amerike. Rožni venec je svoje korenine 
razširil v Indijo in zlasti v Kanado.« Paulinina želja je bila, da bi Živi rožni venec združil ljudi po vsem svetu 
v goreči molitvi za poslanstvo Cerkve.

Ob Paulinini smrti leta 1862 je bilo na svetu več kot 150.000 skupin, samo v Franciji pa 2.250.000 
članov! Danes se misijonski Živi rožni venec še vedno izvaja v mnogih delih sveta in skupine po pet-
najst so se razširile v skupine po dvajset, da bi vključili nove svetle skrivnosti, ki jih je postavil sveti 
papež Janez Pavel II. Danes je po vsem svetu okoli 11 milijonov podpornikov misijonskega Živega 
rožnega venca.

Naloga: Zmoli eno desetko rožnega venca 
za otroke v misijonih.
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Sveta Filomena in Arški župnik
6. december 2022 – sveti Nikolaj torek 2. adventnega tedna

Naša neumorna Pauline je v kratkem času ustanovila kar tri velike molitvene mreže. S tem si je 
pridobila veliko spoštovanje med duhovniki. Poznali so jo kot predano in odločno ženo v veri. Spoštovali 
so jo vsi od duhovnikov in škofov do kardinalov in svetega očeta. Mnogi od njih so jo prosili za pomoč 
in nasvet.

Posebno prijateljstvo sta gojila tudi s sv. Arškim župnikom Janezom Viannejem. Ta je Paulino spoznal 
leta 1816, ko je kot kaplan skupaj z župnikom obiskal družino Jaricotovih. Ko je Pauline začela svoje 
duhovno delo, sta se še bolj povezala. Duhovno, v molitvi in trpljenju, sta se podpirala med seboj in 
se večkrat obiskala. Skupna jima je bila tudi pobožnost do svete Filomene, italijanske svetnice, ki sta ji 
pripisovala veliko čudodelno moč. 

Leta 1835 je Pauline odpotovala na grob svete Filomene v Mugnanu v južni Italiji. Spotoma se je 
ustavila v Rimu. Toda Pauline je na poti resno zbolela in zdravje se ji je slabšalo. Ko je bila priklenjena 
na bolniško posteljo, jo je obiskal sam papež Gregor XVI. 
in jo opogumil. Dobro je poznal Paulinino delo in jo 
zelo spoštoval. Papežu je rekla, da roma na grob 
svete Filomene. Vprašala ga je, ali bo uradno 
potrdil svetost te mučenke pred Cerkvijo, če 
bo ona na njenem grobu ozdravela. Papež 
je pritrdil, saj je vse kazalo, da bo Pauline 
umrla že v Rimu. A ona se je odpravi-
la naprej po svoji poti. V svetišču svete 
Filomene v Mugnanu je med evharistič-
nim češčenjem omedlela. Vsi so mislili, 
da je umrla. A nato je prišla k sebi. Sto-
pila je še do groba mučenke in doživela 
popolno ozdravljenje. Po tem čudežu se 
je vrnila v Lyon in dala zgraditi kapelo v čast 
sveti Filomeni.

Prav Pauline je Janezu Vianneju prva govorila o tej 
mučenki in mu po obisku na njenem grobu prinesla tudi re-
likvije svetnice in njen kip, ki ga je imel svetnik v svoji sobi. Janez Vianej je pri zadnjem srečanju podaril 
Paulini lesen križ, na katerem so upodobljene skrivnosti žalostnega dela rožnega venca, da bi skupaj s 
svojimi sestrami ob njem premišljevala o Jezusovem trpljenju in našem darovanju za odrešenje sveta. 
Umrla sta le tri leta narazen.

Naloga: Zmoli na priprošnjo sv. Filomene  
kakšno molitev za misijone.

...13



Škof Charles de Forbin-Janson 
7. december 2022 sreda 2. adventnega tedna

Še na enega velikega duhovnika je vplival zgled in delo 
Pauline Jaricot. To je bil Charles de Forbin-Janson. Rodil 

se je leta 1785 v Parizu. Izhajal je iz bogate ple-
miške družine, a v viharju francoske revolucije 

je morala njegova družina zapustiti Francijo. 
Na svoji lastni koži je že kot otrok izkusil ži-

vljenje begunca, preganjanj, negotovosti, 
strahu in revščine, kar ga je zaznamovalo 
za celo življenje. Po vrnitvi domov in po 
prejemu prvega svetega obhajila je mla-
di Charles pokazal svoj čut za dobrodel-
nost. Obiskoval je zapostavljene ljudi v 
zaporih in bolnišnicah. Namesto vojaške 

in pravniške kariere, ki je bila zapisana v 
njegovo rodbino, se je odločil za duhovniški 

poklic. Njegova prva skrb je veljala otrokom; 
ubogim in zapuščenim otrokom v domači Fran-

ciji, posebej pa tudi vsem pozabljenim otrokom v 
misijonih, ki niso poznali Jezusa in niso še prejeli sve-

tega krsta. Želel je, da bi se s svetim krstom vsem odprla 
vrata v nebeško kraljestvo.

Tudi on je v času svojega študija v Parizu spremljal novice iz misijonskih dežel. Leta 1811 je bil posve-
čen v duhovnika in v svoji župniji z veseljem skrbel za krščansko vzgojo otrok. Zavzetost za oznanjevanje 
se je na poseben način pokazala v njegovi predanosti za »ljudske misijone«, ki jih je organiziral po raz-
ličnih krajih Francije. Pokazal je velike govorniške sposobnosti in globoko ljubezen do revnih. Tudi on je 
razdal svoja oblačila najbolj potrebnim. 

Leta 1824 je bil De Forbin-Janson posvečen za škofa Škofije Nancy-Toul na severu Francije. Gojil je 
zelo tesne stike z misijonarji, ki so mu pisali in ga prosili za pomoč. Tudi sam si je želel oditi kot misijonar 
v Azijo, a njegova želja se mu ni nikoli izpolnila. Ko so ga ameriški škofje povabili na obisk, je dobil prilo-
žnost, da je lahko tri leta delal na misijonskih poljanah v Kanadi in Združenih državah.

Naloga: Nariši risbo, kako misijonarji po svetu skrbijo za otroke 
v misijonih. Svojo risbo lahko pošlješ v Misijonsko središče 

Slovenije, da jo posredujemo misijonarjem.
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Ustanovitev Družbe svetega otroštva
8. december 2022 – Brezmadežno spočetje Device Marije četrtek 2. adventnega tedna

Ko se je škof Forbin-Janson leta 1941 vrnil v Francijo, je naletel na krute novice iz njemu tako drage 
Kitajske. Tam so številni otroci umirali zapuščeni in brez svetega krsta. Od duhovnikov Pariške Družbe 
za zunanje misijone je prejel roteče prošnje za pomoč. V njem je začela nastajati zamisel o reševanju 
nedolžnosti otrok v misijonskih deželah preko nedolžnosti krščanskih otrok v krščanskih deželah. Končno 
sta se povezala dve ključna izraza v njegovem življenju: misijoni in otroštvo.

S temi mislimi je škof Forbin-Janson poleti 1842 odšel v Lyon na pogovor k Pauline Jaricot. Predsta-
vila mu je strukturo in delovanje svoje Družbe za širjenje vere ter Živega rožnega venca. Bil je navdušen 

nad izjemno mrežo molitve in dobrodelnosti. Zamislil si 
je, da bo povabil otroke iz svoje škofije k »dvojni 

zavezi«: vsak dan naj bi zmolili kratko moli-
tev za otroke v misijonih in vsak mesec 

darovali nekaj drobiža zanje. Tako je 
bila leta 1843 ustanovljena druž-
ba z imenom Sveto otroštvo. Škof 
Forbin-Janson je s tem imenom 
hotel poudariti, da ne gre samo za 
denarne darove, ampak je v prvi 

vrsti pomembna svetost. Njeni čla-
ni, otroci, se po Jezusovem zgledu 
trudijo za nedolžnost in svetost, ki 
pred Bogom doseže velike milosti. 
Tako se je v starih krščanskih de-

želah in v misijonskih krajih za-
čela plesti skupna mreža svetih 
božjih otrok. Tudi naš adventni 
koledar je del te velike mreže. 
Preko naših zgodb se vsako leto 

povezujemo z otroki po celem svetu. »Otroci za otroke« je naslov naše akcije, ki je del svetovnega Svetega 
misijonskega otroštva.

Družbo Svetega otroštva so v Franciji dobro sprejeli in kmalu so pridobili člane po vsem svetu. Da 
bi razširil svojo pobudo, je škof Forbin-Janson odpotoval tudi v Belgijo, kjer je dobil podporo kraljevega 
dvora in apostolskega nuncija, ki je bil pozneje izvoljen za papeža Leona XIII. Škof Forbin-Janson se je ves 
posvetil delu Svetega otroštva in julija 1844 izčrpan umrl v bližini Marseillea.

Naloga: Zmoli na čast Mariji eno 
desetko rožnega venca.
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Uboga med ubogimi
9. december 2022 petek 2. adventnega tedna

Pri tridesetih letih je Pauline izgubila brata Phileasa in sestro Laurette ter nato še sama doživela srčni 
napad. V vseh stiskah se je zatekala v molitev. Iz družinskih prihrankov je v Lyonu kupila hišo, ki jo je 
poimenovala Hiša Loreto. V njej je ustanovila majhno skupnost laiških sester, s katerimi so skupaj živele 
v predani molitvi. Imenovale so se Marijine hčere.

Pauline je še naprej pomagala delavcem, predvsem lyonskim ženam, ki so pogosto živeli v groznih 
razmerah in revščini. S tem namenom je leta 1845 ustanovila svojo novo tovarno z imenom Gospa an-
gelov. V tovarni so izdelovali pobožne predmete, ki so jih nato prodajali. Hkrati pa je svojim delavcem 
hotela zagotoviti dobre življenjske in delovne pogoje. Vse je dobro kazalo, a nato se je pokazalo, da jo je 
njen poslovni vodja ogoljufal in podjetje je propadlo. 

Kljub veliki zagnanosti in kljub sijajnim uspehom njenih misijonskih molitvenih in dobrodelnih mrež; 
kljub velikemu spoštovanju duhovnikov, škofov in samega papeža, je na koncu življenja ostala tako re-
koč sama. Zaradi neuspeha s tovarno je popolnoma obubožala. Morala se je vpisati na seznam revnih 
v Lyonu in je tako postala še bliže vsem tistim, ki jim je dolga leta pomagala. Mnogi so jo skušali očrniti 
in so o njej govorili vse mogoče stvari. Zapustile so jo skoraj vse sestre, s katerimi je živela. Uresničila se 
je napoved, ki ji jo je dolga leta pred 
tem napisal brat Phileas v enem svojih 
pisem: »Hvalim Boga, da ti je poslal to 
trpljenje. Zahvaljujem se našemu lju-
bemu Odrešeniku, ker je odlomil le 
trn iz svoje krone, da bi ga dal svoji 
ljubljenki v zahvalo za malo ljubezni 
in plemenite dobre volje, ki jo je našel 
v njenem srcu. Vtakni prav hitro ta trn 
v svojo krono, da ji bo v najlepši okras, 
kajti dragocenejši je kot najlepši dia-
manti v kronah zemeljskih kraljev. O, 
kako vesel bo božji ženin svoje neve-
ste, ki bo nosila znak njegove ljubezni 
…! In kako rad jo bo kar zasipal z novi-
mi dokazi naklonjenosti!«

In res, Pauline je v svojem življenju morala prestati ogromno telesnega in duhovnega trpljenja. Toda 
njena ljubezen do Boga, do Matere Marije in do misijonov se ni nikoli omajala. Vsa se je izročila v Božje 
roke in v miru umrla 9. januarja 1862. 

Naloga: Zmoli desetko rožnega venca za vse tiste, 
ki umirajo sami in pozabljeni od vsega sveta.
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Razglasitev za blaženo
10. december 2022 sobota 2. adventnega tedna

Pauline Jaricot velja za pionirko v organiziranju misijonskih molitvenih zvez in nabirk za misijone. Če-
prav je umrla ubogo in skrito, so njene misijonske družbe rasle in zasijale po vsem svetu. Škof Charles De 
Forbin-Janson iz Nancyja je z njeno spodbudo ustanovil Družbo Svetega misijonskega otroštva. Sto let 
kasneje je papež Pij XI. povzdignil njeno Družbo za širjenje vere, Družbo Svetega misijonskega otroštva 
škofa Charlesa De Frobin-Jansona in misijonsko Družbo apostola Petra na raven papeških družb. Na ta 
način je Paulinino delo dobilo vesoljni zagon in prešlo pod upravo papeža in rimske kongregacije. Letos 
poteka ravno 200 let od ustanovitev Paulinine Družbe za širjenje vere in 100 let od kar so vse takratne 
misijonske družbe postale papeške družbe.

Glas o Paulinini svetosti se je širil na vse strani. Končno so jo še zadnji 
priznali za ustanoviteljico in pobudnico vseh teh velikih misijonskih del. 
Leta 1930 so v Lyonu začeli uradni postopek za njeno razglasitev za bla-
ženo in svetnico. Leta 1935 so njene posmrtne ostanke prenesli v cerkev 
sv. Niziera, kjer je v mladih letih poslušala tisto odločilno pridigo vikarja 
Würtza. Leta 2012 se je zgodil čudež na priprošnjo Pauline Jaricot. Trile-
tna deklica se je zadušila in doživela srčni zastoj, ki je trajal celih dvajset 
minut. Zdravniki so opustili vsako upanje in so prenehali z zdravljenjem. 
Starši pa so vztrajali, da jo naj še naprej hranijo z infuzijo. Začela se je 

mreža molitvene devetdnevnice k Pauline Jaricot. Deklica se je prebudila, a je imela hudo možgansko 
okvaro. Kazalo je, da bo ostala trajno prizadeta. Toda deklica je čudežno ozdravela in je danes povsem 
zdrava. Ta čudež so priznali kot pogoj za razglasitev Pauline za blaženo. 

Letos 22. maja je končno prišel veliki trenutek, ko je bila Pauline v svojem domačem Lyonu uradno 
pred vso Cerkvijo razglašena za blaženo in se ji odslej lahko tudi uradno priporočamo v naših stiskah in za 
blagoslov delu naših misijonarjev, ki po vsem svetu oznanjajo Jezusovo veselo novico. 
Njen god praznujemo 9. januarja, na dan njene zemeljske smrti in rojstva za nebesa.

Naloga: Zmoli spodnjo molitev k blaženi Pauline Jaricot.

MOLITEV K BLAŽENI PAULINE JARICOT
Gospod, na priprošnjo blažene Pauline-Marie Jaricot nam podeli 
milost resničnega spreobrnjenja. Po evharistiji nas napravi za priče 

tvoje ljubezni, po svoji krvi nas napravi za priče tvojega usmiljenja, 
po svoji Cerkvi nas napravi za priče tvojega vstajenja, po Devici 

Mariji nas napravi za misijonarje. Uresniči v nas edinost 
kristjanov, da bomo mogli izžarevati tvoj mir, tvoje veselje in 

tvojo ljubezen. Amen!
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Po vsem svetu misijonarji oznanjajo Jezusa
11. december 2022 3. adventna nedelja

Dragi otroci,
Jezus Kristus je prišel na svet za vse ljudi. Hoče, da bi ga spoznali prav vsi 

ljudje na svetu. Vsem bi bil rad blizu in nam pomagal hoditi skozi življenje po dobri 
poti. Če ima nekdo rad Boga in Jezusa, o tem ne more molčati. Vsem bi rad povedal, da je Jezus dober, 
da ima rad vse ljudi in da je življenje z njim lepo. Kdor tako navdušeno pričuje za Jezusa, lahko pritegne 
vedno nove ljudi, da postanejo Jezusovi učenci. Na ta način lahko vsi postanemo misijonarji, ki navduše-
no pričujemo za Jezusa. Vsak od nas, tudi vsak otrok, je lahko misijonar v svojem kraju, v šoli, na igrišču, 
skratka, v svojem življenju. 

Posebni misijonarji pa so tisti, ki gredo v oddaljene kraje 
sveta, kjer Jezusa še ne poznajo ali pa so ga spoznali šele 
pred kratkim. Duhovniki, redovnice in tudi verni laiki 
gredo kot misijonarji po svetu, da živijo s tamkaj-
šnjimi ljudmi. S svojim življenjem in besedami 
jim kažejo, kaj pomeni biti Jezusov učenec.

Naša Pauline in škof Forbin-Janson sta 
organizirala molitev in nabirke za misijone. A, 
da ne bo pomote, tudi otroci v misijonih molijo. 
Misijonarji namreč zares potrebujejo našo moli-
tev. Molitev jim daje moč za njihovo delo. Morda 
boste rekli: »Misijonarji vendar potrebujejo predvsem 
hrano za lačne otroke.« Že že, tudi telesna hrana je zelo po-
membna. Misijonarji pogosto rečejo: »Lačnim ljudem ne moremo 
oznanjati Jezusa. Najprej jih moramo nasititi.« Toda isti misijonarji nam tudi povedo, kako veliko jim po-
meni duhovna hrana, molitev, zanimanje in povezanost ljudi v domačih krajih. Brez te duhovne podpore 
bi se počutili same in pozabljene, njihovo delo pa ne bi imelo uspeha. Ko imajo duhovno podporo, misi-
jonarji vedo, da ne delajo sami, ampak po njih deluje Bog. Zato je molitev za misijone zelo pomembna.

V drugem delu adventnega koledarja bomo prisluhnili nekaterim slovenskim misijonarjem.  
Iz celega sveta so nam posebej za ta koledar poslali svoja pričevanja, kako molijo skupaj z otroki v 
misijonih in kako jim molitev pomaga pri njihovem delu.

Naloga: Premisli, kaj tebi pomeni Jezus  
in če bi šel tudi ti oznanjat Jezusa v daljne kraje sveta.
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Poslanstvo misijonarja
12. december 2022 ponedeljek 3. adventnega tedna

Stari misijonarji nas vedno znova opozarjajo, da ne smemo prehitevati – da moramo delati počasne 
korake, se najprej približati ljudem in postati del njih, se naučiti njihovega jezika in njihovih navad, moliti 
zanje … Tudi naš nadškof Bakyenga nas je spodbujal, da je naše prvo poslanstvo »to be« in ne »to do«, 
kar pomeni »biti« in ne »delati«. Močno pa me nagovarja tudi misel domačega frančiškana, ki je rekel, 
da ne smemo iskati poslanstva, pač pa, da moramo biti odprte Svetemu Duhu, ker bo poslanstvo samo 
prišlo k nam. In res počasi prihaja. Trenutno prihaja po otrocih in mladih, ki trkajo na naša vrata in pro-

sijo za pomoč pri šolanju, 
saj je v Ugandi celotno 
šolanje plačljivo. Če samo 
pomislim, da sem jaz 
»morala« hoditi v šolo, tu 
pa si otroci želijo … In to 
ne samo zaradi izobraz-
be, pač pa tudi zato, ker 
se večkrat zgodi, da v šoli 
dobijo edini obrok hrane 
na dan in so hkrati vsaj za 
tisti čas varni pred doma-
čim nasiljem. Res iskrena 
hvala za vse vaše darove, 
ki nam to omogočajo!

Moji afriški prijatelji me vedno naučijo kaj novega. Ena od stvari, ki so globoko zapisane v njih, je 
zagotovo hvaležnost in ljubezen do našega dobrega nebeškega Očeta. Za njih je eno od najbolj nesmi-
selnih vprašanj »če Bog obstaja«. Oni vedo, da obstaja, ker brez Njega ne bi mogli preživeti. On je, ki daje 
sonce in dež, da nam polje obrodi in da hrano. On je, ki nam daje vodo za pitje, umivanje in pranje perila. 
Vse je Njegov dar. Zato moji afriški prijatelji vedno, ko dobijo kaj za jesti, pred tem zmolijo za blagoslov 
in se Mu zahvalijo. Pa naj bo to le en kos krompirja ali pa celo samo kozarec vode. Zato, dragi otroci, nikar 
ne pozabite zmoliti vsaj za zajtrk, kosilo in večerjo. Če pa se spomnite zahvaliti Gospodu tudi za malico, 
čeprav se ne kadi (včasih se je namreč reklo, da je potrebno moliti le, če je hrana vroča), pa še toliko bolje. 
Hvaležno srce je namreč veselo in srečno srce.

s. Urša Marinčič, Uganda

Naloga: Ob zajtrku, kosilu in večerji  
zmoli h Gospodu v zahvalo za hrano,  

ki jo boš pojedel.
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Vsako soboto mini oratorij
13. december 2022 torek 3. adventnega tedna

V našem misijonu na jugu Madagaskarja imamo lastno osnovno šolo, ki jo obiskuje okrog 220 otrok. 
To šolo obiskujejo otroci do petega razreda, potem gredo lahko naprej v druge šole, ki pa so bolj daleč. 
Razredi v naši šoli so veliki od 30-40 otrok.

Vsako soboto se otroci iz celega misijona zberejo pri popoldanski katehezi. To je kot nekakšen mini 
oratorij. Skupaj se nabere od 200 do 400 otrok. Katehezo imamo vedno od 14.30 do 16.30 ure. Čeprav 
domačini običajno niso prav natančni glede časa, se pri nas točno držimo dogovorjene ure. Sveta maša, 

kateheza in drugi dogodki se vedno začnejo ob napovedani uri. 
Tako se učimo, da morajo biti stvari urejene.

Katehezo ob sobotah pripravljajo 4 ka-
tehistinje. Prihajajo otroci, ki se pripravljajo 

na zakramente svetega obhajila in birme, 
ter tudi tisti otroci, ki sploh še niso kršče-
ni, pa se pripravljajo na sveti krst. Pri 
katehezi preberemo Božjo besedo za 
prihodnjo nedeljo in katehistinja nare-
di razlago. Po katehezi pa vsi skupaj 
zmolimo rožni venec. To molitev vodijo 
otroci sami, ki zelo radi molijo.

Otroci od časa do časa pripravijo 
tudi sodelovanje pri nedeljskem bo-

goslužju za celoten misijon. Kadar je v 
misijonu duhovnik, imamo sveto mašo, 

kadar pa duhovnika ni, katehist vodi besedno bogoslužje. Včasih otroci pripravijo vse sodelovanje: be-
rejo berila, vodijo petje, pripravijo uvode, pozdrave in darovanje. Vedno pa poje cela Cerkev, ker naši 
ljudje zelo radi pojejo. Otroci pripravijo tudi prošnje, v katerih največkrat prosijo za pridelek, zdravje, za 
župnika, izpite, vero, skratka za vse, kar prejemamo od Boga. Tisto nedeljo, ko otroci pripravijo bogo-
služje, je posebej lepo. Otroci so na ta način pravi apostoli in večkrat so oni tisti, ki pripeljejo starše do 
zakramentov.

Jože Adamič, Madagaskar

Naloga: Premisli, kako se življenje na Madagaskarju  
     razlikuje od našega življenja, kje pa so podobnosti.  
         Svoje misli izmenjaj doma s starši, brati in sestrami.
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Japonska, dežela različnih ver
14. december 2022 sreda 3. adventnega tedna

Na Japonskem živi več kot 125 milijonov ljudi. Katoličanov nas ni niti za pol milijona! Čeprav vodimo 
univerze, visoke in srednje šole, osnovne šole in vrtce. Imamo zavetišča za ostarele, bolnice, dispanzerje. 
Skušamo pomagati, kjer moremo. A premalo nas je.

Na Japonskem je konec 16. stoletja 
in v začetku 17. stoletja potekalo strašno 
preganjanje … Dve avtobusni uri iz Na-
gasakija v hribe polotoka Šimabara so 
vrelci žveplenega izvora, ki so povezani 
z ognjenikom. Na smrt obsojene kristja-
ne so namakali v te vrelce in upali, da 
jih s tem prisilijo k odpadu. Krščanstvo 
in Kristusa so sovražili, ker je prišel, da 
vrne človeku dostojanstvo in da spomni 
tiste z oblastjo, da so odgovorni pred 
Bogom. Uporabljali so še druga kruta 
sredstva (ogenj, križanje …). Uvedli so 
policijsko kontrolo. Vsaka družina se 
je morala vpisati v lokalni budistični 
tempelj. Naenkrat ni bilo več v javnosti 
kristjanov. Ogromno ljudi so umorili, le 
malo jih je odpadlo zaradi strahu pred mukami. Ostali kristjani, nasilno potegnjeni v budizem, so vero 
skrili v podzemlje zasebnosti. Še danes živijo na nekaterih otokih. Imenujemo jih »Kakure Kirištan« (skriti 
Kristjani). Nekajkrat na leto se ponoči zberejo na krajih, ki so jih s svojo krvjo posvetili mučenci; molijo in 
s skromno pojedino počastijo spomin nanje.

Neki misijonar mi je pripovedoval, da je tri leta zaman skušal pridobiti Japonca za vero. Svojo doma-
čo župnijo je zaprosil za molitveno pomoč in stvari so se začele spreminjati. Molitev misijonskega zaledja 
mu je omogočila prve kristjane in gradnjo lične cerkvice. Zdaj je ob nedeljah »njegova« cerkvica tako 
rekoč polna. In še se polni, hvala Bogu.

Priporočam se! Obračam se nate, dragi bralec ali bralka, priporočam se tvoji zvesti molitvi. Pomisli, 
po tvoji molitvi bo več katoličanov, ki bodo potem vplivali na Bog ve koliko Azijcev! Ti in jaz smo Gospo-
dovi sodelavci pri gradnji Božjega kraljestva. Ali ni to nekaj čudovitega in enkratnega?

p. Vladimir Kos, Japonska

Naloga: Zmoli molitev za misijonarje na  
     Japonskem in da bi mnogi Azijci spoznali  
          Kristusa in se spreobrnili.
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Rožni venec spreobrnjenega čarovnika
15. december 2022 – bl. Drinske mučenke četrtek 3. adventnega tedna

Te dni sem obiskal znamenitega zamorskega čarovnika, ki se je pred kratkim spreobrnil h krščanski 
veri. Na dan sv. krsta sem mu podaril svetinjico Matere božje in rožni venec. O, rožni venec, kako ga je 
bil mož vesel!

Našel sem ga, kako je sedel pred kočo, ko je molil svoj rožni venec. In s kakšno pobožnostjo je molil, 
čeprav ni znal ne Očenaša, ne Zdravamarije. Je bil pač že prestar, da bi se mogel teh molitvic naučiti na 

pamet. Zato je molil rožni venec kar po svoje in Bog ga je 
razumel.

Prisedel sem k njemu in vprašal: »Očka, kako pa 
molite?«

»Jagode prebiram in takole pravim: Moj Bog, 
ti si velik – ti si nas ustvaril – daj nam potrebne-
ga živeža – po smrti nas sprejmi k sebi v nebe-
sa. Marija, Mati božja – sveti Jožef – sveti Peter 
in Pavel – prosite za nas grešnike!«

»Prav, očka, prav! Kar molite tako, Bog že 
razume!«

Še nekemu drugemu spreobrnjencu sem po-
daril rožni venec. Tako ga je bil vesel, da je od 
veselja poskakoval in klical:

»Sedaj imam svoj rožni venec. Pogosto ga 
bom lahko molil. Prej sem si ga moral vsakokrat 

sposoditi od svoje matere.«
Kako vesel in hvaležen je misijonar, kadar dobi od dobrotnikov zavojček z rožnimi venci in svetinji-

cami, da jih more porazdeliti med nove kristjane v Afriki! Seveda molijo potem rožni venec tudi za ljube 
dobrotnike.

p. Coustix, misijonar v Afriki
(Klaverjev misijonski koledar 1943 XXI-XXII, str. 38-39)

Naloga:  
Zmoli kratko molitev  

in daruj nekaj  
v misijonski nabiralnik.

Zanimivost: Čarovnike ali vrače imajo v Afriki  
skoraj v vseh domorodnih plemenih. Ljudje  
verjamejo, da jim bo blagoslov ali urok čarovnika 
pomagal s čudežnimi močmi. Kristjani v to ne  
verjamemo. Namesto čudežnih moči se sami potrudimo 
po svojih močeh. Zaupamo pa v Jezusa Kristusa, da nas 
bo on spremljal v konkretnih težavah. Če se spreobrne 
čarovnik, je to v Afriki velika stvar.
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Prošnji dan za dež
16. december 2022 petek 3. adventnega tedna

V Ba-lliju, naselju ob veliki reki Šari, živim že tretje leto. Štiri Misijonarke Jezusa Kristusa (MJK) se 
trudimo prižigati luč vere ljudem, ki bijejo hud boj za obstanek. Smo blizu Sahare. Zemlja je zaradi 
sončne pripeke razpokana in trda kot kamen. Težko je iz nje izvabiti kaj za pod zob. Da lahko posadijo 

sadike prosa, delajo luknje z železnimi koli in polivajo z 
vodo. Dežuje samo od konca maja do septembra; 

ves ostali čas ni niti kapljice dežja. Letos je pa 
suša grozila tudi v času deževne dobe, saj 

kar nekaj tednov ni deževalo, kar je za 
ta čas nezaslišano. Ljudje so vedno bolj 

zaskrbljeni: »Če takoj ne pride obilen 
dež, bomo ob ves pridelek.« Oba du-
hovnika sta bila v mestu na duhovnih 
vajah, pa je pobuda prišla od dveh 

katehistov. Oznanila sta prošnji dan za 
dež, ob popolnem postu in brez vode. 

Čudila sem se, s kakšno vero molijo in kako 
vztrajajo. Občudovala sem njihovo vero in – 

priznam! – tudi bala sem se zanjo: »Kaj, če Bog 
naše molitve ne bo uslišal?« Pa jo je! Čez dva dni so se 

odprle nebesne zapornice in dva tedna je obilno deževalo. Vsi smo sproščeno in hvaležno zadihali.
S poljedelstvom se v glavnem ukvarjajo le kristjani. Večinski muslimani, ki so lastniki zemlje in go-

vedi, se ukvarjajo s trgovino. Mirno čakajo, da kristjani pospravijo pridelke na najetih njivah in od njih 
odkupijo del pridelka po najnižji možni ceni. Takšen je namreč dogovor ob najemu. Pridelke (proso, 
arašide, fižol, sezam …) skladiščijo v svoje žitnice in jih – po veliko višji ceni – nato prodajo kristjanom. 
Krivično, a takšen je tukaj sistem. Ko skušamo naše ljudi prepričati, naj zase vendar obdržijo več prosa, 
da ne bodo ob čakanju na nov pridelek stradali ali pa ga kupovali po visoki ceni, nam povedo, da v tem 
primeru naslednje leto ne bi mogli več dobiti zemlje za obdelovanje.

In s čim se sestre tukaj ukvarjamo? S pastoralnim delom: kateheza, usposabljanje katehistov, spre-
mljanje krščanskih skupnosti. S šolstvom: pričele smo s prvo šolo za dekleta, ki ima velik uspeh in je zelo 
cenjena celo med muslimani. Z razvojnim delom: vrtanjem vodnjakov po vaseh za dostop do pitne vode. 
In še z marsičim. Potrebe so velike na vseh koncih in krajih, nas pa je malo.

S. Mojca Karničnik, Misijonarka Jezusa Kristusa, Čad

Naloga: Zmoli k Bogu za pravo vreme pri nas in po svetu,  
da bodo rastline lahko rastle in rodile sadove.
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Božič na Samoi
17. december 2022 – božična osemdnevnica sobota 3. adventnega tedna

Mnoge družine na Samoi skupaj molijo rožni venec, še posebno v me-
secih, ki so posvečeni Mariji: v maju, avgustu in oktobru. Tudi učenci v naših 
dveh osnovnih šolah vsak dan zmolijo eno desetko rožnega venca v mesecu 
maju. Včasih tudi več kot samo eno desetko. Po navadi se zberejo ob koncu 
pouka pred Marijino kapelico, ki je pred šolo. Zanimivo je, da celo nekatere neka-
toliške družine vsaj občasno doma molijo rožni venec, ker tako želijo njihovi otroci, 
ki obiskujejo našo šolo. Otroci imajo veliko zaupanje, da je Marija mama vseh in da sliši 
prošnje svojih otrok. Otroci, ki se v šolo pripeljejo s šolskim avtobusom, na poti domov 
večkrat zmolijo kakšno desetko rožnega venca in se priporočijo Mariji za srečno pot. 

Mnogi ohranjajo tudi posebno tradicijo, da se na praznik pripravljajo 13 dni pred Božičem. 
Ljudje se zberejo pred župnijsko cerkvijo in pojejo Božične pesmi. Vsi, mlajši in starejši zelo radi 
in zelo dobro pojejo. Radi se družijo, se skupaj veselijo in praznujejo.

Za Božič imajo ljudje navado, da k sorodnikom ali pa sosedom odnesejo nekaj hrane, ki so jo 
pripravili. Še posebno gredo obiskat in obdarovat starejše po družinah. Božični čas je vedno tudi čas 
velikih družinskih srečanj. Sorodniki, ki živijo po svetu se vsakih nekaj let vsi skupaj zberejo na domu od 
koder izhaja njihova rodbina … tudi po 50 ali 100 ljudi. Do potankosti organizirajo namestitev, zabavo, 
skupno molitev in praznovanja. 

Samoanski otroci, učenci v vaseh Leauva‘a in Malololelei, vedo, da jih botri 
v Sloveniji podpirajo pri njihovem šolanju. Za pomoč so izredno hvaležni 
in vedno molijo za vse dobrotnike.

Naloga: 
Skupaj s starši speci enega 

od priloženih receptov s 
Samoe. Ne pozabi moliti 

za tamkajšnje otroke.
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Dva recepta s Samoe

Samoanski puding
Potrebuješ 1 lonček sladkorja, ¾ lončka kokosovega mleka (za karamelo); 2 lončka moke, 1 lon-

ček sladkorja, 1 čajno žličko sode bikarbone, 1 čajno žličko pecilnega praška, 3 čajne žličke cimeta, 
¼ čajne žličke muškatnega oreščka, 1 ščepec klinčkov (po želji), 1 čajno žličko vaniljevega sladkorja 
ali vaniljeve arome, 2 jajci, 1 lonček mleka, ½ lončka olja (za maslo).

Daj v kozico na srednji ogenj 1 lonček sladkorja in pusti, da se razpusti v sirup. Zmanjšaj tempe-
raturo in med mešanjem dodaj kokosovo mleko. (Pozor! Vroč karameliziran sladkor in kokos bosta 
brbotala!) Mešaj, dokler se sladkor ne raztopi in nastane mazav sirup, nato položi na stran, da se 
ohladi.

V eni posodi zmešaj vse suhe sestavine, v drugi posodi pa vse mokre sestavine, vključno s 
kokosovo karamelo (po želji lahko ohraniš ¼ lončka za glazuro). Primešaj mokasto zmes v tekočo 
mešanico. Daj testo v namaščen pekač. 

Načini pečenja:
1/ Pokrij maso s pomaščeno aluminijasto folijo in peci v vnaprej segreti pečici 1 uro pri 180°.
2/ Peci okrog 45-55 minut v vnaprej segreti pečici pri 180°. V pečico dodaj nepregorno posodo 

z vrelo vodo.
3/ Peci v parni pečici od 1-1,5 ure.

Ko je testo pečeno (preveri z zobotrebcem), ga vzemi iz pečice in oblij z glazuro iz 
kokosove karamele.  

Lahko postrežeš toplo z vaniljevim sladoledom, hladno s toplo jajčno kremo 
ali pa kar tako.

Sladko testo s karamelnim prelivom
Sladko testo je narejeno iz moke, ki ji dodaš papajo ali 

taro ali pa kasavino moko. Zmešaj, naredi hlebčke, jih zavij 
v bananine zelene liste in speci na vročih kamnih (vulkan-
skega izvora). Za karamelni preliv na vročih kamnih stopiš 
sladkor in pustiš, da kaplja v posodo, v kateri je že pripra-

vljeno kokosovo mleko. Tekočina postane rjave barve. Ko je 
testo spečeno in ohlajeno, ga narežeš na majhne kockice, ki jih 

potem preliješ s sladkim karamelnim sirupom. Sladica se imenuje fa-
ausi taro/papaja/manioka/kasava, odvisno, kaj daš notri.
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Cerkveno dvorišče – svetišče na prostem
18. december 2022 – božična osemdnevnica 4. adventna nedelja

Pred 10 leti je prof. Tone Ivančič v našem misijonu postavil velike betonske 
kipe Jezusa, Jožefa in Marije. Ob njegovem obisku sva vsak večer skupaj molila 
rožni venec. Vsako desetko sva zmolila v drugem jeziku. Potem sem začel vabiti 
še otroke iz sosednjih koč, da smo ob večerih skupaj molili rožni venec, vmes pa 
dodali vesele malgaške cerkvene pesmi. Kasneje so se nam pridružili še otroci iz inter-

nata v misijonski šoli, da je glasna pesem in 
molitev kar donela naokrog. Naše cerkveno 
dvorišče tako postaja nekakšno svetišče na 
prostem. 

Leta 2018 je bil za blaženega razglašen 
učitelj Lucien Botovaso, katehet, organist in 
družinski oče 8 otrok. Pri 38. letih je dal ži-
vljenje za Kristusa in umrl kot mučenec. Znan 
je bil po tem, da je okoli hodil z rožnim ven-
cem in so otroci klicali za njim »ramose piku-
piku – učitelj pikupiku«. Potem jim je razlagal 
čemu služijo te kroglice (pikupiku) in jih učil 
moliti. 

Tudi meni so kroglice rožnega venca pri-
jateljice na misijonskih poteh, pa naj hodim 
peš, s čolnom ali pa s terenskim avtomobi-

lom. Edino na motorju ne gre. Ko zajaham svojo Yamaho, moram dobro gledati, kje vozim, kako bom šel 
preko lukenj, kamenja in spolzkega blata, da ne padem. Takrat mi pridejo prav kratki vzkliki: »Hvala ti, 
Gospod! Usmili se me! Marija pomagaj! Pomagaj mi, da pridem čez ta podrti most, da ne padem v vodo!« 
Tudi ob večerih pogosto vzamem v roke rožni venec in pod zvezdami južnega neba slavim Stvarnika 
vesolja in mu prinašam stiske in trpljenje ljudi.

Janez Mesec, Madagaskar

Naloga: Zmoli desetko rožnega venca  
    za otroke in misijonarje na Madagaskarju.

Zanimivost: Po slovesni božični maši, ki traja več ur, sledi delitev bonbonov,  
ki jih darujejo lokalni trgovci. Vsak otrok in odrasel dobi nekaj sladkih 

kamenčkov, kot rečejo bonbonom (vato=kamen, mamy=sladek).  
Če pa je potem doma še polna skleda riža s koščkom svinjskega špeha ali 

kože pa je praznovanje sploh popolno. Slastno, mar ne, otroci!
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Znajo se veseliti vsake pozornosti
19. december 2022 – božična osemdnevnica Ponedeljek 4. adventnega tedna

Naši otroci s posebnimi potrebami molijo na poseben način in njihove molitve so prav gotovo usli-
šane. O tem pričuje čudoviti Center AKAMURI, ki je prav gotovo zrastel po zaslugi in vztrajnih molitvah 
ter hrepenenju naših otrok. Oni se znajo iz srca veseliti vsake pozornosti ter se za vse darove iskreno 
zahvaljevati. Vsako jutro se ob prihodu v Center zberemo na dvorišču k jutranji molitvi. Otroci jo mnogo-
krat spontano oblikujejo in karizmatično popestrijo. Vsak četrtek imamo v kapeli sveto mašo, ki je na vso 
moč animirana. Spontane prošnje bi šle lahko v nedogled, če bi naš župnik ne znal ljubeznivo, a odločno 
povedati, da bo kar dovolj in bomo čez teden dni spet nadaljevali. Pri petju so vsi registri odprti: poje 
se, pleše in udarja na bobne. Ko smo imeli poprej še premakljiv lesen oltar in ambon, se je vse vrtelo v 
ritmu; in to je poseben ritem – ritem otrok s posebnimi potrebami. Zdaj v obnovljeni kapeli imamo vsaj 
kamniti oltar in ambon, ki ga ne morejo premikati, pa še klopi so v tla zacementirane, da ostanejo na 
mestu. Bog pa s posebno ljubečim očesom zre na naše otroke in preko njih smo tudi mi, ki smo z njimi, 
na poseben način blagoslovljeni.

s. Vesna Hiti, Burundi

Naloga:  
V naslednjih dneh se s 

posebno pozornostjo in 
ljubeznijo pripravljaj 

na Božič. Pomagaj 
sošolcem, ki imajo 

težave pri učenju.

S. Ljudmila Anžič o poslanstvu misijonarke: 
Meni, kot redovnici misijonarki, molitev pomeni pogovor z Gospodom. Vedno je del mojega 

življenja. Priznati moram, da še nikoli v življenju nisem molila toliko kot ravno v času na 
Samoi. Takrat me je molitev dobesedno »držala pokonci«. Bog Oče je bil tisti, na katerega 

sem se obračala s prošnjami in mu ponavljala, da zaupam v njegov načrt za moje 
življenje. S Kristusom sem »predebatirala« stvari, ki sem jih videla in doživljala.  

Na Svetega Duha sem se obračala za dar moči in razumnosti. Vedela sem,  
da so v tistem času mnogi molili zame in to mi je bilo v veliko tolažbo in pogum.
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Advent na Arktiki
20. december 2022 – božična osemdnevnica Torek 4. adventnega tedna

Naši otroci se srečajo z molitvijo 
rožnega venca vsako leto meseca ok-
tobra, ki je posvečen Mariji Kraljici ro-
žnega venca. Vsak dobi rožni venec, 
ki ga lahko odnese domov. Večkrat 
mi rečejo, da ga imajo pod vzglavni-
kom in če jih je ponoči strah, se ga 
dotaknejo in molijo.

Ker pri nas nimamo duhovnika 
in svete maše vsak dan, kot je to v 
Sloveniji, molimo rožni venec kot ve-
černo molitev. Nekaj desetk molimo 
v njihovem domačem jeziku, to je v 
inuktitutu, dve zadnji pa v angleščini. 
Skrivnosti rožnega venca si približa-
mo s kratkimi filmčki z interneta, ki 
jih zelo radi gledajo. Otrok in odraslih 
ne moti, če se ti filmi ponavljajo. 

Inuiti kot narod so se obdržali z ustnim izročilom. So tiha družba, ki zna poslušati. Radi imajo sta-
rejše ljudi, ki znajo pripovedovati zgodbe. Otroci ohranjajo opomine in nasvete starejših vse življenje kot 
dragocen spomin na prednike, ki so jih učili.

Pri nas imajo otroci vsak dan eno uro in pol dolg program v misijonu, kjer se učijo molitvic in pesmi. 
Ta čas je posvečen tudi katehezi in igri, dobijo pa tudi malico. Vesela sem jih, ko prihajajo tudi v velikem 
mrazu. Tudi preko lokalnega radia vsak dan zmolimo jutranjo molitev. Vsak, ki želi, lahko prebere odsta-
vek iz Svetega pisma, prosi druge za molitev in prisluhne lepi duhovni glasbi in pesmim.

Tu pri nas je lepo. Priprava na Advent je zelo preprosta. Dan in svetloba izginjata, polarna noč je dol-
ga, velikokrat pa nas preseneti severni sij, ki nam sporoča, da je Božja Ljubezen blizu vsakemu človeku. 
Znova bo obiskala naš planet v osebi Jezusa, ki je Odrešenik vsakega človeka.

s. Dorica Sever, Kanada med Inuiti

Naloga: Obišči starejšo osebo v svoji družini ali okolici in jo vprašaj  
za kakšen moder nasvet za življenje.
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Molitev premaga kače
21. december 2022 – božična osemdnevnica Sreda 4. adventnega tedna

Tam daleč v amazonskem pragozdu v severni Braziliji je veliko voda, mnogo prekrasnih ptičev, vseh 
vrst rib, veliko pa tudi divjih živali. To je tik ob ekvatorju, kjer ni zime, in se lahko z nogo dotikaš hkrati 
severne in južne poloble zemlje. Tam se še bolj začuti bližina Boga in veličina Božjega stvarstva. Otroci 
iz amazonskega pragozda so izurjeni za življenje v naravi in so naši angeli varuhi. Hvala vam otroci za ta 
dela ljubezni.

Bilo je pred nekaj leti, ko smo neki četrtek popoldne v cerkvi pred Najsvetejšim opravljali molitveno 
uro za duhovne poklice. Kljub veliki popoldanski vročini smo lepo molili skupaj z otroki, mladimi in od-
raslimi, nato pa veseli odšli po domovih. 
Pozno zvečer sem se spomnila, da bo 
naslednji dan 5. avgust, to je dan usta-
novitve naše redovne skupnosti družbe 
Hčera Marije Pomočnice. Odločila sem se, 
da naredim plakat s simboli in besedili 
zahvale, da nas bo v kapelici spominjal 
na praznik.

Ko sem šla zvečer iz obednice v ka-
pelico, sem nenadoma stopila na nekaj 
mehkega. Bila sem le v japonkah, in ko 
sem pogledala pod noge, sem videla 
kačo, toda nisem začutila nobenega 
pika. Poskočila sem in izpustila vse, kar 
sem držala v rokah. Bilo je ob 10h zvečer, 
luč na sončne celice je bila slaba, druga 
sestra pa je ravnokar odšla spat. Poklica-
la sem jo na pomoč, da bi videli, kako bi se kače rešili, a nobena od naju ni znala ravnati s kačami. Klicali 
sva k sosedom na pomoč, pa ni bilo nobenega odgovora. Medtem je sestra slišala, da po poti gredo 
fantje, uspela sem jih priklicati. Z desko in metlo so ujeli kačo in povedali, da je strupena koralnica. Drugi 
dan smo v ambulanti izvedeli, da tam niso imeli protistrupa. Če bi me pičila, bi se v šestih urah preselila 
v večnost.

Nimam druge razlage, zakaj me kača ni pičila, kot da priznam čudež velikega Božjega varstva, kar je 
bil sad molitev otrok, mladine in odraslih tistega popoldneva pred Najsvetejšim zakramentom.

s. Agata Kociper, Amazonija

Naloga: Zmoli v zahvalo za Božje varstvo  
    v tvojem življenju desetko rožnega venca.
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Kronanje Marije
22. december 2022 – božična osemdnevnica Četrtek 4. adventnega tedna

Kdor ljubi neguje in kdor neguje ljubi. Kdor ljubi streže in kdor streže, ljubi. Take so naše mame in 
taka je tudi Nebeška Mati Marija. »Marija je Mati, ki streže in pomaga«, je bil naslov letošnje devetdnevni-
ce pred njenim praznikom. Vrhunec smo praznovali z mašo in procesijo Marijinega kipa po mestnih ulicah 
ter s Kronanjem Marije. Dekle in fant ob dovršeni koreografiji, petju in plesu nadeneta Mariji unikaten 
plašč, na glavo pa ji posadita krono. Ob živi glasbi vsi navdušeno pojejo, potresajo cvetlice in ploskajo. 
Radi vzklikajo: »Naj živi Naša Gospa Aparecida!« Vsi se izročimo pod Njeno varstvo in prosimo za pomoč, 
mir in složnost. 

Na ta trenutek se pripravljamo z vso resnostjo. Vsi smo povabljeni, da pišemo pismo Mariji, v kate-
rem ji izročimo svoje najgloblje želje ter jo prosimo za milost. Ob koncu meseca je obred zažiganja teh 
pisem in dim v nebo ponese vsebino naših molitev, z upanjem na uslišanje.

Vsi, ki tem mesecu poromajo v njeno svetišče v Aparecidi, se vrnejo s potiskano zapestnico z moli-
tvijo: »Daj nam svoj blagoslov, predraga Gospa iz Aparecide«! Odnesejo jih k maši, kjer so blagoslovljene. 
Če imamo vero, lahko zaupamo, da nas Marija spremlja na naših 
vsakdanjih poteh in nas vodi k Jezusu. 

s. Metka Kastelic, Brazilija

Naloga: Zmoli  
spodnjo molitev  

k Mariji iz Aparecide.

Posvetilna molitev  
k Naši Gospe iz Aparecide

O sveta Marija, po zaslugah našega Gospoda Je-
zusa Kristusa si v svoji dragi podobi iz Aparecide razširila 
nešteto dobrot po vsej Braziliji. Jaz, čeprav nevreden, 
da pripadam številu tvojih sinov in hčera, padam k 
tvojim nogam z močno željo, da bi bil deležen tvojega 
usmiljenja. 

Posvečam ti svoj razum, da bom vedno mislil na ljubezen, ki 
mi jo izkazuješ. Posvečam ti svoj jezik, da te bom vedno hvalil in širil pobožnost do tebe.  
Posvečam ti svoje srce, da te bom, takoj za Bogom, ljubil nad vse stvari. 

Sprejmi me, o Kraljica brez primere, v krog svojih sinov in hčera. Ti, ki te nam je križani Kristus dal kot  
Mater. Zatekel sem se pod tvoje varstvo. Pomagaj mi v vseh mojih duhovnih in svetnih potrebah, še posebej ob uri 
moje smrti. Blagoslovi me, o nebeška sodelavka, in me s svojo mogočno priprošnjo okrepi v moji slabosti,  
da ti bom zvesto služil, te hvalil in ljubil v tem življenju in se ti v nebesih zahvaljeval na veke vekov. Amen!
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Vsak lahko živi svojo vero
23. december 2022 – božična osemdnevnica Petek 4. adventnega tedna

Molitev prežema celo Etiopijo. Vsak 
lahko živi svojo vero in jo na glas ozna-
nja. Tukaj vsi verujejo v Boga. Živim v šoli 
za ulične otroke, ki deluje pod okriljem 
Don Boskovih salezijancev. Otroci so ve-
činoma pravoslavni ali muslimani. Vero 
in zaupanje v Boga in Marijo imajo vsaj 
pravoslavni globoko v srcu. Vsak ima oko-
li vratu obešen križ in se tudi v pogovorih 
pogosto sklicuje na Boga. 

Večkrat na dan skupaj molimo: pred 
obroki in večjimi srečanji ter zjutraj in 
zvečer, preden gredo otroci v spalnice. 
Kdor moli, moli, kdor ne more, pa spoštlji-
vo skloni glavo in počaka v tišini do konca 
molitve. Mi, ki z njimi živimo in delamo, 

svojo vero oznanjamo predvsem s svojim zgledom. Skupaj praznujemo tako katoliške kot pravoslavne 
praznike, muslimanom pa damo možnost, da se udeležijo svojih obredov. 

Na Božič se pripravljajo predvsem s postom, več molitve in dobrimi deli. Tega se zelo trdno držijo. Ko 
pride Božič, pripravijo praznične jedi. Sladic ne poznajo. Večji poudarek je na jedeh iz mesa, ki jih užijejo 
s tradicionalno etiopsko prilogo iz žita tef. Pravilo je, da premožni na praznik delijo hrano tudi z ljudmi, ki 
si ne morejo privoščiti praznovanja. Na praznike, kot je Božič, vsi brezdomci in revni ljudje dobijo hrano, 
takrat skoraj gotovo nihče ni lačen. Tudi ko se pogovarjam z otroki na ulici, povedo, da se na ulici zelo 
dobro naješ, saj ljudje delijo drug z drugim. Solidarnost je pravilo. Žal je revnih veliko preveč, da bi bili 
siti čez celo leto, ne le za praznike.

Polona Dominik, laiška misijonarka, Etiopija

Naloga: Pogovori se z domačimi, kaj boste spekli za Božič. 
     Zmoli za lačne otroke v Etiopiji in nameni dar v nabiralnik.

Kava je doma v Etiopiji
Prvotna domovina kave oziroma kavovca je v etiopski pokrajini Kava (ali tudi Kefa). Kava je tudi 

danes v Etiopiji nacionalna pijača. Pripravljajo jo s posebnim obredom. Tradicionalno oblečena 
domačinka na posebni mizici pred gosti najprej popraži kavo, ki ji doda dišavnice. S to 

praženo kavo, ki lepo diši, gre od gosta do gosta, da jo povoha. Kavo nato skuha v glineni 
posodi, ki je oblikovana tako, da je natočena kava brez usedline. Za kavo si vzamejo čas 

in jo dolgo pijejo. Poleg jedo pokovko ali arašide. Piškotov ne poznajo. Ob praznikih 
jedo ob kavi kruh.
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Marija, ti meni pomagaj!
24. december 2022 – božični sveti večer Sobota 4. adventnega tedna

Božič je vedno zelo velik praznik za vse učence v Don Boskovih šolah. Priprava se začne vsaj en 
mesec prej. Učenci pripravijo program s pesmimi, plesi in molitvami. Zelo lepo okrasijo razrede, v dvorani 
pripravijo oder in pod odrom velike jaslice. Večina učencev je iz budističnih družin, vendar vsi z velikim 
veseljem praznujejo Božič skupaj s sestrami in učitelji. 

V adventu že več let naše šole obiščejo prostovoljci iz Singapurja (acts-singapore.com), ki kot svojo 
pripravo na Božič en teden preživijo v delu za druge v misijonih. Prostovoljci (med 150 in 200 ljudi) 

so nastanjeni po preprostih hotelih, v naše 
šole pa pridejo vsak dan na delo. Eni so 
zgradili Marijine kapelice, eni so zdravniki, 
eni zobozdravniki, eni pripravijo pakete z 
darili za vse otroke in družine, eni učijo po 
razredih.

Molitev k Mariji je za otroke in mlade 
v Kambodži zelo pomembna. Čeprav so 
budisti, se obračajo k njej z velikim zaupa-
njem, ker verjamejo, da je mama vseh. Še 
posebno je pomembna dekletom poklicnih 
šol. Nekatere med njimi so brez staršev in 
tem je Marija res mama. Dekleta, ki živijo 
pri sestrah v internatu, vsako soboto zve-
čer molijo rožni venec skupaj s sestrami. 
Zberejo se pred Marijino kapelico, potem 
pa zunaj, okrog igrišč in po poti ob šolskih 

zgradbah zmolijo cel rožni venec. Zaključijo z litanijami pred kapelico. Ko smo delali temelje za novo šolo 
v Phnom Penhu, smo v cement za temelje stebrov vrgli tudi svetinjice Marije Pomočnice in svetnikov.

Ena od naših učenk kuharsko gostinske šole je imela nekoč prometno nesrečo. Ko se je peljala z mo-
torjem na delo, jo je zbil avtomobil, tako da je padla in si zlomila roko. Moški v avtomobilu se je najprej 
ustavil, potem pa speljal naprej. Dekle je na ves glas klicalo: »Marija, ti meni pomagaj. Marija, ti meni 
pomagaj!« Nakar se je mož spet ustavil, prišel do nje in jo celo odpeljal do bolnice. Dekle je prepričana, 
da ji je pomagala prav Marija. Je brez staršev, odraščala je v sirotišnici in zdaj, ko že ima delo, skrbi za 
mlajšo sestro, ki jo je vzela k sebi iz sirotišnice.

s. Ljudmila Anžič, nekdanja misijonarka v Kambodži

Naloga: Zmoli za otroke v misijonih. Izberi si državo in 
jim napiši pismo, ki ga lahko pošlješ misijonarjem preko 

Misijonskega središča Slovenije.
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Jezus Kristus, Kralj miru
25. december 2022 – Božič

Starši se zavedamo, da je naša dolžnost vzgajati otroke v duhu krščanskih vrednot. Skupna molitev 
nam pomaga biti blizu Bogu. Toda, kako molijo naši otroci, je posebna zgodba. Otroke nočemo siliti v 
molitev, ampak jih vključujemo, ko starši vsak večer redno molimo rožni venec. Boga jim skušamo pred-
staviti kot ljubečega očeta. Zgled staršev je za otroke pomemben prispevek k njihovi krščanski vzgoji in 
verjamemo, da bodo nekega dne tudi sami molili. In res, otroci radi pokleknejo, vzamejo rožni venec v 
roke in molijo z nami! To je tako čudovito in nas osrečuje. Gotovo je vesel tudi Gospod Bog. Seveda ni 
vedno vse idealno in se zgodi, da med molitvijo nagajajo, a to so otroci in morda v tem času na tak način 
sprejemajo Božje Kraljestvo!

Zgodi se, da otroci nočejo moliti. Takrat jih spodbujam, da na začetku prižgejo svečo in jo po molitvi 
ugasnejo. Včasih skupaj pojemo rožni venec ali rožni venec Božjega usmiljenja. Molimo pa tudi litanije 
v slovaškem, ukrajinskem in latinskem jeziku ali pa se preko TV pridružimo molitvi rožnega venca v Me-
džugorju. Za nas je pomembno tudi to, da so otroci že od malega navzoči pri sveti maši. Potem gremo 
pa skupaj še na kakšen posladek.

Danes imamo v Ukrajini težke čase – strašna vojna 
z Rusijo se nadaljuje! Otroci pogosto sprašujejo 

o vojni, o ljudeh, ki nas varujejo, in kar je 
največ vredno - otroci molijo za mir, za vo-
jake, za konec vojne. Ta otroška molitev je 
zelo srčna in iskrena! Verjamemo, da imajo 
otroške molitve veliko moč in ščitijo naše 
vojake. Verjamemo, da se bo vojna kmalu 
končala in se bodo naši vojaki vrnili do-

mov živi in   zdravi. Zaupamo Bogu, kajti ko 
je Bog z nami, kdo je proti nam? Molitev je 

naše krščansko orožje proti silam teme!
matere iz Ukrajine

Danes, na Božični dan se še posebej spo-
minjamo, da je Jezus Kristus Kralj miru. Na svet 
je prišel kot majhen otrok, ki nikomur ne more 
škodovati. Nebogljen se je prepustil v človeške 
roke, da se ga nihče ne bi ustrašil. On prinaša 

mir, želi si, da bi po vsem svetu prenehale vojne in bi ljudje živeli v spravi med seboj. Pustimo mu, da on 
zavlada v naših srcih in da ponesemo njegov mir v naš svet, kjer se nahajamo. 

Naloga: Zmoli skupaj z domačimi za Ukrajino in mir na celem svetu. 
Molitev otrok premika gore.

...33



ALBANIJA
s. Vida Gerkman, HKL

ANGOLA
s. Zvonka Mikec, HMP

AVSTRALIJA
s. Ljudmila Anžič, HMP

BOCVANA
s. Fani Žnidaršič, OSU

BRAZILIJA
s. Metka Kastelic, HMP
s. Agata Kociper, HMP

BURUNDI
s. Vesna Hiti, HKL
s. Bogdana Kavčič, HKL

ETIOPIJA
Polona Dominik, LAIK

FRANCIJA
s. Ana Slivka, FMM

GRČIJA
s. Anita Poljak, HKL

JORDANIJA
s. Milena Zadravec, HMP

KANADA
s. Dorica Sever, FMM

KAZAHSTAN
br. Miha Majetič, OFMConv

KIRGIZIJA
p. Janez Mihelčič, DJ

KONGO DR
s. Mojca Karničnik, MJK

KUBA
Peter Ivančič, SDB

MADAGASKAR
Jože Adamič, CM
Stane Kerin, LJ
Tone Kerin, CM
Janez Krmelj, LJ
Janez Mesec, LJ
Peter Opeka, CM
s. Marjeta Zanjkovič, HMP

MALAVI
p. Lojze Podgrajšek, DJ

MEHIKA
Barbara Čuk, LAIK

MOZAMBIK
Tone Grm, SDB

RUSIJA
Anton Ovtar, CM
p. Janez Sever, DJ

RUANDA
s. Anka Burger, HKL

SENEGAL
s. Zorica Blagotinšek, OSU

SLONOKOŠČENA OBALA
Pavel Bajec, KP
s. Anica Starman, FBS

TURČIJA
p. Martin Kmetec, OFMConv

UGANDA
s. Urša Marinčič, ŠS
Danilo Lisjak, SDB

UKRAJINA
s. Marta Meško, MS
s. Barbara Peterlin, MS
s. Jožica Sterle, MS

VENEZUELA
s. Andreja Godnič, OSU

ZAMBIJA
p. Janez Mujdrica, DJ

MISIJONSKA MOLITVENA ZVEZA
Vsak dan v tednu molimo za eno od celin:

sreda – EVROPA

torek – 
AMERIKA

četrtek – 
AVSTRALIJA

ponedeljek – 
AFRIKA

petek – 
AZIJA

KJE VSE DELUJEJO SLOVENSKI MISIJONARJI

Letos smo v Adventnem koledarju prebirali pisma slovenskih misijonarjev, ki oznanjajo Jezusa  
med drugimi narodi. Trenutno v 28 državah na vseh 5 celinah deluje sveta 41 slovenskih misijonarjev. 
Tukaj se lahko seznaniš, kje vse se nahajajo. Označi vse misijonarje, ki so napisali prispevek v ta koledar.
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AKCIJA »OTROCI ZA OTROKE«

SADOVI LANSKE ADVENTNE AKCIJE
Akcija »Otroci za otroke« je del svetovne otroške akcije, ki se imenuje »Children helping children«, 

preko katere otroci po vsem svetu darujete za uboge otroke po svetu. Vaša majhna odpoved je v revnih 
deželah rešila že mnogo življenj. V lanskem letu ste otroci iz Slovenije zbrali skupno kar 82.687,71 €. S 
tem denarjem smo lahko podprli kar 20 projektov za pomoč otrokom v Afriki in v naslednjih državah:
�	BENIN 22.200,00 €
�	MALI 51.787,71 €
�	MAVRETANIJA 8.700,00 € 

In kako lahko darujete letos?
Na sredini Adventnega koledarja je kartonček, iz katerega ste 

izdelali misijonski nabiralnik. Zbrane darove lahko oddate svojemu 
župniku, oz. storite tako, kot ste se dogovorili v župniji. Hranilnik 
lahko prinesete v Misijonsko središče Slovenije v Ljubljani ali pa da-
rove nakažete na bančni račun, ki je napisan na zadnji strani tega 
Adventnega koledarja. Hvala vam za vaš dar, otroci!

VABILO K USTANOVITVI OTROŠKE MISIJONSKE SKUPINE
V letošnjem Adventnem koledarju smo brali o življenju in delu blažene Pauline-Marie Jaricot. Ona 

je ustanovila veliko mrežo misijonskih skupin. Njena ideja je navdihnila škofa Charlesa de Forbin-Janso-
na. Ustanovil je misijonske skupine za otroke in jih imenoval Sveto misijonsko otroštvo. Vabimo vas, da 
skupaj s prijatelji iz veroučne šole v vaši župniji ustanovite misijonsko skupino otrok. In kaj lahko počnete 
v takšnem misijonskem krožku? Tukaj je nekaj predlogov:
�	molite za otroke v misijonih,
�	se vsak dan trudite za sveto življenje v svojem okolju,
�	prebirate pisma slovenskih misijonarjev in tudi sami napišete pismo misijonarju in otrokom v 

misijonih,
�	postanete skupinski botri otroku ali razredu otrok v misijonih,
�	organizirate Trikraljevsko akcijo in druge misijonske dogodke v župniji,
�	pridete na obisk v Misijonsko središče Slovenije v Ljubljano,
�	povabite na obisk misijonarje, ki se nahajajo v Sloveniji,
�	prebirate življenjepise misijonarjev za otroke,
�	naštudirate igre, ki se jih igrajo otroci v misijonih in jih preizkusite
�	in še mnogo drugih možnosti imate …

V Misijonskem središču Slovenije vam bomo z veseljem pomagali pri oblikovanju in animaciji misijon-
ske skupine otrok v vaši župniji. Vse katehiste in katehistinje, ki bi radi sodelovali pri misijonski animaciji 
otrok ali že imate pripravljena katehetska gradiva za misijonsko animacijo, vabimo, da stopite v stik z 
nami in nam pomagate oblikovati nova gradiva.
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Misijonsko središče Slovenije

Odgovarja: Matjaž Križnar; zbral in uredil: Janko Pirc; ilustracije: Juan Emilio Juvančič;   
       grafična priprava: Jože Šenk, Salve d.o.o. Ljubljana; tisk: Para d.o.o., Ljubljana

»Naše veselje za srečo drugih«
Dragi otroci,
adventni čas nas je pripeljal do božiča, ko praznujemo rojstvo našega odrešenika Jezusa Kristusa. 

Jezus se je rodil na svetu in hoče biti kralj miru. Na svetu pa je veliko nemira in tudi vojn. Mi kristjani in 
tudi otroci smo poklicani, da v svetu delamo za mir in tako pokažemo, da smo zares Jezusovi učenci. 
Jezus nas uči, da se ljubimo med seboj in smo dobri drug do drugega. Na ta način smo tudi mi lahko 
misijonarji, vsak v svojem okolju.

In tako vas tudi letos vabimo, da v vaši župniji organizirate koledniško skupino in po hišah oznanjate 
to veselo novico, da se je med nami rodil Jezus. Ljudem v vašem kraju voščite praznike in srečno novo 
leto. Obenem jih poprosite za darove za naše misijonarje. V teh težkih časih bodo ti darovi še kako prav 
prišli najbolj potrebnim v misijonskih deželah.

Vsak dar, pa če se nam zdi še tako majhen, šteje. Dosedanje Trikraljevske akcije so z žrtvovanjem in 
ljubeznijo otrok iz Slovenije, ki so se podali na pot, prinesle rešitev mnogim ljudem v misijonskih deželah. 
Geslo akcije pa se glasi: »Naše veselje za srečo drugih«.

Za organizacijo Trikraljevske akcije obstajajo konkretna navodila in gradiva. Povprašajte vašega žu-
pnika, katehista ali katehistinjo, če v vaši župniji organizirate koledovanje. Če akcija pri vas še ne obstaja, 
lahko starši preko župnika naročite praktična gradiva, ki vam bodo v pomoč pri organizaciji.

Obisk kolednikov po družinah sovpada z božičnim časom. Ta čas se začne že z Božičem in se zaključi 
s praznikom Svetih treh kraljev, 6. januarja. Na pot se lahko podate že takoj po Božiču in sicer na praznik 
sv. Štefana, 26. decembra. V januarju pa boste vsi koledniki povabljeni na škofijsko srečanje kolednikov. 

Kristanova 1, 1000 Ljubljana
tel.: 01 300 59 50
missio@rkc.si, www.missio.si
 TRR: SI56 0201 4005 1368 933 
 namen: adventna akcija
 sklic: SI00 249400

POVABILO H KOLEDOVANJU –  
       TRIKRALJEVSKA AKCIJA
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ŠKATLICO - ŠPAROVČEK 
IZREŽI PO MODRI ČRTI 

 (ALI POLNI ČRTI ZADAJ) 
IN ZAPOGNI PO PREDLOGI 

NA ZADNJI STRANI

MISIJONSKO SREDIŠČE 
SLOVENIJE
Kristanova 1 

1000 Ljubljana

missio@rkc.si
www.missio.si OTROCI ZA OTROKE

OTROCI ZA OTROKE

Blažena  
Pauline-Marie 
Jaricot

Adventna
akcija

Adventna akcija
Vsak večer si vzemite nekaj minut. Prižgite svečko na ad-
ventnem venčku. Naredite križ in skupaj preberite vsebino 
Misijonskega adventnega koledarja za tisti dan: svetopi-
semski odlomek in zgodbo. Nato se spomnite lačnih otrok 
po svetu. Zmolite zanje eno zdravamarijo in v hranilnik vr-
zite svoj dar. Naj bo pri domačih jaslicah, na vidnem mestu, 
da bodo tudi drugi kaj dodali. Ob božiču boste ta hranilnik 
odnesli v cerkev k jaslicam (v dogovoru z župnikom ali ka-
tehisti) kot vaš dar Jezusu za uboge brate in sestre po svetu.

HVALA ZA VAŠ DAR

Bog povrni!



OTROCI ZA OTROKE

LE
PIL

O

LE
PIL

O

LE
PIL

O

LEPILO

LEPILO LEPILO

ŠKATLICO - ŠPAROVČEK 
IZREŽI PO MODRI ČRTI 

 (ALI POLNI ČRTI ZADAJ) 
IN ZAPOGNI PO PREDLOGI 

NA ZADNJI STRANI

OTROCI ZA OTROKE

HVALA ZA VAŠ DAR

Bog povrni!

Blažena  
Pauline-Marie 
Jaricot

Adventna akcija Adventna
akcija

Vsak večer si vzemite nekaj minut. Prižgite svečko na ad-
ventnem venčku. Naredite križ in skupaj preberite vsebino 
Misijonskega adventnega koledarja za tisti dan: svetopi-
semski odlomek in zgodbo. Nato se spomnite lačnih otrok 
po svetu. Zmolite zanje eno zdravamarijo in v hranilnik vr-
zite svoj dar. Naj bo pri domačih jaslicah, na vidnem mestu, 
da bodo tudi drugi kaj dodali. Ob božiču boste ta hranilnik 
odnesli v cerkev k jaslicam (v dogovoru z župnikom ali ka-
tehisti) kot vaš dar Jezusu za uboge brate in sestre po svetu.

MISIJONSKO SREDIŠČE 
SLOVENIJE
Kristanova 1 

1000 Ljubljana

missio@rkc.si
www.missio.si



ŠKATLICA v katero zbiraš darove.

NAVODILO ZA SESTAVO ŠKATLICE:
• Odreži vse bele dele papirja (lahko tudi po modri črti spredaj) 

in naredi zareze.
• Z olfa nožem izreži »odprtino«.
• Naredi zgibe po prekinjenih črticah, da dobiš škatlico kot na risbi

spodaj.
• Na označenih mestih nanesi lepilo (na stranska zavihka in na 

sprednji strani na zgornje tri zavihke). Pobarvani so z poševnimi 
črtami. 

• Zlepi stranske ploskve in nato še pokrov z odprtino.

PRIDNO ZBIRAJ ZA OTROKE V MISIJONSKIH DEŽELAH – 
SVOJ DAR ODDAJ V CERKVI. HVALA!

Vrstni red zlaganja
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