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KAKO LAHKO POMAGAMO 
NAŠIM MISIJONARJEM

  z molitvijo, še posebej kot člani 
Misijonske molitvene zveze
  z naročilom in branjem revije Misijonska obzorja
  z molitvijo in darovi na Misijonsko nedeljo
  s svojim darom za misijonska vozila 
(akcija MIVA ob Krištofovi nedelji)
  v adventu z akcijo »Otroci za otroke«
  po božiču s Trikraljevsko akcijo (koledovanje)
  z botrstvom (redni mesečni prispevek)
  z občasnimi darovi za posameznega misijonarja 
ali ob konkretnem projektu
  kot laiški misijonar (v dogovoru z misijonarjem)
  z iznajdljivo ljubeznijo

Za vse informacije se obrnite na:

Misijonsko središče Slovenije
Kristanova 1, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/300-59-50
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E-pošta: missio@rkc.si 
Spletna stran: www.missio.si
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SPOŠTOVANI SODELAVCI NA MISIJONSKIH POLJANAH!

»PRIŽIGAJMO PLAMEN VESELJA«

Novo pastoralno leto – je kot vedno – novo
misijonsko leto, je nov začetek aktivnega oznanjevanja 
evangelija – z besedo in zgledom. Sedanji papež nas vedno 
znova opominja, da moramo prinašati veselje v današnji 
čas, ki je tako teman, k današnjim ljudem, ki so tako 
zagrenjeni.

Posebej naj se sklonimo k obrobnim – tistim, ki so 
najbolj v temi. Ko širimo veselje evangelija – ljubezni in 
dobrote – v svojem okolju, ga hkrati širimo v svet. Naša 
molitev in naši darovi lahko vedno objamejo ljudi po vsem 
svetu. Plamen veselja lahko na drugem koncu sveta prižge 
ogenj veselja.

Papeževa poslanica za Misijonsko nedeljo je 
konkreten klic, da se po vsem svetu znova zavemo, da smo 
vsi poklicani – ker imamo Kristusa in njegovo veselo 
oznanilo – da širimo veselje vsepovsod.

Ves mesec oktober je »misijonski mesec« - zato vsak 
dan vključimo molitev za misijone in misijonarje.

Misijonsko nedeljo – 19. oktober – posebej lepo 
pripravimo s kakšno skupino (pevci, bralci, recitatorji) in 
misijonskim aranžmajem.

Pri vseh mašah pohvalimo in spodbudimo vernike ter 
razložimo, da smo misijonarji vedno, kadar širimo veselje.

Poleg praznovanja v domači fari povabimo ljudi k 
skupni škofijski slovesnosti – ki se je seveda udeležimo tudi 
duhovniki, katehetje, ministranti, člani ŽPS …

Naj vas v teh dneh, posebej pa ob Misijonski nedelji, 
spremlja beseda apostola Pavla:

»Bog ljubi veselega darovalca …« /2 Kor 9,7/
Hvala vam za sodelovanje in Bog vam povrni!

Misijonsko središče Slovenije in ravnatelj Stane Kerin

ROKE IN NOGE in vse …

Bog naj blagoslovi tvoje roke,
da bodo dale vsakemu,
kar mu pripada,
da bodo izpustile,
kar hoče biti svobodno, 
da se bodo stegnile proti tistim,
ki te potrebujejo.

Bog naj blagoslovi tvoje noge,
da bodo spremljale osamljene,
da bodo hodile po pravih potih,
da bodo šle naproti tistim,
ki te iščejo.

Bog naj blagoslovi tvoje oči,
da bodo prezrle pomanjkljivosti,
da bodo videle, kje je stiska,
da bodo vsakega človeka
opazovale z dobrohotnostjo.

Gospod naj blagoslovi tvoja ušesa,
da bodo prisluhnila drugim,
da bodo odprta za skrbi,
ki ti jih ljudje zaupajo.

Gospod naj blagoslovi tvoja usta,
da bodo posredovala tolažbo,
da bodo ohranjala skrivnosti,
da bodo govorila resnico,
da bo na njih nasmeh za vse,
ki potrebujejo tvojo pozornost.

Gisela Baltes

SKUPNO ŠKOFIJSKO PRAZNOVANJE
MISIJONSKE NEDELJE – 19.10.2014

Vsaka župnija z veseljem praznuje Misijonsko 
nedeljo.
Vsa škofija pa tudi skupno obhaja Misijonsko nedeljo 
s svojim škofom, saj je on prvi misijonar.

nad/škofija kraj čas vodi

CELJE Laško 14.30 mol. ura
15.00 sv. maša

škof Stanko 
Lipovšek

KOPER Bovec 15.00 mol. ura
16.00 sv. maša

škof Jurij Bizjak

LJUBLJANA Smlednik 15.00 mol. ura 
16.00 sv. maša

g. prelat Jože Lap

MARIBOR Hajdina 15.00 mol. ura
16.00 sv. maša

Janez Lesnika
škofijski kancler

MURSKA SOBOTA Markovci 15.00 mol. ura
in pričevanje 
misijonarja 

škof Peter Štumpf 

NOVO MESTO Metlika 15.00 mol. ura
16.00 sv. maša

gen. vikar Božidar 
Metelko

Škofijski animatorji za misijone se dogovorijo s svojim 
nad/škofom in skupaj z dekanijskimi animatorji ter
domačim župnikom dobro pripravijo skupno 
praznovanje:

• molitvena ura
• sveta maša
• po maši pogovor z misijonarjem (če bo navzoč)
• morda družabno srečanje

HVALA VAM, SPOŠTOVANI DOBROTNIKI MISIJONOV!
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SVETA MAŠA - gradivo

Mašno besedilo: Za oznanjevanje ev. (Misal, str. 786) 
Berila: 29. nedelja med letom – A 

UVOD:
Danes, na Misijonsko nedeljo, slavimo veličastna dela 
Boga Očeta in Jezusa Kristusa, ki krasijo ves svet. Z 
druge strani pa smo vabljeni, da pomislimo na milijone 
revnih, lačnih, bolnih, preganjanih in da smo z njimi
solidarni. Marsikje je Cerkev za te ljudi edino 
zatočišče. Preko mreže vernih po vsem svetu smo 
danes povezani z njimi: zanje molimo, se od njih 
učimo, jim pomagamo. Vsi ti trpeči ljudje so naši 
bratje in sestre, ki v različnih okoliščinah doživljajo 
pomanjkanje. Bog je postal človek zato, da bi bil vsem 
ljudem blizu. Danes želi po nas biti navzoč po vsem 
svetu. Zato »prižgimo plamen veselja« najprej v 
svojem srcu, da ga bomo lahko prižigali v vsakdanjem 
življenju – sebi in drugim. Priznajmo pa najprej temo, 
ki smo jo ustvarjali.

GOSPOD JEZUS KRISTUS,
prišel si, da bi vsi imeli življenje v polnosti, mi ga 
pa marsikomu omejujemo
kličeš nas, da bi bili oznanjevalci veselega 
oznanila, mi smo pa zagrenjeni
pošiljaš nas, da zanetimo plamen tvoje ljubezni, mi 
pa sami ne gorimo.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše 
grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.
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NAGOVOR 1 /povzetek pisma avstrijskih škofov/

V Kristusu ljubljeni bratje in sestre!
Verjetno poznate tisto dogodivščino iz Afrike, ko 

je misijonar hotel izraziti sočutje devetletni deklici, ki 
je na hrbtu nosila svojega bratca in ji je dejal: »Za 
tebe je pa to pretežko breme …« Dekletce pa je malo 
pomislilo, potem pa dejalo: »To vendar ni breme – to 
je moj brat!«

Papež Frančišek v svojem pismu za letošnjo 
Misijonsko nedeljo od nas neposredno pričakuje, da v 
misijonskih deželah ne gledamo samo problem, ki ga 
je treba razrešiti, ampak da tam vidimo brate in 
sestre, ki jih je treba rešiti, spoštovati in ljubiti. 
Končno ti ljudje dnevno trkajo na vrata našega srca in 
naše vesti. Poznamo jih preko medijev v njihovi bedi in 
revščini, v naravnih katastrofah, lakoti, bolezni in 
preganjanju. Vemo, kako so razčlovečeni v svojem 
dostojanstvu zaradi vojn, nasilja in terorja. Slišimo za 
njihove bege v iskanju lepše prihodnosti in kako 
nešteti tonejo v valovih Sredozemskega morja.

Ali ni kristjan poklican k temu, da ima človeško, 
čuteče srce, da je ob teh slikah pretresen in notranje 
ganjen? Ni kristjan, če pred stisko soseda, ob trpljenju 
bližnjega zapre vrata, ali ga v srcu postavi na zadnje 
mesto.

»Kdo pa je moj bližnji?« - to vprašanje se 
postavlja v današnjem globaliziranem času. Problemi 
vsega sveta so nam postavljeni pred oči: medijsko, 
geografsko, politično, pa tudi čustveno. Bolj ko nastaja 
prepad med revnimi in bogatimi, bolj ko se siromaki 
pogrezajo, bolj nas je strah, da tudi nas zadene kaj 
takega. Ker je svet postal majhen, je strah vedno večji 
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in zato postavljamo vedno višje ograje in vgrajujemo 
vedno bolj debela vrata. Seveda, saj tik pred vrati 
Evrope v morju revščine tonejo toliki siromaki, ki vidijo 
naše udobje in hrepenijo po našem blagostanju. Ne le 
Sredozemsko morje, ampak tudi vse južne dežele 
postajajo eno samo velikansko pokopališče. 
»Enakovrednost in enakost, to je veliko osmešenje za 
vse nas« – je dejal papež Frančišek – »je znamenje 
naše velike sebičnosti«. Kako smo lahko kristjani mirni 
v svoji varnosti in udobnosti, kako lahko ob vseh teh 
krikih nečloveške stiske zagovarjamo osnovne 
človeške pravice?! Drama beguncev in drugih 
siromakov jasno kaže: beda vsakega posameznika je 
skrb nas vseh. Vsi smo bratje in sestre, odgovorni 
drug za drugega, ker smo vsi božji otroci. Brez nas iz 
nič ne morejo preživeti. Vojne in teror, ki so posledica 
nepravičnih sistemov, ter neizmeren pohlep 
posameznikov, to so največkrat korenine revščine in 
begunstva. 'Globalizacijo enakosti' lahko danes na 
Misijonsko nedeljo spremenimo v 'globalizacijo 
solidarnosti', ki bo preko molitve in darov pognala 
korenine izobraževanja, razvoja in miru. Kar morda 
danes pomeni kapljico v morje, bo jutri mnogim, ki 
danes vegetirajo, prineslo rešitev pred begom in 
stisko.

Če bomo v revežih in odrinjenih prepoznali naše 
brate in sestre, jim lahko nudimo več, kot zgolj 
miloščino sočutja. Kot naši bratje in sestre imajo 
pravico do naše pozornosti. Oznanjevanje božje 
ljubezni in ljubezen v dejanju spadata skupaj. Kjer se 
to uresniči, tam postane Cerkev dom za vse, tam se 
'prižiga plamen veselja', tam se potrtim srcem 
ozdravijo rane in zagori ogenj življenja.

7

Misijonska nedelja, ki jo danes obhajamo po 
vsem svetu, želi povezati vernike vsega sveta, da bi z 
molitvijo in darovanjem pomagali najrevnejšim 
Cerkvam, da bi tako vsi postali ena sama velika srčna 
družina, ki je povezana v molitvi in medsebojni 
pomoči.

Pridružimo se zato poslanstvu Cerkve in 
pomagajmo graditi s svojo molitvijo, zglednim 
življenjem in bratsko pomočjo drugačen svet – svet, ki 
bo s pomočjo naših plamenov veselja zaživel v svetlobi 
božje in medsebojne ljubezni. Amen.

NAGOVOR 2 /povzetek pisem naših misijonarjev/
Dragi bratje in sestre v Kristusu!
»Dajte cesarju, kar je cesarjevega in Bogu, kar je 
božjega!« /Mt 22,21/

Ta stavek iz današnjega evangelija nam je 
popolnoma jasen v našem vsakdanjem življenju. Vsak 
naj skrbi za sebe, bi lahko rekli. Ali pa: družba je 
družba, služba je pa služba. In še: doma sem lahko 
takšen in takšen, drugje moram biti pa drugačen. 
Oziroma, dovolj je, da grem k maši in sem tam 
kristjan, kakšno je pa moje življenje, je pa moja stvar.

Verjetno je imel Jezus malo drugačne misli, ko 
nam je to svetoval. Ob današnji Misijonski nedelji nas 
je morda hotel s tem vprašati, ali smo dali vse, kar je 
potrebno svoji družini, svoji fari, narodu in končno, ali 
smo prispevali tudi svoj delež svetu.

Indijski mislec Tagore je zapisal: »Življenje nam 
je podarjeno, zaslužimo ga s tem, da ga sami 
darujemo.« Prejeli smo plamen vere, upanja in 
ljubezni. Poklicani smo, da ta plamen veselja 
prižigamo tudi okoli sebe.
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Če nam ni jasno zakaj in kako, prisluhnimo našim 
misijonarjem.

Iz Malavija p. Lojze Podgrajšek: 
Dragi prijatelji misijonov in nas misijonarjev! 

Velikonočno veselje je dar Vstalega svojim učencem. 
Tudi nam ga daje, v izobilju. Papež Frančišek nas v 
Apostolski Spodbudi nagovarja k veselju. To veselje se 
poraja v globokem doživetju božje bližine in ljubezni.

Veselite se v Gospodu, pravi sv. Pavel vernikom, 
in spet ponavlja, vselej bodite veseli. Vstali Zveličar 
želi podariti vsem od svojega Vstalega Bivanja. 
Njegovo veselje naj se po nas širi med Njegove ude, ki 
zanje delamo, z njimi molimo in jim pomagamo pri 
hoji za Njim. V teh tihih opravilih okoli nosimo Njegovo 
bivanje sredi med nami. In tu so naše drobne in zveste 
podobe velikonočnega veselja v Vstalem.

Vi, prijatelji misijonov, na poseben in konkreten 
način širite veselje in dobro voljo med mnogimi po 
svetu, najprej nam, misijonarjem in po raznih 
programih vsem tistim, ki prejemajo vašo pomoč. 
Botrstvo prinaša veselje tolikim sirotam in njih 
skrbnikom. Pomoč pri graditvi in popravljanju šol in 
podeželskih cerkva, šolskih prostorov, vodnjakov, 
internatov, učilnic in ambulant … vse to delovanje 
prinaša veselje, ljubezen, opogumljanje, prinaša novo 
velikonočno doživljanje Cerkve, kjer je vse zasnovano 
na Njem, ki nevidno biva sredi med svojimi, naš Vstali 
Zveličar. To je velikonočno pričevanje in vstajenjsko 
bivanje v Njem in Zanj. Ko ta dela omogočate, v te 
kraje prinašate vstajenjsko veselje, ljubezen in 
dobroto. Po takih in podobnih apostolskih delih je sredi 
med ljudmi navzoč Vstali Zveličar. Razne oblike 

9

podpore pa v nas porajajo moč in zvestobo, da se 
trudimo živeti velikonočno, to pomeni veselo, v Njem 
in Zanj, sredi med Njegovimi Udi in Zanje!

V tem duhu vam želim pogumnega veselja, ki ga 
še naprej podarjajte tudi nam na misijonske poljane! 
Posebej hvala tudi za vaše molitve, ki me držijo pokonci.
Iz Malavijskih poljan, p. Lojze Podgrajšek, DJ

Z Madagaskarja s. Marjeta Zanjkovič:
Zares ste vsi skupaj čudoviti. Naj vam ljubi Bog da 
čutiti vse naše zadoščenje in veselje za dobro, ki ga 
skupaj opravljamo v božjo čast.
Vaša hvaležna s. Marjeta Zanjkovič, HMP, Madagaskar

Z Madagaskarja Pedro Opeka:
Hvala, da ste z nami v tej avanturi obrambe 
dostojanstva človeka. Rad bi se vam zahvalil za 
zvestobo, da nas podpirate že toliko let. Tako moremo 
prinašati nekaj žarkov luči in upanja v te kraje skrajne 
bede. Iz srca se zahvaljujem vsem dobrim Slovencem, 
ki nam pomagajo, da nadaljujemo čudež Akamasoa!
Pedro Opeka, lazarist, Madagaskar

Iz Senegala s. Polona Švigelj:
Bog je Velik, Bog je Dober! In še res je! Vi pa ste mu 
ponudili svoje roke, glavo in delo, da je vse to lahko 
uresničil!
s. Polona Švigelj, OSU, Senegal

Iz Angole Tanja Strgar:
Lepo je, ko veš, da nisi sam ... in ko lahko s ponosom 
poveš, da si Slovenec.
Tanja Strgar, laiška misijonarka, Angola
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Iz Ruande s. Vesna Hiti:
Tako sem se z veseljem vrnila v moj dragi Mukungu, 
da tukaj nadaljujem poslanstvo ljubezni, ki mi je 
zaupano; zaupano tudi v vašem imenu, ki se v zaledju 
neutrudno darujete! Hvala vam!
s. Vesna Hiti, HKL, Ruanda

Iz Srednjeafriške republike s. Bogdana Kavčič:
Verjemite, da sem včasih ganjena ob vsej tej pomoči 
in nevidnih vezeh, ki se prepletajo med tolikimi v 
Sloveniji in ljudmi v tej ranjeni državi.
s. Bogdana Kavčič, HKL, Srednjeafriška republika

Najbrž ni potreben še dodaten komentar, ko smo 
danes, na Misijonsko nedeljo povezani z verniki vsega 
sveta. Naj bo naše srce odprto v molitvi in podpori 
misijonarjem vsega sveta, naj božji mir objema vse 
ljudi, naj blagoslov z nebes orosi vsa prizadevanja za 
pravičnejši in boljši svet. Bodimo bratje tukaj in sedaj, 
pa bomo dali »cesarju, kar je cesarjevega in Bogu, kar 
je božjega«. Prižigajmo plamen veselja – plamen vere, 
upanja in ljubezni. Amen.

Gregor Nacijanški:
Nihče ni na svetu samo zase.
Tu je tudi za vse druge.

Ralf Waldo Emerson:
Če pogosto in veliko deliš z drugimi …
če se zaveš, da je vsaj en človek zaradi tebe 
lažje živel – to pomeni, da ti je uspelo.

11

PROŠNJE LJUDSTVA
naj jih preberejo otroci

Bog naš Oče, rad se usmiliš vseh, ki se k tebi zatekajo. 
Skupaj z našim papežem Frančiškom in z vso Cerkvijo 
te zaupno prosimo:

Dobri Bog, hvala ti za naš dom.
Prosim te za vse otroke, ki so morali zapustiti svoje 
domove in so sedaj brez doma, brez domovine, brez 
naslova. Naj čutijo tvojo očetovsko ljubezen.

Dobri Bog, hvala ti za hrano in pijačo.
Prosim te za vse otroke, katerih starši ne vedo, kako 
naj nahranijo družino. Pomagaj jim najti primerno 
zaposlitev, da bodo lahko poskrbeli za vsakdanji kruh.

Dobri Bog, hvala ti za našo družino.
Prosim te za vse otroke, ki živijo v razbitih družinah. 
Naj ob dobrih ljudeh spet doživijo družinsko toplino.

Dobri Bog, hvala ti za prijatelje.
Prosim te za vse otroke, ki so izgubili svoje prijatelje. 
Pomagaj jim povsod najti plemenite ljudi, ki jih bodo 
sprejeli in jim radi pomagali.

Dobri Bog, hvala ti za šolo.
Prosim te za vse otroke, ki so nepismeni. Pomagaj 
vsem odgovornim, da jim bodo zgradili šole in jim 
omogočili boljše življenje.

Dobri Bog, hvala ti za bolnišnico.
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Prosim te za vse otroke, ki zaradi bolezni umirajo, da 
bi bili deležni pozornosti dobrih ljudi, da bi jim zgradili 
primerne zdravstvene ustanove.

Dobri Bog, hvala ti za učitelje.
Prosim te za vse otroke, ki stopajo v odraslost. Pokliči 
širokosrčne učitelje, ki jim bodo omogočili primerno 
vzgojo.

Dobri Bog, hvala ti za vse moje dobrotnike.
Prosim te za vse otroke, ki stradajo in živijo v
nemogočih razmerah. Prebudi naša srca, da jim bomo 
radi pomagali.

Dobri Bog, hvala ti za duhovnike, redovnice in 
katehete.

Prosim te za vse otroke, ki ne najdejo smisla življenja, 
da bi jim požrtvovalni misijonarji oznanili in prinašali 
pravo pot, resnico in življenje.

Dobri Bog, hvala ti za plamen vere.
Prosim te za vse otroke, ki živijo v temi, ker te ne 
poznajo. Pomagaj nam, da jim bomo prižigali plamen 
veselja.

Dobri Bog, v Jezusu si nam pokazal, da je tvoja 
ljubezen do nas neskončna. Naj se plamen tvoje 
ljubezni prižge v srcih vseh ljudi, da bomo vsi živeli v 
veselju medsebojne povezanosti in tako gradili tvoje 
kraljestvo med nami. Po Kristusu našem Gospodu. 
Amen.
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VABILO K DAROVANJU – nabirka za misijone
Danes vsi kristjani po vsem svetu molimo drug za 
drugega, posebej za tiste, ki živijo v stiskah revščine, 
lakote, bolezni in preganjanja. Naša molitev naj kliče 
blagoslov, naš dar pa naj bo viden dokaz, da imamo 
odprto srce za stisko bližnjega. Vabim vas, da z 
veseljem in pogumno namenite svoj dar za lajšanje 
stisk, za človeka vredno življenje v misijonskih krajih. 
Bog vam povrni vašo dobroto.

OČE NAŠ
Bog je Oče vseh ljudi. Danes, na Misijonsko nedeljo, 
smo še posebej ena družina. Kot bratje in sestre 
prosimo tako, kakor nas je naučil Gospod Jezus 
Kristus.

POZDRAV MIRU
V znamenje pripravljenosti, da bomo drug drugemu 
prižigali plamen veselja – si podajmo roke.

PO OBHAJILU /Claudia Mitscha-Eibl/
Božja moč naj krepi tvoj hrbet,
da boš pokončen,
ko te bo nekdo želel upogniti.

Božja nežnost naj varuje tvoja ramena,
da te bremena, ki jih  boš nosil,
ne bodo potisnila k tlom.

Božja modrost naj premika tvoj vrat,
da boš imel glavo svobodno
in jo boš prostovoljno sklonil tja,
kjer bo tvoja naklonjenost potrebna.

Božji blagoslov naj bo s teboj.
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MISEL ZA SLOVO

Naj Misijonska nedelja nas spodbudi,
da plamen ljubezni v nas zažari;
bratom in sestram ga posredujmo,
iz stiske in revščine jih radi rešujmo.

SLOVESNI BLAGOSLOV:

Bog, naš Oče, naj vas obogati z vsemi blagoslovi z 
nebes, da boste živeli sveto in pravično.
Podari naj vam svojo resnico, vaša srca naj 
oblikuje po evangeliju in vam podarja svoje 
veselje.
V bratski ljubezni naj vas povezuje, da bo ves svet 
v vas spoznal plamen veselja.

To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti 
Duh.

Mati Terezija:
Majhne stvari,
ki jih naredimo z veliko ljubeznijo,
prinesejo veselje in mir.
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POSLANICA PAPEŽA FRANČIŠKA
ZA MISIJONSKO NEDELJO 2014 - skrajšano

Dragi bratje in sestre! 
Svetovni dan misijonov je poseben trenutek, ko se verniki 
iz raznih celin preko molitve in dobrih del združijo v 
solidarnosti v podporo mladih Cerkva v misijonskih deželah. 
To je praznovanje milosti in veselja. Gre za milost, kajti 
Sveti Duh, poslan od Očeta, širi modrost in moč vsem, ki so 
odprti za njegovo delovanje. In gre za veselje, kajti Jezus 
Kristus, Sin Očeta, poslan, da bi evangeliziral svet, spremlja 
in podpira našo misijonsko dejavnost. Ravno na 
Kristusovem veselju in veselju učencev bi izpostavil biblično 
podobo, ki se nahaja tudi v evangeliju po Luku (prim. Lk 
10, 21-23).
1. Evangelist pripoveduje, da je Gospod poslal 72 učencev 
po dva in dva v mesta in vasi, da bi oznanjali, da se je 
približalo Gospodovo kraljestvo in bi pripravili ljudi na 
srečanje z Jezusom. Potem, ko so učenci opravili poslanstvo 
oznanjevanja, so se vrnili h Gospodu polni veselja: veselje 
je prevladujoč motiv te prve in nepozabne misijonske 
izkušnje.
2. Učenci so bili polni veselja. Njim je bila namreč darovana 
izkušnja Božje ljubezni in tudi možnost, da to delijo naprej.
3. Ko je Jezus videl uspeh misijonskega dela svojih učencev 
in posledično njihovo veselje, se je razveselil v Svetem 
Duhu in se v molitvi obrnil na svojega Očeta. Oče je izvir 
veselja; Sin je njegovo uresničenje in Sveti Duh njegov 
animator. “Veselje evangelija napolnjuje srce in celotno 
življenje ljudi, ki se srečajo z Jezusom; ljudi, ki dovolijo, da 
jih odreši greha, žalosti, notranje praznine, osamljenosti. Z 
Jezusom Kristusom se vedno rojeva in oživlja veselje.” 
Učenci pa so dobili klic biti z Jezusom in od Njega so bili 
poslani oznanjat, ter so tako ponovno postali polni veselja. 
Zakaj ne bi vstopili tudi mi v ta tok veselja?
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4. Učenci so tisti, ki se prepustijo Kristusovi ljubezni in jih 
zaznamuje gorečnost za Božje kraljestvo, da bi postali 
prinašalci evangeljskega veselja. Vsi Gospodovi učenci so 
poklicani, da se napajajo z veseljem do evangelizacije. 
Škofje, kot prvi odgovorni za oznanjevanje, imajo nalogo, 
da omogočajo povezanost lokalne Cerkve za pomoč 
misijonski dejavnosti. To zajema tako veselje oznanjevanja 
Jezusa Kristusa v najbolj oddaljenih krajih, kot tudi skrb za 
najbolj uboge. Veselje evangelija izhaja iz srečanja z 
Jezusom in pomoči ubogim. Zato spodbujam župnijska 
občestva, gibanja in skupine, da živijo močno bratsko 
življenje, ki temelji na ljubezni do Jezusa in je pozorna do 
pomoči potrebnih. Tam, kjer je ljubezen, gorečnost, želja 
prinašati Kristusa drugim, izhajajo pristni duhovni poklici.
5. “Bog ljubi veselega darovalca” (2 Kor 9,7). Svetovni dan 
misijonov je tudi trenutek, da poživimo željo in obudimo 
moralno dolžnost veselega prispevka oznanjevanja k
ljudem. Osebni materialni dar je znamenje lastnega 
darovanja najprej Gospodu, nato tudi bratom, tako ta dar 
postane orodje oznanjevanja v človeštvu, ki gradi na 
ljubezni.
Dragi bratje in sestre!
Ne pustimo, da nam ukradejo veselje do evangelizacije! 
Vabim vas, da se potopite v veselje evangelija in se 
napajate v ljubezni, ki bo sposobna razsvetliti vaš 
misijonski poklic. Spodbujam vas, da si prikličete v spomin 
“prvo ljubezen”, s katero je Gospod Jezus Kristus ogrel srce 
vsakega izmed vas, da bi vztrajali v veselju. Gospodov 
učenec vztraja v veselju, ko je z Njim, ko izpolnjuje 
njegovo voljo, ko deli vero, upanje in evangeljsko ljubezen.

K Mariji, vzoru ponižne in vesele evangelizacije, 
obračamo svojo molitev, da bi Cerkev postala hiša za 
mnoge, mati vsem narodom in bi omogočila rojstvo novega 
sveta.

V Vatikanu, na Binkoštni praznik 2014
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GRADIVO za molitveno uro ali meditacijo

Molitev
Bog naš Oče,
kličeš nas k uživanju tvojega življenja
in želiš, da bi vsi ljudje bili srečni
ter prišli do spoznanja resnice.
Zato si Cerkev, kot vesoljni zakrament odrešenja,
poslal k vsem ljudstvom,
da bi jim oznanila veselo oznanilo evangelija.
Prenovi nas, da bomo bolj povezani z vsemi ljudmi
pri njihovem življenju in delu
in da jim bomo znamenje tvoje ljubezni.
Odpri vrata src, da bo seme evangelija
padlo na rodovitna tla,
da bodo vsi postali eno božje ljudstvo.
Okrepi mlade cerkvene skupnosti,
da bodo zacvetele v življenju po veri,
v duhu evangelija,
po rasti duhovniških in redovniških poklicev
in bodo ukoreninjene v veri
znamenje tvoje navzočnosti v svetu.
Kliči nove misijonarje in misijonarke,
ki bodo pripravljeni vse zapustiti,
da bodo vsem vse,
da bodo šli na skrajne konce sveta
in oznanjali evangelij.
Opogumi tudi nas,
da bomo zveste priče tvoje ljubezni.
Po Kristusu našem Gospodu. Amen.
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BLAGRI DANES Kelemen Vendel

Blagor tistim, ki se znajo smejati na svoj račun, 
ker njihovemu veselju ne bo konca.

Blagor tistim, ki znajo razločevati grič od krtine, 
ker si bodo prihranili mnogo zmešnjav.

Blagor tistim, ki se znajo odpočiti in spati, ne da 
bi iskali izgovore, ker bodo modri.

Blagor tistim, ki znajo utihniti in poslušati, ker se 
bodo tako naučili marsikaj novega.

Blagor tistim, ki imajo čut za potrebe drugih, ne 
da bi se imeli za nenadomestljive, ker bodo sejalci 
radosti.

Blagor vam, kadar znate majhne stvari jemati 
resno, resne stvari pa sprejemate mirno, ker boste v 
življenju veliko dosegli.

Blagor vam, ko se znate razveseliti nasmeha in 
hitro pozabiti namrščen obraz – vaša pot bo sončna.

Blagor vam, če dobronamerno tolmačite 
obnašanje drugih, tudi takrat, ko je na videz prav 
nasprotno: imeli vas bodo za naivneže, toda to je cena 
ljubezni.

Blagor tistim, ki mislijo, preden kaj storijo, in ki 
molijo, preden začnejo razmišljati – izognili se bodo 
mnogim neumnostim.

Blagor vam, če znate utihniti in se nasmehniti 
celo tedaj, ko vam vpadejo v besedo, ko vam 
ugovarjajo: tedaj evangelij začenja prodirati v vaše 
srce.

Blagor vam, kadar v vsakem človeku, ki ga 
srečate,morete prepoznati Gospoda: v vas je resnična 
Luč in Modrost.
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BODI LUČ

Nasmehni se
in stopi k tistemu, ki se nikoli ne nasmeje.

Postani sončni žarek
in pojdi tja, kjer vlada noč.

Poišči sonce
in ga odnesi tja, kjer je tema.

Izkoplji studenec
in daj piti žejnemu.

Postani kruh
in nasiti lačnega.

Bodi čist potok
in umij tiste, ki so v blatu.

Vzemi solzo
in jo položi na svoje lice.

Pokaži pogum
in ga podari tistemu, ki ga je strah.

Odkrij življenje
in ga pokaži tistemu, ki ga ne razume.

Postani upanje
in zasveti obupanemu. 

Bodi dober
in osreči tistega, ki ne ve, kaj je daritev.

Zaživi ljubezen
in jo pokaži vsemu svetu.

Bodi jutranja zarja
in prikliči dan.

/Mahatma Gandi/
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Pesem: MISIJONAR
C                                         G7
Bog je ustvaril človeka po svoji podobi,
F                d     G7                      C
duša vsa lepa prišla iz njegovih je rok.
a                   F                            C
Adam je roko iztegnil po sadu nesrečnem,
G7                                                  C
grešen zdaj človek tava po zemlji okrog.
Odp.:
C                                    G7
Misijonar, božji poslanec si ljudstvu,
            F                                                C
gospodar zemlje, nebes te poslal je med nas.
     F                                                     C
ti vsekdar dvigaj visoko križ, znak odrešenja
          G7                                    C  F C
in nikdar naj med nami ne utihne tvoj glas.

Dobri pastir se je sklonil nad ovco zgubljeno,
Jezus na zemlji je prvi bil misijonar.
Vedno še nove pošilja ljudem misijonarje,
vse naj človeštvo občuti srca njegovega žar. odp.

Težko že čakajo duše na božje poslance,
rane odkrivajo, ki jih povzročil je greh.
pridige, spovedi, maše in hostija bela
vračajo v duše potrte veselje, na lica nasmeh. odp.

Ti si me Jezus, postavil za misijonarja,
naj ti bo tisoč za to izrečenih zahval.
pa če še stokrat rodil bi se jaz na zemlji,
vedno bi zopet in zopet misijonski poklic izbral. Odp.
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ZAHVALE MISIJONARJEV

Ljudje smo vajeni, da uspehe ocenjujemo po tem, kar se 
vidi. Pri oznanjevanju evangelija nam pa lastna izkušnja 
kaže, da sadov naše setve mnogokrat ne vidimo. Čeprav je 
v oznanjevanje vloženega veliko napora, podarjenega 
veliko časa, zalivanega z globoko vero in prepletenega z 
neizmerno ljubeznijo – se lahko sadovi pokažejo šele čez 
leta ali desetletja.
Včasih se čudimo, zakaj misijonarji opisujejo v svojih 
pismih samo to, kam so speljali cesto, kako so pripeljali riž 
za lačne, kje so postavili šolo, kako z vaščani gradijo 
cerkev, kako potrebna bi bila oprema za zavetišče, kakšne 
vrste so v premajhnih ambulantah in podobno. Redko pa, 
ali pa samo mimogrede, omenijo, kako je bilo pri maši, 
kako poteka kateheza, kakšno je njihovo oznanjevanje 
evangelija.
Na njihovo pastoralno delo je navezano socialno poslanstvo. 
Jezusu se je ljudstvo smililo. Zato je ozdravljal bolne, 
nasičeval lačne … Težko je revežu govoriti o veselju 
nebeškega kraljestva, če ga ne okusijo vsaj v osnovnih 
dobrinah. Poleg tega je pa ravno dobrota temelj veselega 
oznanila in oznanjevanja. Tako se beseda in roka 
dopolnjujeta – beseda je potrjena z znamenji.
Vsaka fizična, gradbena, šolska, zdravstvena in druga 
podobna dejavnost je vedno vidna oblika in sad 
oznanjevanja veselega oznanila Njega, »ki je prišel, da bi 
imeli življenje in ga imeli v obilju«. /Jn 10,10/

P. LOJZE PODGRAJŠEK, DJ – MALAVI – 11.11.2013
Spoštovani prijatelji in dobrotniki!
Zahvaljujem se za izdatno pomoč, ki ste jo letos iz 
Misijonskega središča namenili za našo novo gimnazijo v
Kasungu. Z vašimi darovi smo do sedaj pozidali štiri učilnice 
in dva urada za učitelje. Zanimivo je slišati opazke ljudi, ki 
radovedno spremljajo rast gimnazije: »Šola hitro napreduje 
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… Naši patri iz Slovenije imajo res dobre in darežljive 
prijatelje … Ta gimnazija bo širila izobraževanje v teh krajih 
… Misijonsko središče je verjetno edina cerkvena 
organizacija, ki bi mogla šoli priskrbeti tudi kapelo …« Te in 
podobne želje pa tudi izražajo iskreno hvaležnost. Da, hvala 
vsem in tudi tistim, ki so svoj prispevek poslali osebno ali 
po mojih sobratih. Vesele božične in novoletne praznike 
vam želim in se za vso pomoč iz srca zahvaljujem. Posebej 
hvala tudi za vaše molitve, ki me držijo pokonci.
Iz Malavijskih poljan, p. Lojze Podgrajšek

S. MARJETA ZANJKOVIČ, HMP – MADAGASKAR, 19.1.2014
Zadnjih 5 let je Madagaskar zelo osiromašen. Imam 
občutek, da v 25 letih mojega misijona še ni bilo tako hudo, 
kot je sedaj. Smetišča so spet polna otrok in odraslih, ki 
brskajo po umazaniji in iščejo zavrženo sadje in hrano, ki je 
ni. Izvolili smo novega predsednika in sedaj vsi čakamo, da 
se kaj premakne na bolje. Cerkev je zelo zaskrbljena, pa 
tudi ostali narod, ki mu je že vsega dovolj. Me sestre 
imamo dnevni obrok za najrevnejše otroke iz naše šole in 
tudi iz državne. Nekateri so zelo bolni, a so zdravila 
predraga. Kolikor moremo, pomagamo. Vedno se najdejo 
dobrotniki, ki nam priskočijo na pomoč. Morale bomo 
nabaviti novo pošiljko riža, pa še kaj za zraven, da ne bo 
samo zelenjava ... Zelo bomo hvaležne tudi za najmanjši 
dar. Hvala. Bog naj bo vsem bogat plačnik. Jaz sem dobro 
in sem presrečna, da lahko kaj malega storim za 
najrevnejše. Bog bodi zahvaljen za to milost. Če kakšen 
dan ni reveža pri vratih, me že skrbi, da je kaj narobe z 
mano, da me ljubi Jezus ne obišče ... Vsem moj prisrčen 
pozdrav in veliko sreče pri delu.
19.2.2014: Zares ste vsi skupaj čudoviti. Naj vam ljubi Bog 
da čutiti vse naše zadoščenje in veselje za dobro, ki ga 
skupaj opravljamo v božjo čast.
Vaša hvaležna s. Marjeta
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PEDRO OPEKA, CM – MADAGASKAR – 1.2.2014
Dragi prijatelji! Vedno sem bil prepričan, da ko ljudje vedo 
zagotovo, da denar pride do najbolj revnih ljudi, da se ne 
izgubi nekje na poti ali ostane v kakšnih bogatih uradih v 
Evropi, potem bi vsak človek na svetu rad sodeloval, da bi 
zmanjšal revščino na svetu in pomagal tem revežem, ki 
živijo v takem skrajnem uboštvu! Tako reagira večina ljudi, 
ki vedo, da pomoč pride do najbolj revnih družin! Tako tudi 
v Sloveniji čutijo in zato pomagajo!
Iz srca se zahvaljujem vsem dobrim Slovencem, ki nam 
pomagajo, da nadaljujemo čudež Akamasoa!
Vsem, ki nas spremljate že vrsto let v boju proti revščini, 
izrekam iskreno zahvalo. Hvala, da ste z nami v tej avanturi 
obrambe dostojanstva človeka. To je res nekaj redkega, da 
smo še vedno pokonci in gremo z upanjem naprej. Srebrni 
jubilej Akamasoe bomo obhajali preprosto, a z velikim 
veseljem. ZELO SMO HVALEŽNI VSEM.
Na koncu bi se vam rad zahvalil za zvestobo, da nas 
podpirate že toliko let. Tako moremo prinašati nekaj žarkov 
luči in upanja v te kraje skrajne bede. Vaša pomoč je 
izredno dragocena. S tem dajete upanje ubogim - našim 
bratom in sestram. V imenu vseh naših 11.353 otrok in 
mladih, ki se šolajo v Akamasoi, v imenu vseh odgovornih 
in posebej v imenu vseh ljudi Akamasoe – Bog vas 
blagoslovi!
Pedro

S. POLONA ŠVIGELJ, OSU – SENEGAL – 31.1.2014
Oho, kaj takšnega ... takega velikega podviga si kar ne 
morem predstavljati, se mi zdi kot "sanje" in vendar so 
resničnost: Aleluja, odmeva najprej v mojem in gotovo tudi 
vašem srcu, sploh pa danes seveda tudi v srcih vseh malih 
ljudi pri nas, ki bodo deležni vaše Dobrote! Naši ljudje radi 
kličejo: Bog je Velik, Bog je Dober! In še res je! Vi pa ste 
mu ponudili svoje roke, glavo in delo, da je vse to lahko 
uresničil! Naj Vam bo bogat plačnik že tu na zemlji in 
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potem v nebeškem svetem mestu! Z Vami v veselju in 
zahvali! DJOKONDIAL!
Kaj bi brez vas doma, mi tukaj v misijonih?! Ste vir novega 
in ponovnega upanja, da le počasi kam »pridemo« …
Bog povrni!
s. Polona

S. DORICA SEVER, FMM – KANADA – 10.2.2014
Prisrčno se zahvaljujem vam vsem v pisarni in vsem 
dobrotnikom, ki kljub izredno težki finančni situaciji 
pomagate še naprej. Čudeži se dogajajo povsod tam, kjer 
izbiramo pot skromnosti in preprostosti v zaupanju in želji, 
da bi bilo lažje tem, ki nimajo najbolj osnovnih stvari za 
preživetje.
Prisrčno pozdravljeni vsi. Moja molitev in hvaležnost vas 
spremljata.
s. Dorica

TANJA STRGAR – nekdanja laiška misijonarka v Angoli – 
8.3.2014 (vrnila se je 14.8.2013)
Sporočajo, da se s hvaležnostjo v srcu spominjajo vseh vas 
dobrotnikov, tudi pri molitvah v njihovi šolski kapeli, ki smo 
jo v tem času zgradili s pomočjo denarnih sredstev iz 
Slovenije. Tako majhna Slovenija z velikim srcem, vedno 
pripravljenim pomagati (kot tam rade povedo sestre) ostaja 
del Luene (Angole) in s tema velikima darovoma (kapelo in 
avtomobilom) pomaga sestram pri oznanjevanju božje 
ljubezni, pri trudu za boljši in pravičnejši svet.
Tudi v svojem imenu se iskreno zahvaljujem Misijonskemu 
središču in vsem vam za vso pomoč in podporo iz 
domovine, ki sem je bila deležna v času mojega bivanja 
tam. Lepo je, ko veš, da nisi sam ... in ko lahko s ponosom 
poveš, da si Slovenec. Naj vam dobri Bog poplača! In misel 
na preproste, vesele in nasmejane Angolce ...
Tanja Strgar
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S. VESNA HITI, HKL – RUANDA – 5.6.2014
V teh dneh, ko se vrača iz službenega obiska pri nas Jana 
LAMPE iz Slovenske Karitas, prihajam v duhu tudi jaz, da se 
vam zahvalim za vso velikodušnost, s katero nas 
dobesedno obsipavate. Samo Bog je lahko plačnik za vse 
tisto, kar smo lahko z darovi iz Domovine preko 
Misijonskega središča uresničili tu, na naših misijonih! Brez 
dvoma so zelo pomembne materialne dobrine; a še toliko 
bolj vsa duhovna spremljanja in moralna podpora.
Torej še enkrat: iskrena zahvala za dar iz Trikraljevske 
akcije Vam vsem v Misijonskem središču in preko vas vsem 
mladim, ki se v ta namen žrtvujejo, da bi olepšali življenje 
mladih v Afriki in širom sveta!
Ob vsem tem spremljanju, ki sem ga imela milost ponovno 
doživeti, je v mojem srcu hvaležnost, globoko veselje, 
hkrati pa tudi ponos, da pripadam temu malemu 
slovenskemu narodu s tako veliiiiiikim srcem! Drugo veselje 
pa je to, da so vsi skrbno grajeni objekti tudi skrbno 
vzdrževani in služijo pravemu namenu.
Tako sem se z veseljem vrnila domov, v moj dragi 
Mukungu, da tukaj nadaljujem poslanstvo ljubezni, ki mi je 
zaupano; zaupano tudi v vašem imenu, ki se v zaledju 
neutrudno darujete! Hvala vam!
Iskren in hvaležen pozdrav ter zagotovilo molitvenega 
spomina!
s. Vesna

S. BOGDANA KAVČIČ, HKL – SREDNJEAFRIŠKA 
republika – 24.7.2014
Verjemite, da sem včasih ganjena ob vsej tej pomoči in 
nevidnih vezeh, ki se prepletajo med tolikimi v Sloveniji in 
ljudmi v tej ranjeni državi. Hvala, župnija Medana, hvala 
dragi otroci iz Pertoče, mnogi otroci bodo dobili hrano, 
predvsem podhranjeni otroci. Hvala vsem ostalim nevidnim 
in nepoznanim dobrotnikom. Ne pozabljam vas.
s. Bogdana
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MESEC OKTOBER – MISIJONSKI MESEC
PROŠNJE ZA VSAK DAN

V cerkvi lahko na začetku meseca pred oltarjem pripravimo 
globus, krpe v barvah kontinentov in dodamo pet svečk. Ob 
vsakdanji molitvi lahko dodamo misijonsko prošnjo.

Bog, naš Oče, prosimo te …
1. … na priprošnjo svete Terezije, zavetnice misijonov, 

nam pomagaj, da bomo priče evangelija, iz katerega 
živimo.

2. … na priprošnjo angelov varuhov stoj ob strani našim 
misijonarjem in misijonarkam pri njihovem delu in jih 
krepčaj s svojo milostjo.

3. … pomagaj nam, da bomo sposobni srečevati tiste, ki so 
odrinjeni in najbolj zaničevani.

4. … na priprošnjo svetega Frančiška pomagaj, da bodo 
kristjani in muslimani skupaj in v miru zrli v prihodnost.

5. … podari svojo pomoč tistim, ki se k tebi zatekajo.
6. … da bi spoznali svoje napačno ravnanje in da bi bili 

vedno pripravljeni na spreobrnitev in spravo. 
7. … na priprošnjo Marije, Kraljice Miru in Zvezde 

oznanjevanja, pomagaj Cerkvi, da bo doživljala 
blagoslov, ves svet pa mir.

8. … da bo vsa Cerkev postajala vedno bolj dom za vse, ki 
iščejo zatočišče. 

9. … da bi odkrivali stiske in potrebe bližnjih in jim radi 
pomagali.

10. … da bi vsi preganjani bili deležni pravice, odpuščanja, 
sprave in miru.

11. ... da bi sprejemali tudi tiste, ki jih je težko prenašati.
12. … da bi na priprošnjo Božje Matere bili naši kraji 

obvarovani stiske in vojne.
13. … da bi žalostni in trpeči občutili tolažbo tvoje bližine.
14. … da bi priznali vlogo in zasluge žená pri razvoju in 

napredku človeštva.
15. … da bi na priprošnjo svete Terezije Avilske dobili 

milost za sočutje s trpečimi.
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16. … da bi begunci našli oporo v veri. 
17. … da bi begunci bili pogumni in da bi zaživeli v upanju.
18. … da bi na priprošnjo svetega evangelista Luka 

zdravniki in medicinski delavci bili žive priče tvoje 
ljubezni.

19. … da bi vsi veselo z besedo in zgledom oznanjali 
evangelij.

20. … da bi vsi pomočniki pogumno vršili svoje poslanstvo. 
21. … da bi ljudje na kriznih območjih in v vojnih razmerah 

ne obupali.
22. … odgovornim politikom in vojaškim voditeljem odpri 

pamet in srce za nujno spreobrnjenje. 
23. … blagoslavljaj vsa prizadevanja politikov in Cerkve, da 

bo v svetu zavladal mir.
24. … da bo delo misijonarjev rastlo kot gorčično zrno in da 

bomo mi kvas družbe. 
25. … da bi naš misijon rastel kot gorčično zrno in da bi mi 

bili kvas naše skupnosti.
26. … da bi se v mnogih mladih ljudeh prebudila želja, da ti 

sledijo v ljubezni, h kateri jih ti vabiš.
27. … da bi vsak izmed nas svoje življenje naravnal po 

tvojih navdihih. 
28. … da bi se na priprošnjo svetih apostolov Simona in 

Juda Tadeja vsi bolni in trpeči čutili tvojo rešilno moč. 
29. … da bi v preizkušnjah ostali neustrašni in pokončni 

kristjani.
30. … da bi se naučili streči posebej revnim, slabotnim in 

ponižnim in da bi s svojo darežljivostjo pomagali 
zmanjšati pomanjkanje v svetu.

31. … da bi naši misijonarji po naši molitvi in darovih 
veselo vršili misijonsko poslanstvo in se veselili sadov 
svojega dela.

Ne gre za to, da obrišemo kakšno solzo
ali da smo za trenutek sočutni.

Gre za to, da se ne zadovoljimo s tem,
da smo srečni sami.  (Raul Follereau)
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MISIJONSKA MOLITVENA ZVEZA (MMZ)

Ljudem v misijonih in misijonarjem lahko pomagamo 
tudi mi, četudi smo daleč stran, če nimamo velikih finančnih 
sredstev, da bi zmanjšali revščino, če smo bolni in 
priklenjeni na posteljo ter nezmožni pomagati, deliti pomoč 
potrebnim … Podprimo delo misijonarjev z molitvijo! Naj 
nam bo zgled sv. Terezija Deteta Jezusa, zavetnica 
misijonov in Misijonske molitvene zveze, ki je svoje 
trpljenje, molitve in žrtve darovala za misijone.

Molivci, ki vsak dan zmolimo eno desetko rožnega 
venca in s tem kličemo blagoslov na delo misijonarjev, smo 
združeni v Misijonsko molitveno zvezo. Povezuje nas 
misijonski rožni venec, katerega vsaka desetka jagod s 
svojo barvo predstavlja določeno celino:

v ponedeljek molimo za Afriko – zelena barva
v torek molimo za Ameriko – rdeča barva
v sredo molimo za Evropo – bela barva
v četrtek molimo za Avstralijo in Oceanijo – modra 
barva
v petek molimo za Azijo – rumena barva

Vabimo vas, da se pridružite naši molitvi in postanete član 
Misijonske molitvene zveze. Vašo odločitev lahko sporočite 
v Misijonsko središče Slovenije po telefonu (01/300-59-50) 
ali po elektronski pošti (missio@rkc.si). 

»Posebej hvala tudi za vaše molitve, ki me držijo 
pokonci.« 

Iz Malavijskih poljan, p. Lojze Podgrajšek, DJ
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KAKO SMO V LETU 2013 PREKO MISIJONSKEGA 
SREDIŠČA SLOVENIJE POMAGALI MISIJONARJEM

MISIJONSKA NEDELJA 2013
Denar pošljemo v Rim, kjer Papeške misijonske družbe 
skupaj z narodnimi voditelji misijonov razporedijo sredstva 
za najnujnejše projekte.
V Sloveniji smo zbrali: 180.209.- € (2012: 259.425.- €) 

ADVENTNA AKCIJA – otroci za otroke – 2013
Nabirka je izključno namenska in gre v Rim, kjer jo 
razporedijo za pomoč otrokom na najbolj potrebnih 
področjih. V Sloveniji so otroci v adventu 2013 zbrali: 
140.474.- € (2012: 142.392.- €). Denar je bil preko Rima 
poslan v Kamerun, Mali in Slonokoščeno obalo. 

TRIKRALJEVSKA AKCIJA – koledniki – 2013/14
Nabirka je namenjena izključno za projekte naših 
misijonarjev, za katere se z misijonarji dogovori MSS! 
Z darovi ob akciji 2013/14 smo lahko uresničili projekte v 
vrednosti: 435.724.- € (lani: 402.181.- €).

JANEZ KRMELJ Madagaskar gimnazija
IZIDOR GROŠELJ Madagaskar osnovna šola
S. POLONA ŠVIGELJ Senegal vrtec in OŠ
S. DORICA SEVER Kanada oprema za učilnice
P. LOJZE PODGRAJŠEK Malavi oprema za šolo
S. AGATA KOCIPER Brazilija most
S. MILENA ZADRAVEC Izrael popravilo vrtca
S. VESNA HITI Ruanda oprema šole
S. MARJETA ZANJKOVIČ Madagaskar vzgojno izobraž. center
S. VIDA GERKMAN Albanija pomoč pri učenju

»Verjemite, da sem včasih ganjena ob vsej tej pomoči in nevidnih 
vezeh, ki se prepletajo med tolikimi v Sloveniji in ljudmi v tej 
ranjeni državi.«

s. Bogdana Kavčič, HKL, Srednjeafriška republika
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MIVA – Krištofova nedelja – 21.7.2013
Pri nakupu prevoznih sredstev smo v letu 2013
pomagali na 17 misijonskih postojankah. Skupna 
vrednost pomoči iz akcije MIVA Slovenija je znašala:
285.368.- € (2012: 325.064,60 €) 

salezijanci ETIOPIJA avto – minibus 
koprojekt  1/3

Pedro Opeka MADAGASKAR avto – Toyota
Lazaristi MADAGASKAR avto – Toyota
s. Lorella Figini -
Luena

ANGOLA avto – Toyota

s. Polona Švigelj SENEGAL avto – Suzuki Vitara
Tomaž Mavrič UKRAJINA avto – VW Cady
s. Anica Starman SLONOK. OBALA avto – Toyota
Danilo Lisjak UGANDA popravilo
Danilo Lisjak UGANDA avto – Toyota
Salezijanke - Cacuacu ANGOLA avto – Toyota
p. Janez Mujdrica ZAMBIJA avto – Nissan
Janez Mesec MADAGASKAR motorni čoln
s. Bogdana Kavčič SREDNJEAFR. REP. doplačilo za avto
Lumen Christi TANZANIJA avto – Toyota –

koprojekt
p. Lojze Podgrajšek MALAVI avto – Ford
p. Stanko Rozman MALAVI popravilo
Janez Krmelj MADAGASKAR gume

Škof Rakotonirina z Madagaskarja: 
Če Slovencev ne bi bilo,
bi jih bilo treba izumiti.
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BOTRSTVO

Šolanje je ena izmed dobrin, ki je pri nas omogočena 
vsakemu otroku. Marsikje po svetu pa ni tako, ker ni 
organizirane šole ali ker je obisk možen samo bogatim in 
izbranim. Mnogo otrok si v revnih deželah želi v šolo, starši 
pa svojih otrok zaradi revščine ne morejo vpisati, ne morejo 
plačati šolnine, ne morejo jim kupiti šolske uniforme, ne 
učnih pripomočkov, saj še za hrano nimajo. Pomoči države 
pri šolanju ni.

Prav zato smo se v Misijonskem središču Slovenije 
odločili za program botrstva. Začeli smo v Zambiji, nato 
nadaljevali v Braziliji, Angoli, Paragvaju, Malaviju, Kambodži, 
Mjanmaru, Etiopiji, na Madagaskarju in Salomonovih otokih. 
Vsak dan se pridružujejo novi dobrotniki, ki s svojo 
velikodušnostjo pomagajo vsaj enemu otroku pri njegovem 
šolanju in vstopu v samostojno življenje. Pomembno je tudi 
to, da s tem, ko pomagamo otroku, pomagamo dejansko vsej 
družini. Otroku pa s šolanjem postavljamo tudi odskočno 
desko za lepšo prihodnost. Če se zaradi velikodušnosti 
vsakega posameznega botra nasmeje vsaj nekaj otrok na 
drugem koncu sveta, smo dosegli naš cilj.

In kako poteka botrstvo? Na zelo preprost način: 
posameznik, ki je pripravljen finančno skrbeti za enega 
otroka, lahko izpolni obrazec za prijavo na naši spletni 
strani ali pa preprosto pokliče v pisarno 01/300-59-50. Mi 
nato novemu botru pošljemo fotografijo otroka in njegove 
osnovne podatke, ki smo jih dobili od našega misijonarja. 
Seveda dodamo tudi položnice in dopis o poteku botrstva. 
Poleg položnic skušamo v pismo vedno dodati kakšno 
besedo misijonarja in če se le dá, enkrat na dve leti tudi 
informacijo o otroku.

Trajanje botrstva je odvisno od dolžine šolanja 
posameznega otroka in se lahko giblje od enega do 
dvanajst let. Zneski za botrstvo se razlikujejo glede na 
misijon in se gibljejo od 10,00 do 21,00 EUR mesečno.
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Imamo dve vrsti botrstva:
- Eno je individualno, kar pomeni, da posameznik skrbi 

za enega otroka.
- V zadnjem času pa priporočamo skupinsko botrstvo, 

kjer več botrov podpira skupino otrok (npr. en razred 
v internatu, v šoli …).

Trenutno je v projekt vključenih 3.298 botrov, ki 
podpirajo otroke v zgoraj navedenih misijonih. Od teh je 
510 tistih, ki prispevajo za »obrok riža na dan«.

Vse dodatne informacije o botrstvu lahko dobite
- na naši spletni strani www.missio.si
- preko elektronske pošte missio@rkc.si ali 

botrstvo@missio.si
- v času uradnih ur (pon.-pet. od 8.00 do 13.00) na 

telefonu 01/300 59 50 ali osebno pri nas v pisarni na 
Kristanovi 1 v Ljubljani.

Andrej Glavan – škof (Črnomelj 19.6.2005):
Mnogo ljudi je lačnih kruha.
A to ni največja lakota.
Največja lakota je lakota po ljubezni.

KJE SO NAŠI MISIJONARJI

ALBANIJA
Cekuta Slavka, ND
Gerkman Vida, HKL

BOCVANA
Škerlj Zora, OSU

BRAZILIJA
Kociper Agata, HMP
Slivka Ana, FMM

BURUNDI
Poljanšek Vilko, SDB

SREDNJEAFR. REPUB.
Kavčič Bogdana, HKL

ČILE
Rus Ljudmila, HKL
Šubelj Marija Andreja, HKL
Telič Ema, HKL

EGIPT
Franc Zajtl, SDB

FRANCOSKA GVAJANA
Delčnjak Hugo, OFM
Kadunc Milan, OFM

IZRAEL
Zadravec Milena, HMP

JAPONSKA
Kos Vladimir, DJ

JUŽNA AFRIKA
Žnidaršič Fani, OSU

KAMBODŽA
Anžič Ljudmila, HMP

KANADA
Sever Dorica, FMM

KAZAHSTAN
Majetič Miha, OFMConv

KIRGIZIJA
Mihelčič Janez, DJ

KONGO DR
Karničnik Mojca, 

KUBA
Ivančič Peter, SDB

MADAGASKAR
Adamič Jože, CM
Čuk Lucija, LAIK
Grošelj Izidor, LJ
Kerin Tone, CM
Kosmač Janko, KP
Krmelj Janez, LJ
Mesec Janez, LJ
Opeka Peter, CM
Pavlič Terezija, HKL
Pavlišič Marija, HKL
Zanjkovič Marjeta, HMP
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MALAVI
Podgrajšek Lojze, DJ
Porenta Marija, LAIK
Porenta Tomaž, LAIK
Rozman Stanko, DJ

MEHIKA
Čuk Barbara, FMM

MOZAMBIK
Grm Tone, SDB
Mikec Zvonka, HMP
Tomc Katarina, LAIK

PARAGVAJ
Mozetič Tadeja, ŠS

POLJSKA
Kunič Andreja, MC

PERU
Godnič Andreja, OSU

RUSIJA
Ovtar Anton, CM
Sever Janez, DJ
Vlašič Anica, FMM

RUANDA
Burger Anka, HKL
Hiti Vesna, HKL
Mlinarič Jože, SDB

SENEGAL
Švigelj Polona, OSU

SLONOKOŠČENA OBALA
Bajec Pavel, KP
Starman Anica, FBS

TURČIJA
Kmetec Martin, OFMConv
Nose Veronika, HKL

UGANDA
Lisjak Danilo, SDB

UKRAJINA
Mavrič Tomaž, CM
Meško Marta, MS
Sterle Jožica, MS
Peterlin Barbara, MS

ZAMBIJA
Mlakar Janez, DJ
Mujdrica Janez, DJ
Rudež Radko, DJ

Biti moraš srečen, da lahko druge osrečiš.

ROKE IN NOGE in vse …

Bog naj blagoslovi tvoje roke,
da bodo dale vsakemu,
kar mu pripada,
da bodo izpustile,
kar hoče biti svobodno, 
da se bodo stegnile proti tistim,
ki te potrebujejo.

Bog naj blagoslovi tvoje noge,
da bodo spremljale osamljene,
da bodo hodile po pravih potih,
da bodo šle naproti tistim,
ki te iščejo.

Bog naj blagoslovi tvoje oči,
da bodo prezrle pomanjkljivosti,
da bodo videle, kje je stiska,
da bodo vsakega človeka
opazovale z dobrohotnostjo.

Gospod naj blagoslovi tvoja ušesa,
da bodo prisluhnila drugim,
da bodo odprta za skrbi,
ki ti jih ljudje zaupajo.

Gospod naj blagoslovi tvoja usta,
da bodo posredovala tolažbo,
da bodo ohranjala skrivnosti,
da bodo govorila resnico,
da bo na njih nasmeh za vse,
ki potrebujejo tvojo pozornost.

Gisela Baltes

SKUPNO ŠKOFIJSKO PRAZNOVANJE
MISIJONSKE NEDELJE – 19.10.2014

Vsaka župnija z veseljem praznuje Misijonsko 
nedeljo.
Vsa škofija pa tudi skupno obhaja Misijonsko nedeljo 
s svojim škofom, saj je on prvi misijonar.

nad/škofija kraj čas vodi

CELJE Laško 14.30 mol. ura
15.00 sv. maša

škof Stanko 
Lipovšek

KOPER Bovec 15.00 mol. ura
16.00 sv. maša

škof Jurij Bizjak

LJUBLJANA Smlednik 15.00 mol. ura 
16.00 sv. maša

g. prelat Jože Lap

MARIBOR Hajdina 15.00 mol. ura
16.00 sv. maša

Janez Lesnika
škofijski kancler

MURSKA SOBOTA Markovci 15.00 mol. ura
in pričevanje 
misijonarja 

škof Peter Štumpf 

NOVO MESTO Metlika 15.00 mol. ura
16.00 sv. maša

gen. vikar Božidar 
Metelko

Škofijski animatorji za misijone se dogovorijo s svojim 
nad/škofom in skupaj z dekanijskimi animatorji ter
domačim župnikom dobro pripravijo skupno 
praznovanje:

• molitvena ura
• sveta maša
• po maši pogovor z misijonarjem (če bo navzoč)
• morda družabno srečanje

HVALA VAM, SPOŠTOVANI DOBROTNIKI MISIJONOV!
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»Prižigajmo 
plamen veselja«

GRADIVO 
ZA BOGOSLUŽJE IN PASTORALO

MISIJONSKA NEDELJA
19. oktober 2014

KAKO LAHKO POMAGAMO 
NAŠIM MISIJONARJEM

  z molitvijo, še posebej kot člani 
Misijonske molitvene zveze
  z naročilom in branjem revije Misijonska obzorja
  z molitvijo in darovi na Misijonsko nedeljo
  s svojim darom za misijonska vozila 
(akcija MIVA ob Krištofovi nedelji)
  v adventu z akcijo »Otroci za otroke«
  po božiču s Trikraljevsko akcijo (koledovanje)
  z botrstvom (redni mesečni prispevek)
  z občasnimi darovi za posameznega misijonarja 
ali ob konkretnem projektu
  kot laiški misijonar (v dogovoru z misijonarjem)
  z iznajdljivo ljubeznijo

Za vse informacije se obrnite na:

Misijonsko središče Slovenije
Kristanova 1, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/300-59-50
Fax: 01/300-59-55
E-pošta: missio@rkc.si 
Spletna stran: www.missio.si

Za interno uporabo izdalo MSS – oktobra 2014
Gradivo zbral in pripravil: mss

Na fotografi ji s. Anka Burger, HKL – foto Stane Kerin
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