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KRIŠTOFOVA 
NEDELJA
21. julij 2013

MOJ DAR BOGA SLAVI
ZA VSE PREVOŽENE POTI.

SREČNO VOŽNJO VAM MIVA ŽELI,
NAJ BOG BLAGOSLAVLJA VSE VAŠE POTI.

Gradivo za 
bogoslužje

16. nedelja med letom – C

 akcija za 
misijonska vozila

Z VESELJEM DARUJMO, 
ŽIVLJENJA REŠUJMO!
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»Skrbi in vznemirja te mnogo stvari.
A le eno je potrebno.«

LK 10,41.42

Reka Ganges je onesnažena,
to ve znanost.

Verni hindujci pa pravijo:
Očiščuje greha.

Mnogi ljudje trpijo bedo,
pokaže statistika.

Upanje pa pravi:
Ti so zapisani na božji roki.

Voda ni trdna podlaga,
opozarjajo zaskrbljeni.

Vera pa pravi:
In vendar nas oživlja.

Brezna so nevarna in neprehodna,
dokazujejo nesreče.

Ljubezen pa potrjuje:
da so premostljiva.

»Če nam je Bog blizu,
so nam tudi ljudje blizu.«

/p. Miha Žužek/
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KRIŠTOFOVA NEDELJA – AKCIJA MIVA
akcija dobrote, povezanost in rešitve

Spoštovani dušni pastirji!
Kdo si ne želi prevoznega sredstva – koliko poti 

je »krajših«, manj napornih. Kdo ne potrebuje 
prevoznega sredstva – koliko poti prinaša blagostanje, 
rešitev. Kdo ne potrebuje sočloveka – posebej, kadar 
si v stiski, na tleh, siromak, bolan, oddaljen …

Hvala vam, da vidite, da razumete, da 
sočustvujete …. s tistimi, tolikimi, tam daleč – revnim, 
nepismenim, bolnim – ki so tudi ljudje, ki imajo tudi 
želje, ki so tudi potrebni hrane, šolanja, zdravja, 
napredka …

Akcija MIVA vas vsako leto na Krištofovo nedeljo 
prosi, da pokažete razumevanje, da kličete blagoslov 
na svoje življenjske poti in da odprete srce tudi za 
tiste, ki jim naši misijonarji z MIVA vozili rešujejo 
življenja.

Z zaupanjem se priporočajte sv. Krištofu, z 
veseljem blagoslavljajte, pogumno vabite k darovanju. 
V zahvalo za vsak srečno prevožen kilometer desetina 
centa za misijonska vozila … po svoji presoji, po svojih
močeh, z dobro voljo.

V imenu vseh, ki z MIVA vozili premagujejo 
razdalje in rešujejo ljudi, v imenu vseh, ki brez teh 
vozil ne bi bili deležni pomoči – iskren Bog povrni in 
srečno na vseh vaših poteh. Hvala vam za vsak dar!

Zbrane darove nam posredujte v Misijonsko središče 
Slovenije.

Srečno – vam MIVA želi,
naj Bog blagoslavlja vse vaše poti!
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KRIŠTOFOVA NEDELJA - 21. julij 2013

Maša in berila: 16. nedelja med letom C

UVOD V MAŠO: Pozdravljeni, dragi bratje in sestre!
Most vaše vere, upanja in ljubezni vas je pripeljal k 
mašni daritvi. Na vašem bregu so vsakdanje skrbi, 
stiske in težave. Na tem bregu vas čaka Gospod, da se 
z vami pogovori, da vam da besedo tolažbe, da vam 
vlije moči, da se vrnete na svoj breg, okrepljeni in 
pogumni ter pripravljeni graditi mostove tudi med 
seboj.
Tukaj bomo danes na Krištofovo nedeljo gradili še en 
most – zelo dolg most – most do naših misijonarjev v 
misijonskih deželah. Z molitvijo in dobroto ga bomo 
zgradili. Oddaljenim ljudem bomo po tem mostu 
posredovali upanje in rešitev, božjo in našo ljubezen.
»Z veseljem darujem – življenja rešujem« - to geslo 
naj nas vodi pri mašni daritvi in pri blagoslovu vozil.

Da bo srce postalo most med nami in Bogom – s
kesanjem popravimo svoje mostove.

GOSPOD JEZUS KRISTUS,
s svojim učlovečenjem si nam postal most do 
Očeta, ki je izvir življenja;
s svojo besedo in zgledom nas opogumljaš, da 
se odpremo drug drugemu;
svojim učencem si naročil, naj postanejo mostovi 
k vsem ljudem in jim prinesejo tvoje veselo 
oznanilo.

Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše 
grehe, reši nas naše ozkosti in zaprtosti. Pomagaj nam 
graditi mostove drug do drugega in nas privedi v
večno življenje. Amen.

PREDLOG ZA NAGOVOR:

Dragi bratje in sestre!

Od nekdaj so bili človeku mostovi pomoč, da so 
lahko brez ovinkov in nevarnosti prečkali doline in 
reke, brezna in prepade. Mostovi so vedno imeli svoj 
namen: zbližati se s človekom na drugi strani, 
približati ga sebi, posredovati materialne in duhovne 
dobrine, sprejemati novosti in si tako bogatiti telo in 
duha.

Mostovi so človeški pripomočki, ki se včasih tudi 
podrejo, ker niso dovolj trdno zidani, ker so popustili 
oporniki, ker so bremena pretežka, ker so jih omajale 
poplave ali potresi ali pa, ker jih človek namerno zruši.
Brez mostov bi bili za marsikaj prikrajšani, 
osiromašeni, osamljeni, celo obubožani.

Kako enkraten most je Bog zgradil od sebe do 
nas. Ni ostal odmaknjen, hotel nam je biti blizu, hotel 
nam je posredovati vse bogastvo svojih dobrin, hotel 
nam je skrajšati pot k sebi. Gotovo je tak most 
narava, ki nam v vseh letnih časih in na vseh celinah 
ponuja pot do bogato obložene mize, ki jo Stvarnik 
pogrinja za nas.

Poseben most je tudi naša duša, ki v svoji 
bogopodobnosti lahko vedno znova najde stik z 
Neskončnim in tako širi svoje obzorje in se oblikuje v 
vedno večjo lepoto.

Toda vsi vemo, da sta ta dva mostova, ki sta 
grajena v sodelovanju Boga in človeka – zaradi naše 
nepopolnosti, nedoslednosti, malomarnosti, 
nezaupanja in uporabe napačnih gradiv – tako trhla, 
ker ne uporabljamo pravih opornikov, ker so bremena 
zaradi našega pohlepa pretežka, ker se vanju 
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zaletavajo valovi hudobije in sovraštva, ker so potresi 
konfliktov, morda se celo zaraščajo in razpadajo, ker 
jih sploh ne uporabljamo.

In tako se nam tolikokrat dozdeva, da ni mostu 
med nami in Bogom. Konkretne posledice so pa tudi 
jasne – ker tega mostu ne uporabljamo, ga napačno 
uporabljamo, ali pa ga nočemo videti – trpi narava, ki 
jo uničujemo, trpimo mi, ker smo osamljeni, 
preutrujeni in izgubljeni, trpi naš bližnji, ker nismo z 
njim povezani.

Za nov most je poskrbel nebeški Oče. Poslal je 
svojega Sina, ki je trajen most ljubezni v obe smeri:
od Očeta k nam in od nas k Očetu. Vendar je tudi ta 
most krhek ali nekoristen, če ne zbližuje ljudi – samo 
če zbližuje ljudi med seboj, lahko zbližuje tudi ljudi z 
Bogom. In obratno: če resnično zbližuje ljudi z Bogom, 
jih združuje tudi med seboj.

Današnji evangelij nam to jasno pokaže. Marta 
sprejme Jezusa in stori vse, da bi se pri njej prijetno 
počutil. On pa je prišel, da nauči uporabljati most k 
Očetu. Marija si izvoli boljši del zato, ker uporabi ta 
trenutek milosti. Za uporabo mostu je potrebno oboje: 
v danem trenutku prisluhniti božjim nasvetom, potem 
pa to uporabiti z dobroto, ustrežljivostjo in veseljem. 
Takrat postane most uporaben v obe smeri.

So torej dnevi, ure in trenutki, ko si moramo 
vzeti čas za to, da smo pri Gospodovih nogah, ga 
poslušamo, se z njim pogovarjamo, ga častimo in se 
mu zahvaljujemo. Potem pa pridejo ure, ko smo mi
graditelji mostov, kot očetje in matere, starši in otroci, 
možje in žene, delavci in kmetje, uslužbenci in politiki, 
zdravniki in učitelji – in takrat mi gradimo z dobroto, 
poštenostjo in požrtvovalnostjo mostove do drugih, do 
skupne blaginje.

Krištofova nedelja je vsako leto vzorčni dan za 
naše vsakdanje življenje. Je čas, ko sprejemamo 
navodila za gradnjo pravih mostov in je dan, ko te
mostove tudi gradimo. Treba je, da se seznanimo in 
srečamo z odrešilno božjo ljubeznijo, ki nam vsem po 
Jezusu posreduje dobroto nebeškega Očeta. Da smo 
pa tega vredni, z veseljem zgradimo most do tistih 
oddaljenih krajev, kjer ljudje živijo v bedi in 
pomanjkanju, postanemo z njimi bratje in sestre in jim 
pomagamo na poti k preživetju in civilizaciji. Mi 
postajamo danes most za ljubezen, ki jo Bog želi preko 
naše naklonjenosti posredovati v misijonske dežele.

»Moj dar Boga slavi za vse prevožene poti« – to 
geslo, ki vam odpira srce, da ob blagoslovu vozil 
namenjate desetino centa za vsak srečno prevožen 
kilometer, postaja most, ki z MIVA avtomobili popelje 
vaše srce v oddaljene kraje in uresničuje besede: »Z 
veseljem darujem, življenja rešujem.«

Hvala vam za vse mostove, po katerih se 
povezujete z Bogom! Hvala vam za vse mostove, ki jih 
gradite med seboj in se povezujete kot bratje in 
sestre! Hvala vam za MIVA mostove, ki jih gradite k 
najbolj revnim, nepismenim, bolnim in lačnim!

Naj bo vsak vaš most do Boga in do bližnjega 
most veselja in blagoslova na vseh vaših poteh. Amen.

Molitev otroka:
Dragi Bog, gotovo ti ni enostavno imeti rad čisto vse 
ljudi na svetu. V naši družini smo samo štirje, pa tega 
ne zmorem. Pomagaj mi – tvoj Nani
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PROŠNJE LJUDSTVA

Gospod Jezus, ti si naš prijatelj in most k Očetu, ki nas
vedno povezuješ s pravo ljubeznijo. Z zaupanjem te 
prosimo:
 Za svetega očeta papeža Frančiška, da bi s svojo 

preprostostjo in odločnostjo po vsem svetu 
gradil mostove vere, upanja in ljubezni.

 Za voditelje ljudstev in narodov – podpiraj jih pri 
njihovem prizadevanju, da bi vsi ljudje živeli 
povezani v miru in blagostanju.

 Za vse ljudi, ki živijo v hitenju in stresu –
opogumi jih, da bodo spoznali, kaj je resnično 
dobro in potrebno.

 Za vse, ki se dajejo drugim na razpolago –
podari jim moč in vztrajnost pri njihovem delu in 
uspeh v življenju.

 Za vse, ki bodo pri svojem delu za oznanjevanje 
evangelija podprti s sadovi akcije Krištofove 
nedelje – napolni in utrdi jih z darovi Svetega 
Duha, da bodo dobri pastirji na misijonskih 
poljanah.

 Odpri naša srca, da bomo radi pomagali našim 
misijonarjem pri njihovem pomembnem 
poslanstvu graditve mostov dobrote in ljubezni.

 Varuj nas in vse udeležence v prometu pred 
vsemi nevarnostmi in nas varno vodi na vseh 
poteh našega življenja.

 Vse trpeče brate in sestre napolni z blagoslovom, 
vse naše rajne pa sprejmi v Očetovo hišo.

Jezus, naš dobri Pastir, bodi vedno z nami na poteh 
našega življenja in nam pomagaj, da bomo posnemali 
tvojo dobroto. Ki živiš in nas ljubiš vekomaj. Amen.

VABILO K DAROVANJU ZA MISIJONSKA VOZILA
(če bo darovanje med mašo)
Obhajamo Krištofovo nedeljo, ko prosimo, da nas Bog 
na priprošnjo sv. Krištofa in Božje Matere Marije varuje 
na vseh zemeljskih poteh. Obenem se pridružujemo 
akciji MIVA in s hvaležnostjo za vse srečno prevožene 
kilometre namenjamo svoj dar za misijonska vozila.
Hvala vam za vse vaše dosedanje darove, s katerimi 
ste omogočili nakup tolikih vozil za reševanje življenj v 
najbolj odročnih krajih misijonov.
Naj bo tudi danes vaše srce široko in roka odprta. S
svojim darom pomagajmo zgraditi most dobrote do 
najbolj ubogih. Bog vam povrni za vsak vaš dar!

OČE NAŠ
Bog je v Jezusu Kristusu zgradil enkraten most do 
vseh ljudi. Zato se zatekamo k njemu z besedami, ki 
nas jih je naučil Jezus Kristus.

POZDRAV MIRU
Pri maši smo na mostu, ki ga za nas gradi Jezus 
Kristus k nebeškemu Očetu.
V znamenje pripravljenosti, da bomo gradili mostove 
dobrote in prijateljstva do vsakega človeka – si 
podajmo roke.

RAZMIŠLJANJE po obhajilu
Dobri Bog, ti si z nami v odločilnih situacijah.
Včasih čutimo tvojo navzočnost, včasih mislimo na 
tebe. Potem spet dolgo ne.
Ti si nam blizu, tudi, ko to najmanj pričakujemo.
Ti gradiš mostove do nas, mostove naklonjenosti in 
upanja.
Mostove, po katerih pridemo k tebi,

8 9

MIVA Kristofova nedelja 2013 brosura.indd   8 6/27/2013   3:59:33 PM



PROŠNJE LJUDSTVA

Gospod Jezus, ti si naš prijatelj in most k Očetu, ki nas
vedno povezuješ s pravo ljubeznijo. Z zaupanjem te 
prosimo:
 Za svetega očeta papeža Frančiška, da bi s svojo 

preprostostjo in odločnostjo po vsem svetu 
gradil mostove vere, upanja in ljubezni.

 Za voditelje ljudstev in narodov – podpiraj jih pri 
njihovem prizadevanju, da bi vsi ljudje živeli 
povezani v miru in blagostanju.

 Za vse ljudi, ki živijo v hitenju in stresu –
opogumi jih, da bodo spoznali, kaj je resnično 
dobro in potrebno.

 Za vse, ki se dajejo drugim na razpolago –
podari jim moč in vztrajnost pri njihovem delu in 
uspeh v življenju.

 Za vse, ki bodo pri svojem delu za oznanjevanje 
evangelija podprti s sadovi akcije Krištofove 
nedelje – napolni in utrdi jih z darovi Svetega 
Duha, da bodo dobri pastirji na misijonskih 
poljanah.

 Odpri naša srca, da bomo radi pomagali našim 
misijonarjem pri njihovem pomembnem 
poslanstvu graditve mostov dobrote in ljubezni.

 Varuj nas in vse udeležence v prometu pred 
vsemi nevarnostmi in nas varno vodi na vseh 
poteh našega življenja.

 Vse trpeče brate in sestre napolni z blagoslovom, 
vse naše rajne pa sprejmi v Očetovo hišo.

Jezus, naš dobri Pastir, bodi vedno z nami na poteh 
našega življenja in nam pomagaj, da bomo posnemali 
tvojo dobroto. Ki živiš in nas ljubiš vekomaj. Amen.

VABILO K DAROVANJU ZA MISIJONSKA VOZILA
(če bo darovanje med mašo)
Obhajamo Krištofovo nedeljo, ko prosimo, da nas Bog 
na priprošnjo sv. Krištofa in Božje Matere Marije varuje 
na vseh zemeljskih poteh. Obenem se pridružujemo 
akciji MIVA in s hvaležnostjo za vse srečno prevožene 
kilometre namenjamo svoj dar za misijonska vozila.
Hvala vam za vse vaše dosedanje darove, s katerimi 
ste omogočili nakup tolikih vozil za reševanje življenj v 
najbolj odročnih krajih misijonov.
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pridemo k sebi, pridemo k ljudem.
Mostove, na katere nas vabiš.
Hvaležni smo ti zanje.
Bodi z nami danes, ta dan, v vsem, kar bomo doživeli.
Amen.

/Elisabeth Wedding/

VABILO K BLAGOSLOVU VOZIL
V zahvalo za srečno prevožene kilometre in s prošnjo 
za božje varstvo na vseh naših poteh, vas sedaj vabim 
k blagoslovu vozil. V imenu akcije MIVA in misijonarjev 
vas obenem prosim, da s svojim darom omogočite 
nakup prevoznih sredstev za misijonske dežele. Hvala 
vam in srečno vožnjo!

Moj dar Boga slavi
za vse prevožene poti,
zato z veseljem jaz darujem
in življenja s tem rešujem.

BLAGOSLOV

Bog naš Oče, Pastir svojega ljudstva, naj vas 
spremlja in varuje na vseh poteh vašega življenja.
Jezus, naš Odrešenik, spremljevalec in varuh 
bratov in sester, naj vam pomaga živeti po 
njegovem zgledu.
Sveti Duh Tolažnik, naj vas vodi po poteh, ki vodijo 
k sočloveku, posebej tja, kjer vas potrebujejo.

To naj vam podeli vsemogočni Bog: Oče in Sin in Sveti 
Duh. Amen.
Slavimo Gospoda. Bogu hvala.

BLAGOSLOV VOZIL

Blagoslovno molitev lahko zmolimo v cerkvi ali bolje 
pred cerkvijo. Potem pa gremo od vozila do vozila in 
jih blagoslovimo. Z nami je ministrant, ki deli nalepko 
in kartico z molitvijo, mežnar pa sprejema darove.

BLAGOSLOV VOZIL (tudi kot samostojno bogoslužje)

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.

Milost Boga Očeta, dobrota Jezusa Kristusa, ljubezen 
Svetega Duha in priprošnja svetega Krištofa – naj bo z 
vami vsemi.

In s tvojim duhom.

Dragi bratje in sestre!
Veseli smo tehničnih pridobitev, ki nam 

pomagajo, da lažje in hitreje opravljamo svoje delo. 
Veselimo se prevoznih sredstev, ki nam krajšajo poti, 
nas povezujejo med seboj in nam omogočajo, da 
dosegamo pomembne cilje in se veseli spet vračamo 
domov.

Zbrani pri blagoslovu vozil, smo se postavili v 
Božjo navzočnost. Življenje je tako krhko in mi ga 
tolikokrat prevažamo v krhkih posodah in po tako 
nevarnih poteh. Zato bomo z zaupanjem prosili, da bi 
nas nebeški Oče varoval s svojo očetovsko roko, da bi 
nas Jezus Kristus vodil po pravih poteh in da bi nas 
Sveti Duh navdihoval za ljubezen do bližnjega.

Biti hočemo Krištof, Kristonosec, da bomo tudi 
mi most dobrote in blagoslov za druge!
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BOŽJA BESEDA

Berilo je iz pisma apostola Pavla Kološanom.
(Kol 3,12-17)
Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite 
čim globlje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, 
krotkost, potrpežljivost. Prenašajte drug drugega in 
odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti 
proti kateremu. Kakor je Gospod odpustil vam, tako 
tudi vi odpuščajte. Nad vsem tem pa naj bo ljubezen, 
ki je vez popolnosti. In Kristusov mir naj kraljuje v
vaših srcih, saj ste bili tudi poklicani vanj v enem 
telesu, in bodite hvaležni. Kristusova beseda naj 
bogato prebiva med vami. V vsej modrosti se med 
seboj poučujte in spodbujajte. S psalmi, hvalnicami in 
duhovnimi pesmimi v svojih srcih hvaležno prepevajte 
Bogu. In vse, kar koli delate v besedi ali v dejanju, vse 
delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem 
zahvaljujte Bogu Očetu.

ALELUJA. Kdor gre za menoj, ne bo hodil v temi, 
ampak bo imel luč življenja, govori Gospod. Aleluja.

Iz svetega evangelija po Janezu (Jan 15,9-12)
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem:
Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. 
Ostanite v moji ljubezni! Če se boste držali mojih 
zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se 
tudi jaz držal zapovedi svojega Očeta in ostajam v 
njegovi ljubezni. To sem vam povedal, da bo moje 
veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. To je 
moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas 
jaz ljubil.

PROŠNJE:
Polni zaupanja se obrnimo k Bogu, ki nam je blizu na 
vseh poteh našega življenja in ga prosimo:

 Nebeški Oče, daj, da se bomo vsi udeleženci v 
prometu zavedali odgovornosti za lastno 
življenje in za življenje drugih.

 Varuj nas in naše domače pred nesrečami ter 
nam podari milost, da se bomo z vsake poti 
srečno vrnili.

 Kaži nam pravo pot in nas preko mostov ljubezni 
in dobrote vodi v neminljivo srečo.

 Nakloni vsem, ki so umrli v prometnih nesrečah, 
svoj mir v tvojem pristanu in potolaži njihove 
svojce.

Priporočimo se še božji Materi in svetim zavetnikom:
 Sveta božja Mati Marija - prosi za nas.
 Sveti nadangel Rafael - prosi za nas.
 Sveti angeli varuhi - prosite za nas.
 Sveta apostola Jakob in Pavel - prosita za nas.
 Sveti diakon Filip - prosi za nas.
 Sveti Krištof - prosi za nas.
 Blaženi Anton Martin Slomšek – prosi za nas.
 Sveta brata Ciril in Metod - prosita za nas.

Dobri Bog, usliši našo molitev in bodi vedno z nami, ko 
smo na poti in daj nam nekoč prispeti v večno srečo 
pri tebi. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

BLAGOSLOV VOZIL
Molimo. Gospod Bog, zatekamo se k tebi in te prosimo, 
blago+slovi nas in ta vozila. Naj nam brez škode služijo na 
potovanju, pri delu in razvedrilu. Pomagaj nam, da z vožnjo 
ne bomo postavljali v nevarnost sebe in drugih. Daj, da 
bomo obzirni do vseh, da bomo vedno pripravljeni ljudem 
pomagati in bomo tako tvoje priče vedno in povsod. Po 
Kristusu, našem Gospodu. Amen.
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ZA VSE UDELEŽENCE V CESTNEM PROMETU
Molimo. Dobri Bog, bodi z nami na cestah tega 
življenja. Obvaruj nas in vse udeležence v prometu 
pred nevarnostmi in nesrečami. Varuj nas pred 
nepazljivostjo, lahkomiselnostjo in hitenjem. Na 
priprošnjo svetega Krištofa nas spremljaj, da se z vseh 
poti vedno varno vrnemo domov. Ko pa bomo na 
poslednji poti, nam daj doseči končni cilj pri tebi. Po 
Kristusu, našem Gospodu. Amen.

BLAGOSLOV NALEPKE
Molimo. Dobri Bog, zahvaljujemo se ti, da si nam 
poslal svojega Sina, ki nas vodi iz teme k luči. Prosimo 
te: Blago + slovi na priprošnjo svetega Krištofa te 
nalepke. Naj nas spominjajo, da smo mi vsi 
Kristonosci. Pomagaj nam, da bomo tudi mi ravnali 
tako kot je prav in se na življenjskih poteh podpirali pri 
doseganju poštenih ciljev. Naj se z vseh poti vrnemo 
srečni in zadovoljni. Po Kristusu, našem Gospodu. 
Amen. /Nalepke pokropimo z blagoslovljeno vodo./

Sedaj vas vabim, da pristopite k svojim vozilom.
Pokropil jih bom z blagoslovljeno vodo, ministrant vam 
bo izročil nalepko in podobico. Priporočam pa se tudi 
za vaš dar v zahvalo za srečno prevožene kilometre. S 
temi darovi bo MIVA Slovenija lahko omogočila našim 
misijonarjem nakup prepotrebnih vozil. Za vsak vaš 
dar – iskren »Bog povrni!«

Da bi se vedno srečno vozili, naj bo:
Gospod z vami. In s tvojim duhom.

Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog,
Oče in Sin + in Sveti Duh. Amen.

Slavimo Gospoda. Bogu hvala.

Gospod,
dolgo traja, da zgradiš most,
dolgo traja, da ustvariš zaupanje.
Daj, da bomo sodelovali, kjer si lahko pomagamo,
podari nam oboje: potrpljenje in neučakanost.
Potrpljenje tam, kjer je treba čakati,
ker novo potrebuje za nastanek svoj čas.
Neučakanost, kjer moramo biti zavzeti,
kjer je vse odvisno od naše delavnosti.
Pomagaj nam sprejeti ljudi takšne, kakršni so.
Daj, da bomo znali živeti in se veseliti z vsemi narodi.
Podari nam pozorne oči za ljudi okrog nas,
da bomo videli tiste, ki so v stiski
in da jim bomo pomagali kolikor je v naši moči.
Odvzemi nam boječnost,
da se ne bomo bali narediti prvi korak.
Prosimo te za vse, ki ne prenesejo drug drugega,
ki širijo nerazumevanje in prepir.
Naj se najdejo graditelji mostov,
ki bodo nadomestili to, kar mnogim manjka.
Bog, ti gradiš svoje mostove do nas,
mostove naklonjenosti in zaupanja,
mostove, s pomočjo katerih najdemo pot k tebi,
pot k sebi,
pot k sočloveku …
Na te mostove nas vabiš –
hvala ti za to.
In ti nas prosiš, da te povabimo v svoje življenje,
tako kot sta te povabila Abraham in Sara,
Marta in Marija.
Želimo te sprejeti z odprtimi vrati svojega srca.
Bodi in ostani z nami danes, ta dan, vedno in povsod.

/po Elisabeth Wedding/
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POROČILO MIVA Slovenija ZA LETO 2012

S pomočjo darov ob blagoslovu avtomobilov je MIVA 
Slovenija v letu 2012 lahko omogočila nakup vozil v 
skupni vrednosti 325.064,60 – v letu 2011: 268.204,03 €

misijonar
država vozilo

p. Stanko Rozman Malavi tovornjak
Janez Mesec Madagaskar avto
s. Marija Pavlišič Madagaskar kolesa
s. Marjeta Zanjkovič Madagaskar avto
p. Martin Kmetec Turčija avto
s. Tadeja Mozetič Paragvaj kamionet
s. Bogdana Kavčič Centralna Afrika avto
Tone Kerin Madagaskar avto
Valentine Gryk Nova Gvineja avto
s. Agata Kociper Brazilija čoln
s. Agata Kociper Brazilija radijska postaja
Izidor Grošelj Madagaskar avto
Jože Mlinarič Burundi tovornjak
Šola sv. Ane Malavi traktor  
s. Jacinta Malavi avto
p. Stanko Rozman Malavi avto
Lazaristi Madagaskar motor 3x
p. Bernardin Yoka Kongo gume + ako
Obrtna šola - CM Madagaskar tovornjak
Mission Press Zambija avto

Bog naj vsem dobrotnikom na priprošnjo sv. Krištofa 
povrne s svojim blagoslovom in srečno vožnjo.

ZAHVALE MISIJONARJEV
Preberite kakšno zahvalo tudi v cerkvi, pri verouku ali na 
srečanju članov ŽPS.

KAVČIČ S. BOGDANA – CENTRALNA AFRIKA
Imel je veliko blagoslovov, številne molitve so ga 
spremljale že vse sem od Krištofove nedelje in že prej 
vloženih toliko darov, morda tisočev in več. In to moje 
pismo bi bilo rado hvalnica in blagoslov vsem, ki so 
toliko vložili v njega, da mora izžarevati božjo 
energijo, kjer koli ga bomo vozile in vse, katere bomo 
vozile. Nimam besed, s katerimi bi vam rada izrazila 
mojo hvaležnost, predvsem v teh časih, ki jih 
preživljamo. Še naprej se nas spominjajte, da bi bil 
božji blagoslov in varstvo vedno nad nami in nad to 
ubogo državo in narodom.

MESEC JANEZ – MADAGASKAR
Sv. Anton je bil že od nekdaj moj veliki prijatelj, ko 
sem večkrat kakšno reč založil ali izgubil, pa mi jo je 
on pomagal najti. No in na njegov god se pripelje naša 
nova Toyota MIVA. Mimogrede naj povem, kako 
razlagajo kratico v Manambondro: »miva« pravijo 
otroci, pomeni »mivavaka« - molimo! Nekje drugje 
sem slišal še drugo razlago: MIsijon VAtikan, pa mi je 
tale manambonška razlaga bolj všeč.
Poleg rožnega venca je v misijonih potreben tudi avto 
in še marsikaj. Danes se počutim kot otrok, ki je dobil 
darilo za Miklavža ali rojstni dan. Na avtu je bilo še 
tudi marsikaj. Ob vsaki škatli se mi kar zasmeji. 
Posode, očala, orodje, vse novo, kvalitetno, uporabno, 
potrebno. Hvala vsem, ki ste nabavljali, pakirali, 
odvažali. Boglonaj! Naj vam vsem Bog in sveti Anton 
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povrneta s svojimi darovi. Vesel sem sekir, krampov, 
lopat in motik: zdaj pa veselo na delo.
Tudi Janez je bil vesel svojih paketov, ki jih je še sam 
znosil na MIVO, prav tako je Izidor že videl svoj 
hladilnik. Glavni dobitek pa sem zadel seveda jaz in to 
je nova moderna Toyota. Kaj naj rečem. Hvala MIVI, 
hvala vsem darovalcem. Naj vas in nas na vseh poteh 
varuje sveti Krištof. 
Jaz sem danes najsrečnejši misijonar. Na dolgih 
blatnih vožnjah vas vse priporočam sv. Krištofu in 
Materi Mariji. Srečen in hvaležen, Jani Mesec

KOCIPER S. AGATA – BRAZILIJA
Z veseljem sem prejela novico o nakazilu za čoln in za 
radijske postaje. LOUVADO SEJA DEUS, BOG BODI 
ZAHVALJEN! Naj sv. Krištof povrne vsem darovalcem 
za ta dragoceni dar, ki nas bo še bolj povezoval in 
zavezoval v hvaležnem molitvenem in duhovnem 
spominu in zbliževal poti in srca po zračnih in vodnih 
linijah. Naj po njih pride nad vas tudi božji blagoslov,
kakor dež nad suho zemljo!
Bog bodi zahvaljen in tudi vsi, ki si prizadevate za 
speljevanje in animiranje misijonskega duha v 
domovini in po svetu. Z veseljem bomo začeli delati, 
da se bo projekt izvedel po vseh možnostih v kratkem 
času. Si kar predstavljam, kako bo ganljivo, ko bomo 
spet lahko slišali glasove z druge strani za "desetimi 
gorami" ... med amazonskimi vodami in vzpetinami in 
dolinami po pragozdu ... in si podarjali upanje in 
veselje kot že dolgo ne!

ŠOLA SV. ANE – MALAVI
Zelo smo veseli in radi bi se zahvalili za sredstva, ki so 
nam omogočila nakup traktorja za potrebe šole. To 

nam bo pomagalo, da bi zmanjšali stroške za vožnje
za šolo. Mi lahko pridelujemo dovolj hrane za
obiskovalce šole in tudi dodatno za prodajo, da lahko s 
tem poskrbimo za potrebščine otrok, knjige in druga 
učna gradiva. Zagotovo bo traktor koristen na več 
načinov. Zelo bomo pazili nanj. Še enkrat najlepša 
hvala in Bog vas blagoslovi. Lep pozdrav v Kristusu

NOVE PROŠNJE MISIJONARJEV

S. Zvonka Mikec – Mozambik:
Pemba je glavno mesto severne province Mozambika, 
je obmorsko mesto, kjer se ljudje preživljajo z malim, 
zato je veliko podhranjenosti in nepismenosti. Prav 
zato sestre koordiniramo več otroških vrtcev v okolici 
mesta in smo tudi zgradile osnovno šolo v predmestju, 
da tako damo možnost najrevnejšim za šolanje.
Vozilo bomo potrebovali za nabavo vsega potrebnega 
za vzdrževanje projektov (šola, otroški vrtci in 
pastoralno delo v krščanskih skupnostih po vaseh), pa 
tudi za prevoz osebja, ki dela v teh vzgojnih 
ustanovah. Gre za vzgojo otrok in mladih, za 
promocijo najrevnejšim preko otroških vrtcev in šole. 

Sestre salezijanke – Angola:
Avto bi bil namenjen za potrebe naše skupnosti (ki 
šteje 15 članov), šole, ki jo imamo sestre na 
tukajšnjem misijonu (vrtec, osnovna in srednja šola –
1400 učencev), pastorala (sestre smo prisotne pri 
dejavnostih na župniji in na škofiji, ena od naših sester 
je glavna odgovorna za skupnost Sangondo, kamor se 
je treba večkrat odpraviti – tedenske kateheze, 
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nedeljske maše, oratoriji in ostalo), potrebni nakupi (v 
Lueni in glavnem mestu Luanda).
Zagotavljati potrebna sredstva za življenje in delo 
naše skupnosti in misijona, pomoč župniji in škofiji pri 
pastorali. 

Jani Mesec – Madagaskar:
Čoln - Na področju našega misijona Manambondro sta 
dve veliki reki: Manambondro in Isandra. Par 
kilometrov pred izlivom obeh rek v morje sta splava na 
motorni pogon, ki zanju skrbi država, kajti tod poteka 
državna cesta št. 12. Kraji in občine, ki ležijo ob rekah 
navzgor - torej proti zahodu, pa nimajo cestnih 
povezav pač pa le čolne – drevake. Z motornim 
čolnom bi razdalje, ki jih veslači premagajo v 4 urah 
lahko prevozili v pol ure. Čoln bi uporabljali za
cerkvene in humanitarne namene. Gre za prevoze 
oseb in tovora (hrana - riž, cement, železo, sadike 
dreves za pogozdovanje ...).

S. Anica Starman – Slonokoščena obala:
Naš avto, ki nam ga je podarila MIVA leta 2004, peša, 
velikokrat se ustavi in stoka, da ne more naprej. 
Sreča, da je vedno kje kak mehanik, ki za silo popravi. 
Zato se obračam spet na vas z veliko prošnjo za nov 
avto. Po naših makadamskih cestah majhen in nizek 
avto ne pride daleč, ne da bi se kaj pokvarilo ali 
zlomilo. Za šestdeset kilometrov potrebujemo tri ure, 
če se nič ne pokvari. Veš, kdaj greš od doma, a ne 
veš, kdaj prideš na cilj.
Tudi bolnike sedaj ne moremo več voziti v 60 km 
oddaljeno bolnišnico, gredo z badjanom, manjšim 
avtobusom, prirejenim za naše ceste, ki tudi ni v 
najboljšem stanju. Ženo, ki ima porodne težave, tako 

pretrese, da na poti rodi, babica pa jo je evakuirala za 
carski rez.
Napisala sem vam nekaj težav, brez avta naše delo 
zaostaja. Napravimo, kar je v naši moči. Z zaupanjem 
se obračamo na vas s prošnjo za nov avto.
Naj vas spremlja povsod Božji blagoslov!

Pedro Opeka – Madagaskar:
Potrebujemo nov avto, da naša ekipa v AKAMASOA, ki 
je odgovorna in dela na podeželju, lahko obišče te 
oddaljene postojanke in pomaga pri razvoju in 
pastoralnem delu v teh pozabljenih in odrinjenih 
področjih. Gre torej za vzgojo kmetov in za prevoz 
osebja in materiala in nadzor dela na podeželju ter stik 
z najbolj oddaljenimi.

S. Polona Švigelj – Senegal:
Že v naprej, se iz srca zahvaljujem za upanje, ki ga 
prižigate v naših srcih pri našem apostolskem delu in 
skrbi za boljši jutri tukajšnjih ljudi, saj jim šol 
zeloooooo primanjkuje in nas čaka še velikoooooo 
dela. Brez avta smo kot brez nog in rok. Ena VEL'KA 
HVALA za razumevanje in pomoč ter upanje, ki ga 
predstavljate za nas misijonske "vinogradnike".

»Umolknejo naj, prosim, besede;
govorijo naj dela.«
/sv. Anton Padovanski/
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OČE NAŠ CESTE
Oče naš!
Cesta pripada vsem, ti si tudi oče pešcev, starih in 
otrok. Celo kolesarji imajo pravice.
Posvečeno bodi tvoje ime.
»Človek, ne jezi se« - in če se že moram jeziti, naj ne 
preklinjam, tudi ne pri zastojih ali če delajo začetniki 
napake. Daj, da bom posvečeval tvoje ime z mirom in 
dostojnostjo.
Pridi k nam tvoje kraljestvo,
tvoje kraljestvo pravičnosti, dobrote, obzirnosti, 
pripravljenosti pomagati. Daj, da se pri nesreči ne bom 
peljal bojazljivo mimo.
Zgodi se tvoja volja.
Ti želiš, da je življenje urejeno - tudi v prometu. Daj, 
da se bom držal prometnih pravil.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh!
Večina je na poti zaradi služenja kruha. Daj, da ne 
bom stavil na kocko svojega vozniškega dovoljenja. 
Obvaruj me pred tem, da bi zaradi mene kakšen 
človek trpel škodo.
Odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo našim dolžnikom.
»Ta je kriv?« - ne vedno drugi! Daj, da bom vozil 
previdno in da ne bom zaradi krivde dolžnik.
In ne pelji nas v skušnjavo,
da bi dirjali, ker se mudi, da bi se razkazovali, da bi 
prehitevali, ker nimamo potrpljenja, da bi izsiljevali
prednost, ker mislimo, da imamo vedno prav, da bi šli
za volan z alkoholom v krvi.
Temveč reši nas hudega -
od hitrosti, dirjanja, alkohola, mamil, hudega 
onesnaževanja zraka in prometnega kaosa.
Oče, daj, da bomo vedno in povsod bratje!
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SREČNO VOŽNJO VAM MIVA ŽELI,
NAJ BOG BLAGOSLAVLJA VSE VAŠE POTI.

Zbrane darove za misijonska vozila pošljite
na Misijonsko središče.

Bog naj varuje in blagoslavlja vse voznike
in vse dobrotnike.

RAČUN za akcijo MIVA:

Misijonsko središče Slovenije,
Kristanova 1, 1000 Ljubljana

RKB: SI56 2420 0900 4370 443
sklic: 00 279500

NLB: SI56 0201 4005 1368 933
sklic: 00 279500

Za interno uporabo izdalo Misijonsko središče in MIVA Slovenija 2013. Pripravil mss.

»Skrbi in vznemirja te mnogo stvari.
A le eno je potrebno.«

LK 10,41.42

Reka Ganges je onesnažena,
to ve znanost.

Verni hindujci pa pravijo:
Očiščuje greha.

Mnogi ljudje trpijo bedo,
pokaže statistika.

Upanje pa pravi:
Ti so zapisani na božji roki.

Voda ni trdna podlaga,
opozarjajo zaskrbljeni.

Vera pa pravi:
In vendar nas oživlja.

Brezna so nevarna in neprehodna,
dokazujejo nesreče.

Ljubezen pa potrjuje:
da so premostljiva.

»Če nam je Bog blizu,
so nam tudi ljudje blizu.«

/p. Miha Žužek/
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MIVA SLOVENIJA
Kristanova 1,
1000 Ljubljana
tel.: 01/300-59-50
fax: 01/300-59-55
e-naslov: missio@rkc.si
spletna stran: www.missio.si

MOJ DAR BOGA SLAVI
ZA VSE PREVOŽENE POTI.

SREČNO VOŽNJO VAM MIVA ŽELI,
NAJ BOG BLAGOSLAVLJA VSE VAŠE POTI.
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