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Gospod, moj Bog,
daj svojemu služabniku poslušno srce …

Dal ti bom modro in razumno srce ...
/iz 1. berila/

NE STOJ NA MESTU

Ne! Ne obstani!

To je Božja milost –
dobro začeti.

Večja milost je,
ostati na dobri poti.

Toda milost vseh milosti pa je,
nikdar popustiti,

četudi si zlomljen in izčrpan
stopaj naprej do cilja.

/Helder Kamara/

Vsemogočni in usmiljeni Bog naj nas vodi po poti miru. 
Njegov angel naj nas spremlja, da bomo 

nepoškodovani in srečni prišli domov.

KRIŠTOFOVA NEDELJA – AKCIJA MIVA –
akcija veselega sprejemanja

in pogumnega podarjanja Kristusove ljubezni.

MIVA Slovenija je akcija Katoliške Cerkve, ki preko 
Misijonskega središča Slovenije zbira pomoč za nakup 
prevoznih sredstev in delovnih strojev za misijonske 

dežele. Po domače bi lahko rekli, da kratica MIVA 
pomeni: Misijonarji Imajo Vaše Avtomobile.

Vsako leto, posebej na Krištofovo nedeljo, se MIVA 
Slovenija z zaupanjem in prošnjo obrača na vse 

voznike. Ideja »stotin stotina v zahvalo za vsak srečno 
prevožen kilometer« se uresničuje v geslu: Z 

VESELJEM DARUJEM – ŽIVLJENJA REŠUJEM. Zbrani 
darovi omogočajo Misijonskemu središču Slovenije, da 
preko te akcije pomaga pri nakupu vozil in strojev, ki 
lajšajo delo, krajšajo poti, blažijo revščino, omejujejo 

lakoto in rešujejo bolnim življenja.
Zato Cerkev na Krištofovo nedeljo z veseljem 

blagoslavlja vozila in voznike ter jim na priprošnjo sv. 
Krištofa kliče varstva na vsa pota in ceste življenja.
Obenem pa v imenu misijonarjev prosi, da ljudje 

namenijo svoj velikodušni dar za nakup vozil, ki jih v 
misijonih nujno potrebujejo. Misijonarjem je tako 

olajšano delo in omogočeno širše poslanstvo, 
tamkajšnjim domačinom pa je to pot k rešitvi in 

napredku.
Naj tudi letošnja akcija MIVA na Krištofovo nedeljo 

(27. julija) obrodi bogate sadove. Hvala vsem, ki boste 
sodelovali z molitvijo in darovi!

Z VESELJEM DARUJMO – ŽIVLJENJA REŠUJEMO

Srečno povsod – vam MIVA želi,
naj Bog blagoslavlja vse vaše poti!

Slika na naslovnici: Sv. Krištof, freska na cerkvi v Lomu pod Storžičem
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KRIŠTOFOVA NEDELJA - 27. julij 2014

Maša in berila – 17. nedelja med letom – A

UVOD V MAŠO: Pozdravljeni, dragi bratje in sestre!
Kako veličastna je Božja dobrotna roka. V vseh 

letnih časih nas obdarja z lepoto in sadovi narave. 
Posoda našega telesa in duha pa lahko sprejema še 
več. Zato Bog napolnjuje naše srce s svojo ljubeznijo. 
V moči te ljubezni dopolnjujemo lepoto stvarstva, 
izpopolnjujemo samega sebe, si ustvarjamo boljši kos 
kruha in v bratski povezanosti sodelujemo, da 
ustvarjamo raj v naših družinah, narodu in po vsem 
svetu.

Današnja Krištofova nedelja izraža to globoko 
povezanost z Bogom in povezanost med nami. Ko pri 
maši poslušamo Kristusa in ga potem v obhajilu 
prejemamo – postajamo to, kar je bil sveti Krištof –
Kristonosci – Kristusa nosimo v današnji svet. Kristus 
nas povezuje z Očetom in med seboj.

Zato lahko pri tej sveti daritvi prosimo, da bi bile 
varne naše ceste in srečne naše življenjske poti.

Prosimo pa tudi za misijonarje, ki daleč po svetu 
prinašajo Božjo ljubezen najbolj revnim ljudem. Tudi 
od nas je odvisno, ali lahko pridejo do njih, jim lahko 
pripeljejo zdravila in hrano – ali lahko tudi ti občutijo 
ljubezen, ki jo želi Bog preko nas izkazati njim.

Priznajmo, da imamo večkrat premalo široko 
srce.

GOSPOD JEZUS KRISTUS,
tvoja beseda je njiva, na kateri raste naša vera;
tvoja milost je zaklad upanja v našo temo;
tvoja ljubezen je biser, ki nas osrečuje.

GLAVNA MAŠNA PROŠNJA: (po nemškem misalu)
Vsemogočni Bog,
na naši življenjski poti
nas ogrožajo mnoge nevarnosti.
Prisluhni priprošnji 
svetega mučenca Krištofa.
Daj, da bomo nosili v sebi Kristusa
in da bomo z našimi sopotniki
varno prispeli do cilja,
za katerega smo bili ustvarjeni.
Po našem Gospodu …

PREDLOG ZA NAGOVOR:
Dragi Bratje in sestre!

V nekaterih kmečkih hišah, pa tudi samostanih,
še lahko vidimo tablo, kjer je na deski ali na steklu 
zapisan hišni blagoslov, ki se glasi takole:
»Kjer je vera, tam ljubezen,
kjer ljubezen, tam mir,
kjer mir, tam blagoslov,
kjer blagoslov, tam vedno Bog,
kjer Bog, tam ni nadlog.«

Najbrž ni bilo to besedilo zapisano kar tako, za 
okras, ampak ga je izoblikovalo življenje in zapisala 
izkušnja stoletij.

Na ta hišni blagoslov lahko pomislimo ob prošnji 
mladega Salomona, ki smo jo slišali v berilu. Ni prosil 
za oblast, zdravje, bogastvo, razkošno in lagodno 
življenje – kar bi mi v današnjem času verjetno storili, 
če bi bili na njegovem mestu – ampak je prosil za 
poslušno srce. In ker je v svoji zavesti velike 
odgovornosti, ki jo sprejema, prosil za »zdravo 
kmečko pamet«, ki naj se ravna po Božji volji, je bil 
deležen miru, blagoslova in velikih uspehov. V 



4 5

njegovem času, seveda, dokler je bil poslušen Bogu in 
mu zaupal, je vladala v deželi resnična blaginja. 
Salomonova modrost se je širila po takrat znanem 
svetu in vabila k občudovanju in posnemanju.

Tudi naše vsakdanje izkušnje potrjujejo dejstvo, 
da kadar imamo vero, torej zaupanje v Boga in zato 
poslušamo njegovo modrost in nasvete, tedaj nas 
napolnjuje Božja ljubezen, ki prinaša mir srca, 
blagoslov pri delu, v družini in narodu, ter manjša in 
lajša stiske.

Pesnik Simon Gregorčič je zapisal: »Gorje mu, 
kdor v nesreči biva sam, a srečen ni, kdor srečo uživa 
sam.«

Sreče, ki jo mi doživljamo, čutimo, da je ne 
moremo in ne smemo obdržati zase. Tudi nas Jezus
pošilja, da božje kraljestvo razširimo med vse narode 
in vsa ljudstva. Mnogi misijonarji so odšli po svetu, da 
bi ta mir in blagoslov, to ljubezen – torej Boga, prinesli 
najbolj ubogim, nepismenim, bolnim, preganjanim in 
pozabljenim v misijonskih deželah. S svojo vero in 
molitvijo, s svojo poslušnostjo in ljubeznijo do Boga in 
do bližnjega jih mi podpiramo, saj pričujemo, da se 
splača uresničiti hišni blagoslov.

V evangeliju smo slišali o človeku, ki je našel 
zaklad, pa je kupil še njivo. Tudi mi smo prejeli zaklad 
vere in s tem prejeli njivo svojega življenja in tega 
sveta. Naše poslanstvo je, da na svoji gredi sadimo in 
gojimo plemenite rastline kreposti, ki dajejo bogate 
sadove. Ob tem pa lahko semena teh dobrih sadik 
pošiljamo tudi na prazne njive tega sveta.

Ob Krištofovi nedelji se vam v imenu 
misijonarjev zahvaljujemo, da vsako leto ob 
blagoslovu vozil prisluhnete tudi akciji MIVA Slovenija. 
Vaši darovi za misijonska vozila so tista semena, ki v

prevoznih sredstvih na misijonskih poljanah rodijo 
bogate sadove. Misijonarji z njimi po brezpotjih 
dosegajo odročne kraje, pripeljejo hrano in zdravila, 
omogočajo gradnjo šol in ambulant, prevažajo bolnike 
in katehete – skratka rešujejo življenja. Iz vaših darov 
tako nastane dragocen biser rešitve za misijonarje in 
za tamkajšnje ljudstvo. Ali ni tudi to sad hišnega 
blagoslova, ki z ljubeznijo objema ves svet?!

Naj vam navedem samo en primer hvaležnosti 
za ta blagoslov. Misijonar Janez Krmelj piše z 
Madagaskarja:

Bližamo se Krištofovi nedelji in darovalci za Mivo 
so veseli, če slišijo, kam so naložili vsoto »zahvale 
Bogu za srečno prevožen kilometer«. Mehanizacija 
pomeni velik strošek. Gradnja cest v območjih, 
izpostavljenih vsakoletnim ciklonom, je zelo drago 
delo, saj katastrofalno deževje in veter spreminjata 
podobo površin. Bogu hvala za vse. Uspeli smo odpreti 
nad 100 km novih cest na območju, kjer so bile doslej 
le stezice. Na deset tisoče ljudi ne bi videlo 
avtomobila, ne bi bilo deležno hrane in zdravstvene 
oskrbe, če ne bi bilo Mive in Vas, dragi dobrotniki. 
Tako pa z Vašo pomočjo in dobro organizirano naložbo 
sredstev za srečno prevožen kilometer, dobesedno 
»premikamo gore«. Res prisrčna zahvala in še prošnja 
za naprej. Bog povrni! Janez Krmelj, 15.5.2014

Ohranimo hišni blagoslov v svojih srcih, 
uresničimo ga v življenju, širimo ga po vsem svetu.

Dragi bratje in sestre, naj vam vaša poslušnost 
Bogu in ljubezen, ki je sad božje bližine, posreduje
srečo in varnost na vseh vaših poteh in naj vaša 
dobrota še naprej objema tudi misijonske poljane. Naj 
bo na njivah vašega življenja veliko zakladov veselja in 
bisere ljubezni radi delite tudi drugim. Hvala vam!
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PROŠNJE LJUDSTVA

Bratje in sestre, polni zaupanja prosimo Boga, ki je kot 
skrben Oče vedno z nami na naših poteh:

Nebeški Oče zaupal si nam njivo tega sveta –
spremljaj sveto Cerkev, da nam bo vedno z 
veseljem odkrivala zaklade tvoje ljubezni.
Vodi našega papeža Frančiška, da nam bo znal z 
besedo in zgledom podarjati bisere tvoje 
dobrote.
Prosimo te za vse, ki sodelujejo pri izdelavi vozil, 
naj jih pri njihovem delu vedno spremlja 
iznajdljivost in odgovornost.
Varuj vse, ki potujejo po morjih in rekah, cestah
in poteh, po zraku in vesolju, da bodo srečno in 
uspešno dosegali svoje cilje.
Vsem, ki so bili prizadeti v prometnih nesrečah, 
pošlji ljudi, ki jim bodo radi pomagali.
Opogumi vse, ki gradijo ceste ali jih vzdržujejo, 
vse, ki skrbijo za varnost in informiranje, 
reševalce in gasilce – naj z dobro voljo vršijo 
svojo službo v blagor vseh udeležencev v 
prometu.
Podari vsem voznikom srečno in varno vožnjo ter 
veselo in uspešno vrnitev na svoje domove.
Stoj ob strani vsem, ki so ob nesrečah utrpeli 
kakšno škodo, vsem žrtvam prometa pa nakloni 
večno srečo pri tebi.

Dobri Bog! Na priprošnjo svetega Krištofa prisluhni 
našim prošnjam. Bodi nam vedno blizu, da bomo na 
vseh poteh našega življenja varno, odgovorno in 
srečno vozili in prispeli nekoč tudi k tebi, 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 reševati življenja na 
misijonskih poljanah. Bog vam povrni za vsak vaš dar!

OČE NAŠ
Neizmeren zaklad na njivi našega življenja je naša 
vera in biser v tem zakladu je ljubezen Jezusa 
Kristusa, ki nas povezuje v brate in sestre. Da bi tudi 
mi bili biser ljubezni, prosimo Boga, našega Očeta z 
Jezusovimi besedami. Oče naš …

POZDRAV MIRU
Na njivi življenja ne moremo obstati drug brez 
drugega. V znamenje pripravljenosti, da si bomo 
podarjali bisere odpuščanja, razumevanja in 
sodelovanja – si podajmo roke.

RAZMIŠLJANJE po obhajilu
Gospod potovanja,

blagoslovi nas, ko zaslišimo tvoj klic, ko nas tvoj glas 
vabi, ko nas tvoj Duh spodbuja, da se premaknemo in 
gremo naprej.

Gospod potovanja,
spremljaj nas in varuj, ko bežimo iz odvisnosti, ko se 
poslavljamo od starih navad, ko stopamo iz ustaljenih 
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poti, ko gledamo s hvaležnostjo nazaj in vendar 
tvegamo nove poti.

Gospodar potovanja,
ozri se na nas, ko stopamo na napačne poti, ko smo 
polni strahu, ko nas ovinki utrujajo, ko v nevihtah 
negotovosti iščemo pravo smer.

Gospodar potovanja,
posveti na našo pot, ko se nas loteva zbeganost, ko 
stopamo na neznana področja, ko iščemo zaščito pri 
tebi, ko tvegamo nove korake na našem potovanju.

Gospodar potovanja,
bodi z nami na naši poti k samemu sebi, k ljudem, k 
tebi. Blagoslavljaj nas s svojo dobroto in pokaži nam
svoj prijateljski obraz. Naj čutimo tvoje usmiljenje in 
tvojo svetlobo na vseh naših poteh. Amen.

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!

VERA globoka naj nas ogreje,
da Božja LJUBEZEN iz src nam zaveje,
MIR Božji naj nas povezuje,
BLAGOSLOV pri delu nas osrečuje.
BOG naj vodi ljudstva prav vsa,
da NADLOGE izginejo z vsega sveta.

Za akcijo MIVA svoj dar namenimo,
sebi in misijonom rešitve prosimo,
KRIŠTOF naj sveti varuje vas –
SREČNO na poti in skozi čas!

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 in 
naj vas vse pripelje k večni sreči v nebesih.

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

S POJOČIMI MOTORJI
Gospod, ne pusti, da bi bili objestni

in lahkomiselni.
Daj, da se bomo v cestnem prometu
vedno zavedali svoje odgovornosti.

Daj, da se bomo vedno zavedali,
da imajo tudi prosti čas in naši hobiji

svoje meje,
da s svojo vožnjo ne bomo nikogar ogrožali.

Naj nikoli ne izgubimo izpred oči
našega končnega cilja. Amen.

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.
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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 
na svoje domove.

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 biser dobrote in tako blagoslov za druge!

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, karkoli 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.
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 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 z zakladi ljubezni in 
biseri 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 naš Bog! Z zaupanjem prihajamo k 
tebi in te prosimo: Blago+slovi vsa ta vozila, ki nam 
vsak dan na različne načine služijo. Obvaruj pred 
nesrečami in škodo vse ljudi, ki se vozijo na delo ali k 
razvedrilu. Pokaži nam, kako lahko s svojimi vozili 
lajšamo in lepšamo življenje svojim družinam in našim 
bližnjim in nas spodbujaj, da bomo s svojimi vozili 
vedno v službi dobrote, spoštovanja in ljubezni. 
Pomagaj nam, da bomo v prometu vedno odgovorni, 
obzirni in pripravljeni pomagati. Kaži nam vedno pravo 
pot v življenju, da se bomo vedno obnašali kot 
sodelavci Kristusa – ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. 
Amen.

BLAGOSLOV VOZNIKOV
Molimo. Nebeški Oče, milostno blago+slovi vse 
voznike. Bodi z nami, ko smo v tem hitrem tempu 
življenja sredi vsakdanjega prometa. Podeli nam 
pozorne oči in skrbno zbranost, da nihče zaradi nas ne 
bo utrpel škode. Vzbujaj v nas spoštovanje do 
življenja, pameten odnos do tehnike in odgovornost do 
narave. Varuj nas in vse udeležence v prometu vseh 
nevarnosti in nesreč. Odvrni od nas nepazljivost, 
lahkomiselnost in neodgovorno hitenje. Pomagaj nam, 
da bomo z vso odgovornostjo skrbeli zase in za druge, 
da se bomo vsi z vseh poti vrnili zdravi in srečni. Ko 
bomo na poslednji poti, naj srečamo tebe, ki živiš in 
nas vodiš vekomaj. Amen.

BLAGOSLOV NALEPKE
Molimo. Dobri Bog, zahvaljujemo se ti, da si nam 
poslal svojega Sina, ki nas vodi iz teme v svetlobo. 
Prosimo te, na priprošnjo svetega Krištofa blago+slovi 
te nalepke. Naj nas spominjajo na to, da smo mi vsi 
Kristonosci. Pomagaj nam, da bomo z obzirnostjo, 
potrpežljivostjo, odgovornostjo, varnostjo in dobroto 
dosegali svoje cilje. To nam podéli po našem Gospodu 
in Bratu Jezusu Kristusu, ki s teboj živi in kraljuje 
vekomaj. 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. Prosim pa 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 vas …
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SVETI KRIŠTOF – življenjepis – goduje 24. julija
Na ozemlju, kjer prebivajo ali pa so nekoč 

prebivali Slovenci, imamo precej cerkva, župnijskih in 
podružničnih, ki imajo na daleč vidni, zunanji steni,
sliko svetega Krištofa. Ta je bil namreč velik 
priprošnjik zoper naglo in nesprevideno smrt. V 
vernem človeku se je utrdilo zaupanje, da je zadosti, 
če navsezgodaj zjutraj pogledaš svetnikovo podobo, 
pa tisti dan ne umreš nagle smrti. Zato so naročali 
tako velike slike na cerkvah, da so ga lahko videli tako 
rekoč iz vsake hiše in kar skozi okno! Svetega Krištofa 
Cerkev časti kot mučenca. Njegovo ime Hristoforos v 
našem jeziku pomeni Kristonosec. Njegovo ime in 
njegova mučeniška smrt (verjetno okoli leta 250 za
časa cesarja Decija) sta zgodovinska.

Že zgodaj so ga začeli častiti tako na Vzhodu kot 
na Zahodu, tako da je ob tem skromnem 
zgodovinskem jedru nastalo več legend. Krištof bi naj 
bil doma iz kanaanske dežele, iz severnega predela 
Palestine. Starši so bili pogani in tak je bil tudi sin, ki 
mu legende dajejo ime Reprob, po naše Zavrženec. Po 
telesu je bil velikan ter silno močan in v svojem 
ponosu je sklenil, da bo služil samo najvišjemu 
gospodu. Dogovoril se je z mogočnim kraljem in bil pri 
njem v službi dotlej, ko je videl, da se kralj boji 
hudiča. Pustil je kralja in šel služit hudiču. Nekoč sta 
Krištof in hudič šla skozi gozd ter prišla do križa. Hudič 
se je začel tresti od strahu in velikan je spoznal, da je 
Križani močnejši kot hudič, zato je sklenil, da mu bo 
služil z vsem srcem. Dal se je krstiti in pri krstu je 
dobil ime Krištof.

V 12. stoletju pa je nastala legenda, da se je 
Krištof po naročilu pobožnega puščavnika nastanil ob 
deroči reki, da bi preko nje na ramah prenašal potnike. 

Ko je nekoč nosil dete čez deročo vodo, je velikan 
čutil, da otrok postaja čedalje težji. Krištof je nevoljen 
rekel: »Otroček, težak si mi, kot bi nosil cel svet.« 
Tedaj mu je otrok odgovoril: »Ne nosiš samo svetá,
marveč tudi tistega, ki je svet ustvaril. Jaz sem Jezus
Kristus. Zasadi svojo palico v zemljo in ozelenela bo. 
Po tem boš spoznal, da si res nosil mene.« Nato je 
velikana potlačil pod vodo in ga tako krstil ter mu dal 
ime Krištof.

Povod za to legendo je njegovo ime Krištof –
Kristonosec. To legendo prikazujejo svetnikove 
upodobitve. Legenda je dala tudi pobudo, da so si 
svetega Krištofa izbrali za svojega zavetnika čolnarji in 
splavarji, nosači in vozniki pa tudi romarji in drugi 
popotniki. V novejšem času je postal zavetnik 
avtomobilistov in v marsikaterem avtomobilu najdemo 
pritrjeno plaketo z njegovo podobo.

Od leta 1987 je pri nas na Krištofovo nedeljo, 
tisto, ki je najbližja godu sv. Krištofa, blagoslov vozil,
in v zahvalo za srečno prevožene kilometre je tudi 
darovanje za vozila, namenjena misijonarjem. Pobudo 
za to je dala organizacija MIVA, akcija pri nas pa 
poteka pod geslom »Z veseljem darujemo – življenja 
rešujmo«.
(Prirejeno po: Silvester Čuk, Svetnik za vsak dan)

VSEH OVIR REŠENA VERA
Pomagajmo si na poti spoznanja,

da z odstranjevanjem ovir vsi pridobimo.
Če skupaj odkrijemo, katere ovire imamo v glavah,
v srcih in v zaupanju, jih lahko skupaj odstranimo

in si naredimo življenje veliko lepše.
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POROČILO MIVA Slovenija ZA LETO 2013

S pomočjo darov ob blagoslovu avtomobilov je MIVA 
Slovenija v letu 2013 lahko omogočila nakup vozil v
skupni vrednosti 285.368.- € – v letu 2012: 325.064,60 €

misijonar
država vozilo

salezijanci Etiopija avto – minibus – K
Pedro Opeka Madagaskar avto – Toyota
Lazaristi Madagaskar avto – Toyota
Salezijanke Luena Angola avto – Toyota
s. Polona Švigelj Senegal avto – Suzuki
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 Centr. Afrika doplačilo za avto
Lumen Christi Tanzanija avto – Toyota – K
p. Lojze Podgrajšek Malavi avto – Ford
p. Stanko Rozman Malavi popravilo
Janez Krmelj Madagaskar gume

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

Dež je povsod enak –
toda v pustinji povzroči rast trnja,

v vrtu pa rast cvetja.
/arabski pregovor/

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

Cesare Bullo, SDB – Etiopija – minibus
Z globoko hvaležnostjo se želim zahvaliti MIVA Avstrija in 
MIVA Slovenija, ki sta nam omogočili nakup avtomobila 
Toyota Minibus za našo šolo. Hvaležni za vaš velikodušni 
prispevek zagotavljamo molitev za MIVO in vse dobrotnike.

Pedro Opeka, CM – Madagaskar – avto Toyota
Hvala Bogu in vsem slovenskim darovalcem za ta prelepi 
dar kot je novo vozilo za naše misijonarje. Da bi ta akcija 
MIVA Slovenija še dolga leta lahko pomagala tistim 
misijonarjem, ki avto nujno potrebujejo za njihovo 
pastoralno delo. In želim vso srečo v prihodnji akciji ob 
Krištofovi nedelji, da bodo še drugi misijonarji deležni 
takega lepega daru za njihovo misijonsko delo.

Lazaristi – Madagaskar – avto Toyota
Ne vem, kako naj se vam zahvalim za vašo velikodušnost in 
pomoč. Bog vas blagoslovi. Resnično ste mi pomagali, da 
lahko kot vizitator izpolnjujem svoje misijonsko delo v tej 
provinci.

Sestre – Luena – Angola – avto Toyota
Vseh 5 sester, ki delujejo na tem misijonu, se vam, ganjene 
in iz srca vesele, zahvaljujejo za ta velik in za njihovo delo 
tako pomemben dar. 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.
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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, laiška misijonarka

S. Polona Švigelj, OSU – Senegal – avto Suzuki Vitara
Res nimam skoraj "diha", da ste tako "od sile" in hitri za 
pomoč! Kličem Božji in Marijin Blagoslov nad vsakega izmed 
vas osebno, v Misijonski in vse Slovenske dobrotnike! Moje 
sosestre zagotavljajo močno Molitveno NAVEZO z Vami! 
Bog Vas živi! s. Polona

Tomaž Mavrič, CM – Ukrajina – avto VW Cady (Kolja 
Dobra)
Iz srca se Vam zahvaljujem za pomoč v imenu vseh ljudi, 
katerim bo služil Vaš dar – avtomobil, ki smo ga z vašo 
pomočjo dobili.
Ni rečeno, da pomoč pride vedno od tistih ljudi, ki so dobro 
stoječi, ampak zgodovina potrjuje, da v veliko primerih 
darujejo prav tisti, ki niso finančno najboljše stoječi, 
darujejo tisti, v katerih je odprto srce za pomoč bližnjemu.
Razdalje naših župnij, ki jih oskrbujemo, so velike in težko 
dostopne, ampak to je naše služenje, ki smo se mu 
posvetili in pri tem želimo vztrajati.
Avtomobil bo služil raznim skupinam in dejavnostim: 
ubogim, zapuščenim, bolnikom in invalidom, mladini in 
otrokom, prevažanju hrane in gradbenih materialov. Iz srca 
bi se Vam rad še enkrat zahvalil in obljubim, da se Vas bom 
rad spominjal v molitvi! Mykola Dobra, CM

S. Anica Starman, FBS – Slonok. obala – avto Toyota
HVALA, HVALA. Ali si lahko predstavljate, kako je srce 
poskočilo ... Tja do nebes, ker moje noge ne morejo skočiti 
do stropa. BOG PLAČAJ!
Iskrena hvala vsem, Bog povrni vsem. Molimo za vse, ki ste 
darovali za akcijo MIVA.
S. Anica

P. Janez Mujdrica, DJ – Zambija – avto Nissan
Najlepša hvala dobremu Bogu in vsem vam za ta čudoviti 
avto. Danes popoldne imam zahvalno mašo. Na vseh štirih 
straneh avtomobila je nalepka 'MIVA Slovenija'. Večkrat me 
kdo vpraša, kaj to pomeni. Ko mu razložim, običajno pride 
vzklik: »Slovenski verniki pa res lepo skrbijo za svoje 
misijonarje!«
Ta novi avto mi je res v veliko pomoč: brez njega ne bi 
mogel delati tega, kar delam. 'S ponosom reči smem, 
Slovenec sem'. Hvaležni, p. Janez Mujdrica

Janez Mesec – Madagaskar – čoln
Hvala MIVI in vsem, ki se trudite, da nam olajšate naše 
misijonske poti in da ste razumeli našo prošnjo in potrebo 
po plovilu – malem motornem čolnu, s katerim bomo, tako 
kot sv. Krištof, lahko prevažali po naših dveh velikih rekah 
ljudi in tovor.  Čoln mi pride še posebej prav pri prevažanju 
peska, ki je - prav nesrečno - na drugi strani reke 
Manambondro. Po reki navzgor imam kar nekaj cerkva, pri 
oskrbovanju in gradnjah mi bo čoln prišel kot naročen in z 
njim smo dobili novega zagona in veselja. Kristjani namreč 
pesek na glavi znosijo do obale, kjer je čoln, potem ga 
prepeljemo do pristana v Manambondro, kjer ga spet 
znosimo ali zvozimo z avtom do gradbišča. Kar 
komplicirano, čoln pa služi namenu in nam daje korajže, da 
bomo tudi to nalogo »operacija pesek« speljali do konca.

P. Lojze Podgrajšek, DJ – Malavi – avto Ford
Z velikim veseljem sporočam, da sem že prejel avto.
Uporabljam ga za dela, povezana z gradnjo gimnazije. 
Za naše ceste, ki so po večini bolj slabe, je treba imeti 
močan, zdržljiv, odporen in zanesljiv avto. In novi Ford 
Ranger nudi ravno to! Dnevno nabavljam razne 
količine materialov za gradnjo, včasih prevažam 
delavce in spet drugič opeko, pesek ali cement. Pred 
nekaj tedni sem dovažal kamenje iz 25 km
oddaljenega kraja. Potem so tu tedenska potovanja v 



20 21

glavno mesto po opravkih in na mesečne sestanke, pa 
za obiske šol in podružnic. Pri tem je avto na 
štirikolesni pogon najbolj primeren za obiske 
podeželskih krščanskih občestev, ker so ceste večkrat 
komajda prevozne. Taka in podobna dela bi bilo težko 
opravljati brez darežljivosti Slovenskih voznikov, ki 
vsako leto pridno darujete za prevozne potrebe 
misijonarjev. To omogoča priznanja vredna 
darežljivost slovenskih šoferjev in drugih darovalcev. 
Zato se iskreno zahvaljujem vsem, ki podpirate MIVO, 
ker s tem nam misijonarjem omogočate, da laže 
opravljamo dostikrat zelo zahtevna dela in oskrbujemo 
prostrana pastoralna področja. Vsem iskreno hvala!
p. Lojze Podgrajšek, DJ

NOVE PROŠNJE MISIJONARJEV

S. Tadeja Mozetič, ŠS – Paragvaj
Za pastoralne potrebe potrebujemo vozilo, saj so 
podružnice zelo oddaljene in so avtobusni prevozi 
redki. Ta avto bi nam služil za obiske družin in 
bolnikov, za povezavo in vzgojo katehistov, obisk in 
spremljanje učiteljev, v glavnem za vse široko polje 
pastoralnega dela na obrobju mesta Asuncion in mesta 
Limpio.
Misijonarji Dehoniani so zelo goreči in nas sestre 
vedno vključujejo v svoj misijon, da skupaj oznanjamo 
božje kraljestvo in se trudimo uresničevati Jezusove 
besede: Lačen sem bil ... bolan sem bil ... popotnik … 
preganjan … zapostavljen ...
V upanju, da boste našo prošnjo uslišali, vas lepo 
pozdravljam in kličem blagoslova na Vaše misijonsko 
poslanstvo.

S. Mojca Karničnik – DR Kongo
Prosimo za avto za naš Noviciat, kjer se vzgajajo 
bodoče pastoralne delavke in kjer živijo naše ostarele 
sestre, ki prihajajo v Kinšaso k zdravniku. Novinke 
navajamo na »samofinanciranje«, zato se ukvarjajo z 
vrtnarstvom, zajčjerejo in kokošerejo in morajo zaradi 
tega vsaj enkrat tedensko priti v Kinšaso. Razdalja 
resda ni velika, je pa cesta v takem stanju, da za teh 
35 km včasih potrebujejo dve uri. V vasi sami, kjer 
živijo, poučujejo tudi verouk, enkrat tedensko pa 
odhajajo v sosednje vasi na pastoralne obiske. Naše 
sestre vodijo internate, delajo v šolstvu, v pastorali, 
na medicinskem in socialnem področju, v razvojnih 
dejavnostih ... Treba jih je oskrbovati z vsem 
potrebnim. Poleg tega je velikokrat potreben prevoz v 
bolnišnico in oskrba s hrano, zdravili in drugim 
materialom. Naše delo bi bilo zelo olajšano, če bi imele 
svoj avto.
Boglonaj, ker ste nam pripravljeni pomagati.

Jože Bokalič, lazarist – Argentina
Ta provinca je med najrevnejšimi v Argentini in 
misijonarji iz naše župnije v Lanusu pomagajo pri 
pastoralnem delu na zelo obširnem področju, kjer 
živijo pretežno staroselci. Živijo v zelo revnih 
razmerah, nimajo praktično ničesar in se preživljajo z 
gojenjem drobnice in nekaj revnih pridelkov.
Misijonarji se vozijo v oddaljena naselja in tam 
preživijo z njimi nekaj dni. S seboj prinesejo nekaj 
hrane in najnujnejša zdravila. V tem času jih 
pripravljajo na zakramente in tam mašujejo.
V vmesnem času pa to vozilo služi za delo v 
barakarskem naselju, kjer prostovoljci nudijo 
najnujnejšo pomoč za preživetje. Ti so večinoma 
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priseljenci iz Paragvaja in Bolivije in živijo v skrajni 
revščini.
V upanju na ugodno rešitev prošnje Vas v Gospodu 
prav lepo pozdravljam.

Tomaž Mavrič, lazarist – Ukrajina
Kombi, ki ga uporabljamo v Kijevu, ima že osem let in 
veliko kilometrov. Uporabljamo ga vsak dan za prevoz 
bogoslovcev na predavanja ter vse ostale potrebe hiše, 
kjer nas trenutno živi dvanajst. Kombi nam je za tako 
skupnost nujno potreben. Če bi mi dobili nov kombi, bi 
starega oddali na našo novo postojanko v Snjatin, kjer 
bo kombi tudi zelo potreben. Romanja, župnija in 
bodoča gradnja, pastoralni obiski, prevoz hrane, 
socialna pomoč …
Prisrčna hvala za vse razumevanje ter pomoč!

P. Stanko Rozman, jezuit – Malavi
Župnija sama šteje več kot 200.000 ljudi. Od teh jih 
živi kakšnih 140.000 po vaseh. Tam imamo kar 76 
podružnic. Dežela je ena najrevnejših na svetu. Vozilo 
se bo uporabljalo v pastoralne namene. Duhovniki
redno obiskujemo številne podružnice. Smo trije 
duhovniki in bi radi obiskali čim več podružnic na 
mesec. Dva duhovnika vozita stare in obrabljene 
avtomobile. Radi bi zamenjali enega od njih. Ni 
prijetno ostati na cesti zaradi okvare avtomobila. 
Potrebujemo zanesljivo prometno sredstvo.

Br. Miha Majetič, OFMConv – Kazahstan
Nujno bi potrebovali dobro vozilo za prevoz ljudi z 
možnostjo prevoza materiala. Služil bo v pastoralne 
namene in za oskrbo centra za medkulturno 
sodelovanje.

Škof Angelo Moresci – Etiopija
Nujno potrebujemo minibus za obiske in oskrbo 
beguncev.

Krmelj Janez – Madagaskar 
Pred leti smo imeli na razpolago motor, zdravnica tega 
ne more uporabljati, zato smo razmišljali o 
štirikolesniku, tako bi omogočili zdravnici, da doseže 
čim večji učinek v medicinskih storitvah. Vsak mesec 
mora na sestanek in pripravo aktivnosti, ki so v sklopu 
državnega programa, pogosto je treba po cepiva in 
povsod mora hoditi z rešilcem, ki postaja velik strošek. 
Imam že predračun in ga pošljem, če ni zadeva 
predrzna. Prisrčna zahvala vsem dobrotnikom 
misijonske vozniške akcije.

Tomaž Mavrič, lazarist - Ukrajina
Vas Buldinka, kjer ustanavljamo moški center za 
rehabilitacijo odvisnikov, se nahaja 20 km od mesta 
Odese ob Črnem morju. Nujno bi potrebovali traktor s 
priključki. Traktor bo služil za delo na polju in vrtu za 
predelavo hrane za živino – se pravi za pomoč pri 
uvajanju v samostojno življenje in samopreskrbo.

»Prava veličina človeka
se meri po njegovem srcu.«

/sv. Vincencij/
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POPOTNE LITANIJE

JEZUS –
 ti, spremljevalec tvojih učencev

* hodi z nami, Gospod
 ti, skriti spremljevalec
 ti, neznani spremljevalec
 ti, razumevajoči spremljevalec
 ti, skrbni spremljevalec
 ti, odločni spremljevalec
 ti, potrpežljivi spremljevalec
 ti, bratski spremljevalec
 ti, božji spremljevalec
 ko ne dojemamo Boga
 ko smo razočarani na njegovih poteh
 ko umira naša vera
 ko usiha naše upanje
 ko ugaša naša ljubezen
 ko nas razjeda dvom
 ko se nas loteva obup
 ko je vse brezizhodno
 ko je vse brezupno
 ko je vse brez smisla
 ko postanemo zbegani
 ko naše oči izgubijo obzorja
 ko noge ne zmorejo več koraka
 ko so naša srca izgorela
 ko smo na tleh
 ko bi radi vse opustili
 ko nam je vse ušlo iz rok –

* hodi z nami, Gospod
Ti bodi naša pot, resnica in življenje,
ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen

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

RB: 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 2014. Pripravil mss.



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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