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Gradivo za bogoslužje
17. nedelja med letom – B

akcija za misijonska vozila

Z VESELJEM DARUJMO, ŽIVLJENJA REŠUJMO!

Daj ljudem, da bodo jedli!
Kajti tako govori Gospod:
»Jedli bodo in bo še ostalo.«
/iz 1. berila/
MI GREMO, GOSPOD …
Mi gremo, Gospod,
a večkrat ne vemo – kam.
Samo hitimo, Gospod.
Pogosto ne vemo – zakaj hitimo.
Vedno nekaj iščemo, Gospod.
Največkrat ne vemo – zakaj.
Pogosto delamo dolge korake
in naše življenje se odvija
kot nit s koluta,
meter za metrom,
korak za korakom …
Samo ti veš, kdaj bo konec.
Gospod, svetuj nam smer,
pokaži nam pot.
Ti veš, kaj je prav.
Obvaruj nas nepotrebnih ovinkov,
prizanesi nam s stranpotmi.
Opogumi nas, kadar smo nemočni.
Pomagaj nam na noge, kadar pademo.
Bodi na cilju ti, kadar dospemo.
Hermann Multhaupt
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
»Moj dar Boga slavi – za vse prevožene poti.«
Kako naj duhovniki (misijonarji) dosežejo
oddaljene vasi na podeželju? Kako naj bolni pridejo do
več dni hoje oddaljene ambulante ali bolnišnice? Kako
naj kmetje svoj pridelek po brezpotjih spravijo na
tržnico? Kako naj brez gradbenih strojev zgradijo v
divjini šolo ali ambulanto? Kako naj učitelji in zdravniki
pridejo do tistih na koncu sveta?
Ko skušamo najti odgovor na ta vprašanja,
spoznavamo, zakaj so misijonska vozila tako zelo
potrebna. MIVA ima, hvala Bogu, veliko plemenitih
darovalcev, ki se zavedajo, da je mogoče pomagati in
to tudi storijo.
MIVA Slovenija je katoliška ustanova, ki jo vodi
Misijonsko središče Slovenije. Vsako leto oskrbuje
naše (pa tudi druge) misijonarje s prevoznimi sredstvi,
ki jih potrebujejo za pastoralno in humanitarno
poslanstvo. Obiskovanje oddaljenih podružnic, kjer
mašujejo, poučujejo verouk, delijo zakramente, je
možno
samo
z
dobrimi
prevoznimi
sredstvi
(avtomobili, motorna kolesa). Skrb za bolne, obiski in
njihov prevoz skrajša čas iz nekaj dni v nekaj ur.
Gradbeni material, ki ga na hrbtih nosijo tudi več ur
daleč, more v večjih količinah s tovornjakom priti
veliko prej. Dolge razdalje in nevarne poti za otroke je
lažje premagati s prevoznim sredstvom, kombijem ali
avtobusom. Hrana, ki je v sušnih obdobjih ali ob
poplavah nujno potrebna takoj (ne jutri ali čez en
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teden), lahko dospe v doglednem času. MIVA vozila
rešujejo življenja in peljejo v lepšo prihodnost.
Za temi rdečimi črkami MIVA Slovenija, ki so
nalepljene na misijonska vozila, pa stojijo ljudje
plemenitega srca in dobre volje, ki s svojim darom v
zahvalo za srečno prevožene kilometre ob blagoslovu
vozil na Krištofovo nedeljo omogočijo nakup
prepotrebne tehnike. Pa naj gre za most ali cesto, za
terensko vozilo ali traktor, rešilni avto ali motorno
kolo, štirikolesnik ali pristaniški pomol, tovornjak ali
kombi, čoln ali bus – vse to omogoča najbolj
odmaknjenim ne le preživetje, ampak odpira tudi pot k
napredku – k izhodu iz revščine in nepismenosti, iz
lakote in bolezni, iz odrinjenosti in pozabe – iz doline
smrti, na poljane človeka vrednega življenja.
Hvala zato vsem, ki imate odprto uho, da slišite krike
v stiski, ki vidite pot k rešitvi, ki čutite potrebo po
pomoči, ki imate odprto roko za dobroto, ki imate
korak usmerjen k siromakom. Hvala vam, da svojo
srečo delite z drugimi, da ob lastnih stiskah delite kruh
s še bolj ubogimi – hvala, da ste podaljšana Kristusova
roka ljubezni in daritve.
»Z veseljem darujem – življenja rešujem.«
Srečno povsod – vam MIVA želi,
naj Bog blagoslavlja vse vaše poti!
+++++
Mali vsakdanji dogodki
napravijo življenje čudovito.
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KRIŠTOFOVA NEDELJA - 26. julij 2015
Maša in berila – 17. nedelja med letom – B
UVOD V MAŠO:
Bralec:
Zakaj imajo nekateri vse, kar potrebujejo –
drugim pa manjka najnujnejše?
Zakaj nekatere osrečuje njihovo zdravo telo –
drugi pa so se rodili brez rok?
Zakaj eni uživajo v miru –
drugi pa ječijo v vojni in preganjanju?
Zakaj je nekaterim svet na široko odprt –
drugi pa brez pomoči ne morejo iz hiše?
Življenje ni pravično.
Toda tam, kjer so ljudje povezani,
rastejo priložnosti in možnosti za vse.
Duhovnik:
Dragi bratje in sestre! Hvaležni, da smo del velike
družine kristjanov vsega sveta, da smo vsi deležni
božje dobrotne roke in kruha življenja, obhajajmo to
sveto daritev in prosimo za blagoslov vsem ljudem. V
tem istem svetu se je razrasla tudi revščina, dvigajo
se zidovi nezaupanja in ravnodušnosti. Smo
pripravljeni te zidove preskočiti? Smo pripravljeni to
bedo sploh opaziti, začutiti z ljudmi, ki jo doživljajo, in
nekaj storiti v smeri reševanja te stiske, da bi se
povsod veselili človeka vrednega življenja?
Prosimo Boga, da nam na priprošnjo svetega Krištofa
pokaže pravo pot in nas varuje na vseh poteh našega
življenja. Morda smo kdaj krenili na kriva pota, morda
kdaj spregledali sočloveka – obžalujmo.
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GOSPOD JEZUS KRISTUS,
 prišel si, da bi vsi imeli življenje in ga imeli v
polnosti
 ti si videl stisko ljudi in si pomagal
 daroval si svoje življenje in se nam podarjaš v
kruhu življenja
Usmili se nas, vsemogočni Bog. Osvobodi nas ozkosti,
neprizadetosti in ravnodušja. Odpusti nam naše grehe
in vsem podari življenje v polnosti. Po Kristusu našem
Gospodu. Amen.
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 …
Po evangeliju – bralec
Krasna novica - dobili smo vozilo-kombi za naš dom.
Vsako popoldne zbiramo in dobavljamo hrano od
velikodušnih ljudi za naše stanovalce. V Domu so
socialno šibki, revni in ostareli ljudje, ki nimajo
sredstev za plačilo Doma. Avto nam bo v neizmerno
veliko pomoč. Hvaležne smo in vesele, da iz te daljave
lahko molimo za vas. Prosimo po vaših namenih in
vseh dobrotnikov vašega kraja. Pozdrave vsem v
Sloveniji. Tako naše sestre iz Čila …
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Predlog 1 za NAGOVOR
»Ne pusti, da ti srce postane kamen v teh trdih časih!«
Tako je v 70-tih letih v Vzhodni Nemčiji prepeval
Ralf Biermann, ko je bil pod pritiskom vohunov
varnostne službe. Hvala Bogu, da so njegove besede
naletele na odmev in odziv. Razdeljenost naroda se je
morala zrušiti, saj so ljudje preveč hrepeneli po
svobodi in mirnem življenju. Padel je berlinski zid,
odprla se je edinost naroda.
Danes so se dvignili novi zidovi, ki zapirajo in
ločujejo ljudstva. Ne zaradi režimov, ampak zaradi
sodobnih zahodnih demokracij, ki puščajo ljudi v
stiskah. Propaganda in politika preko medijev
ustvarjata zidove tudi v naših srcih. Namesto da bi
podpirali solidarnost in pomoč, širijo strah in odpor.
Kultura ravnodušnosti in neprizadetosti se širi v svet
stiske in bede. Papež prav kriči proti otopelosti srca, ki
se je tako strašno razrasla in gotovo ni v duhu Jezusa
Kristusa.
V današnjem evangeliju srečamo Jezusa, ki ga
skrbi stiska ljudi. Lakota ljudi ga zadene v srce, da kot
človek vpraša Filipa: »Kje naj kupimo kruha, da bodo
ti ljudje jedli?!« Jezusovo vprašanje zadene tudi nas:
»Kaj moramo storiti, da bodo ljudje, ki živijo v stiski in
bedi, prišli do človeka vrednega življenja?« Jezus nas
ne pušča neodgovornih za naše brate in sestre v
svetu, v katerem živimo skupaj. Opogumlja nas, da
iščemo poti do več miru in pravice, proti nasilju in
bedi. Filipu se zdi, da Gospod od njega zahteva preveč.
On razmišlja razumsko in praktično: Denarja ni dovolj,
torej ni možnosti! Ali ne ugotavljamo mnogi tudi danes
tako? Kaj prinaša razvojno naravnano sodelovanje in
pomoč, kaj lahko spremenijo te kapljice na vročem
terenu?
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Pojdimo nazaj k današnjemu evangeliju. Tu se
pojavi nenadoma preobrat. Apostol Andrej postane
pozoren na preprostega dečka, ki ima nekaj živeža,
pet kruhkov in dve ribi ter o tem obvesti druge. Jezus
uporabi to pozornost in priložnost, s hvaležnostjo
blagoslovi to malenkost in začne deliti. In naenkrat
imajo vsi dovolj hrane. Ja, celo ostane. Evangelij nam
želi sporočiti: Dragocenosti rastejo iz majhnih stvari, ki
jih podarimo s srcem in s tem odpremo vrata rešitvi.
Kdor z veseljem deli, se mu v rokah množi. Kako
dragoceno je videti majhne projekte in jih pozitivno
reševati. Vzorčen primer za mnoge rešitve je tudi
Krištofova nedelja v akciji MIVA Slovenija. Če v
hvaležnosti za srečno prevožene kilometre, namenimo
svoj dar, je mogoče izpeljati marsikateri plemenit
projekt. Tako se podirajo zidovi ravnodušnosti in
neprizadetosti in pokaže se dejavna pomoč. Božje
veselo oznanilo postane doživetje in ljudem v južnih
deželah zasveti žarek upanja in dan rešitve.
Bratje in sestre, vključimo se v to verigo ljudi
širokih src. Dajmo Jezusu na razpolago naše hlebčke,
da jih blagoslovi in pomagajmo mu jih deliti. Naši
koščki bodo sestavili hlebec kruha za tiste, ki so v
misijonih oddaljeni, osamljeni, lačni, bolni, nepismeni.
Naš prispevek za nakup misijonskih vozil bo
pripomogel, da se marsikje skrajša pot, olajša breme,
pride do zdravnika, reši življenje.
Hvala vam, da se radi priporočate svetemu
Krištofu za varno vožnjo in da hkrati mislite na tiste, ki
lahko samo sanjajo o prevoznem sredstvu, pa bi kot
misijonarji, sestre, zdravniki, učitelji potrebovali dobro
vozilo, da bi lažje pomagali oddaljenim, nemočnim,
tolikokrat pozabljenim. Naj tudi danes vaš košček
rešuje življenja.
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Predlog 2 za NAGOVOR
Uporabite lahko uvod v to knjižico.
Predlog 3 za NAGOVOR
Dragi bratje in sestre!
Star latinski pregovor pravi: »Nil novi sub sole« in po domače tudi pravimo, ko smo priče ponavljanja
starih napak v družbi – nič novega pod soncem. To,
kar je bilo v prejšnjih sistemih, se ponavlja tudi v
sodobnih. Vsak se hvali, da bo prinesel raj, pa večkrat
ustvari še hujši pekel. Ravno zaradi tega se lahko vsi
zavemo, da pregovor: nič novega pod soncem, velja
posebej za človeka. Ta se ni spremenil – razen z
napredkom znanosti, tehnike in medicine – prav malo
pa v kulturi življenja. Medčloveški odnosi so bistveni za
doživljanje sreče v vsakdanjem življenju.
V Božji besedi smo danes slišali, da so že v stari
zavezi bili mnogi zapostavljani in so živeli v
pomanjkanju. Prerok Elizej zato po Božjem naročilu
zapove: »Dajte ljudem, da bodo jedli!« (2 Kr 4,42)
Ko pride Jezus, tudi zaskrbljeno ugotavlja: »Kje
naj kupimo kruha, da bodo tile jedli?« (Jn 6,5)
Kako bi šele danes zavzdihnil, ko na svetu
tretjina ljudi strada in nima osnovnih pogojev za
življenje.
V stari zavezi je prerok poskrbel, da je v živo
pokazal skrb nebeškega Očeta za siromake, v novi
zavezi se je božji Sin učlovečil, da bi nam pokazal
Očetovo ljubezen v polnosti. Ta pa ni samo v tistih
kosih kruha in ribah, ampak v spremenjenem odnosu
do sočloveka. Učenci namreč sploh niso opazili, da so
ljudje lačni – zato jih Jezus provokativno sprašuje –
'kje naj kupimo kruha za toliko ljudi'. Šele takrat se
jim odpro oči in začno iskati rešitev. In najdejo nekaj
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kruhkov. Ravno tu pa je začetek spremembe in
rešitve. Jezus nas želi spomniti, da moramo imeti
najprej odprte oči, da vidimo tudi sočloveka, ki ni
vedno tako srečen, kot smo morda mi. In četudi se
nam dozdeva, da imamo mi sami (pre)malo – pa smo
kljub temu pripravljeni deliti – je Bog tisti, ki daje
blagoslov, da je za vse dovolj in da še ostane.
Kardinal Robert Sarah, prefekt Kongregacije za
bogoslužje in disciplino zakramentov, je pred kratkim
v Parizu dejal: „Evangelizirati se pravi, pokazati obraz
Boga ljubezni in usmiljenja.«
Nič novega pod soncem – težko stanje
izgubljenega raja rešuje samo srce, ki je odprto Bogu in
od tam zajema ljubezen. Táko srce vidi, čuti in je
pripravljeno deliti ljubezen naprej.
Danes, na Krištofovo nedeljo, zato ob Božji besedi
še posebej čutimo, da je naše poslanstvo ravno v tem,
da tudi mi postanemo Krištofi, to je Kristonosci,
prinašalci Kristusa in njegove ljubezni v današnji čas.
Tako lahko upamo, da bomo spremenili stanje v svetu,
ko bomo objeli drug drugega z iskreno, dejavno – Božjo
ljubeznijo.
Hvala vam, da ravno ob Krištofovi nedelji, ob akciji
MIVA, že vrsto let kažete, da imate odprte oči in da ste
pripravljeni podariti svoj hlebček kruha zato, da bi omilili
lakoto tistim, ki nimajo drobtinice.
Poglejte, kako je Bog po vaši dobroti preko akcije
MIVA Slovenija v letu 2014 blagoslovil vaše kruhke.
Misijonarjem smo lahko poslali 14 terenskih
avtomobilov, 2 kombija, 2 minibusa, 1 motorno kolo, 1
štirikolesnik, 1 traktor, 1 čoln in zgradili en pristan –
vse to v skupni vrednosti 454.435.- €. Bog vam naj
tisočero povrne z varno in srečno vožnjo.
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Naj vam posredujem samo nekaj utrinkov z misijonov
o sadovih vaše dobrote.
S. Zvonka Mikec, Mozambik:
Veliko otrok se je izšolalo z vašo pomočjo, veliko smo
tudi zgradili, veliko kilometrov smo prevozili z
avtomobili MIVE Slovenija in tako priskočili na pomoč
mnogim nujnim situacijam. Mnogi so Slovenijo
spoznali kot deželo velikodušnih ljudi prav preko
avtomobilov, na katerih je na veliko napisano MIVA –
SLOVENIJA. Vem, da so to sadovi velikih žrtev mnogih
dobrih ljudi. Naj vam bo vsem Bog bogat plačnik.
Janez Krmelj, Madagaskar:
Dragi darovalci Krištofove nedelje, naj se Vam v imenu
naše medicinske ekipe bolnice Ampitafa iz srca lepo
zahvalim za veliko pomoč pri opravljanju našega
terenskega dela. Bog povrni vsem z duhovnimi darovi.
P. Hugo Delčnjak, Francoska Gvajana:
Moja hvaležnost velja prav vsem, ki z veliko
darežljivostjo in zavestjo oddajo svoj dar na Krištofovo
nedeljo za nakup avtomobilov slovenskim
misijonarjem, raztresenim po petih kontinentih. S
svojim darom naredite veliko dobrega ljudem, ki žive v
težkih razmerah, misijonarkam in misijonarjem pa
omogočate tudi, da se božja beseda seje na vedno
večjih površinah. Prisrčna zahvala Misijonskemu
središču Slovenije in akciji MIVA, ter vsem, ki s svojim
nesebičnim delom doma omogočijo, da ljudje tudi
tukaj slišijo, da nas ima Bog rad. Naj vsak prejme
plačilo po Kristusovi obljubi, da niti kozarec vode ne bo
šel v pozabo pred nebeškim Očetom.
Sestre usmiljenke iz Čila:
»Okusite in spoznajte, kako dober je Gospod«, tako
smo naslovile našo prošnjo in danes ugotavljamo,
kako to drži. Nikoli se ne bomo naveličale zahvaljevati
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Bogu in vsakemu posebej izmed vas za veliko skrb, ki
ste nam jo izkazali. Vedno povezane z molitvijo in
hvaležne za to solidarno in bratsko gesto.
MIVA Slovenija je po vaši zaslugi lansko leto
uresničila 27 projektov, rešila pa s tem gotovo na
tisoče življenj. Tudi za letos imamo do sedaj že 23
prošenj. Ena od njih ima tudi tale stavek:
Prihajam s prošnjo za rešilni avto – ambulance. Naš
stari iz leta 1995 ni več »za dolge proge«. Gobavci so
naši stalni gostje. Imamo tudi kirurgijo in
porodnišnico. Brez dobrega rešilca smo ohromljene.
Avto nujno potrebujemo. (sestre Usmiljenke)
Naj nas tudi danes vodi geslo:
»Z veseljem darujem – življenja rešujem.«

BLAGOSLOVNA MOLITEV
Bog naj bo pred teboj,
da ti bo kazal pot.
Bog naj bo za teboj,
da ti bo pomagal iti naprej.
Bog naj bo poleg tebe,
kot najboljši prijatelj.
Bog naj bo ob tebi,
da te bo grel,
kadar se boš osamljen ohlajal.
Bog naj bo v tebi,
da ti bo razširil srce,
da boš lahko ljubil,
se boril za življenje
in ga delil z drugimi.
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PROŠNJE LJUDSTVA
Dobri Bog in Oče, poslal si nam svojega Sina, ki se je
zavzemal za male in uboge. On se je prvi ves razdal za
ljudi in nam s tem dal zgled daritve. Spodbujeni z
njegovo ljubeznijo do vseh ljudi, te prosimo:
Dobri Oče, pomagaj papežu, škofom,
duhovnikom in redovnikom, da bodo vedno bolj
podobni tvojemu Sinu v prinašanju veselega
oznanila in dobrote tvojemu ljudstvu.
Dobri Oče, odpri oči in srca ljudi na severni
polobli za stiske bratov in sester na drugih
kontinentih naše zemlje.
Dobri Oče, obvaruj vse kristjane otopelosti in
neprizadetosti ob krivicah in bedi, ki se dogaja
po svetu in jim pomagaj podirati zidove
ravnodušnosti.
Dobri Oče, spremljaj vse, ki kot misijonarji ali
njihovi pomočniki sodelujejo pri napredku najbolj
revnih in jih podpiraj s svojo milostjo.
Dobri Oče, napravi krščanske skupnosti na južni
polobli za kraje novega upanja in veselega
življenja.
Dobri Oče, blagoslavljaj vsa prizadevanja za mir
in pravičnost in povrni vsem dobrotnikom z
večnimi darovi.
Dobri Oče, na priprošnjo svetega Krištofa nas
spremljaj na vseh poteh našega življenja.
Dobri Oče, podari vsem našim dragim rajnim
dobrotnikom večno veselje pri sebi v nebesih.
Gospod Bog, ti nas vodiš na pot pravega življenja.
Pomagaj nam, da bo naša vera blestela v dobrohotni
pomoči bratom in sestram, da bo to naša prava daritev
s Kristusom, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.

11

VABILO k darovanju za misijone
(Če bo med mašo, potem sedaj – če bo po maši ob
blagoslovu, potem na koncu maše)
Dragi bratje in sestre! Zbrani smo na Krištofovo
nedeljo, ko prosimo, da nas Bog na priprošnjo svetega
Krištofa varuje na vseh poteh našega življenja.
Obenem imamo v mislih tudi naše misijonarje in
misijonske pokrajine. Tudi oni potrebujejo vozila in
vaša velikodušnost je že tolikokrat omogočila
reševanje življenj. Tudi danes vas v imenu akcije MIVA
Slovenija prosim, da (ob blagoslovu vaših vozil)
namenite v zahvalo za srečno prevožene kilometre
svoj dar za misijonska vozila. Bog vam povrni in vam
daj varno in srečno vožnjo.
OČE NAŠ
Obrnimo se sedaj k nebeškemu Očetu, ki je Oče vseh
narodov in ljudstev, naj se ozre posebej na tiste, ki so
v stiskah, bedi in težavah …
POZDRAV MIRU
V Bogu živimo, se gibljemo in smo. Zato ne moremo
drugače ravnati, kot da smo med seboj bratje in
sestre, da si odpuščamo, si pomagamo, se
povezujemo, sodelujemo. V znamenje te
pripravljenosti, da si bomo to pokazali v vsakdanjem
življenju – si podajmo roke.
PO OBHAJILU
Dobri Bog, mi verjamemo,
da si ta svet ustvaril načrtno,
da bi vse stvarstvo imelo dovolj hrane za življenje
in da bi vsi ljudje živeli v miru in pravičnosti.
Ampak, očitno je po človeški zablodi
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prišlo toliko bede na ta svet.
Ves planet je pod pritiskom.
Ostani pri nas,
podari nam svojega Svetega Duha.
Pomagaj nam,
da podremo zidove nezaupanja in ravnodušnosti
in se zavzamemo za življenje, mir in pravičnost.
Pomagaj nam,
da bomo od svojega hleba delili drugim,
da bodo vsi lahko živeli.
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!
Naj sveti Krištof dá nam moči,
da Jezusa v dobroti posnemali bi:
kot bratje in sestre kruh si delimo,
da temo na svetu v luč spremenimo.
BLAGOSLOV na koncu maše
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 …
13

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
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!
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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 vodi v neminljivo
srečo.
 Nakloni vsem, ki so umrli v prometnih nesrečah,
svoj večni mir 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.
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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. Podeli vsem 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 za misijonska vozila. Iskren »Bog povrni!«
Da bi se vedno srečno vozili, naj bo:
Gospod z vami .. Blagoslovi vas …
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POROČILO MIVA Slovenija ZA LETO 2014
S pomočjo darov ob blagoslovu avtomobilov je MIVA
Slovenija v letu 2014 lahko omogočila nakup vozil v
skupni vrednosti 454.435.- € – v letu 2013: 285.368 €
s. Zvonka Mikec –Maputo
Luciano Capelli, škof
s. Zvonka Mikec – Pemba
direktor PMD Filip
s. Mojca Karničnik
Jože Bokalič
Tomaž Mavrič
Usmiljenke Vohipeno
p. Stanko Rozman
s. Ljudmila Rus
Janko Kosmač
p. Stanko Rozman
usmiljenke Andemaka
s. Polona Švigelj, župnija
br. Miha Majetič
nadškof Benjamin
škof Angelo Moresci
bolnišnica Ampitafa
s. Tadeja Mozetič
bogoslovje
Izidor Grošelj
Danilo Lisjak
Tomaž Mavrič
p. Hugo Delčnjak
Bernard Marijanović
Luciano Capelli, škof
s. Andreja Šubelj

Mozambik
Salomonovi otoki
Mozambik
Uganda
Kongo
Argentina
Ukrajina
Madagaskar
Malavi
Čile
Madagaskar
Malavi
Madagaskar
Senegal
Kazahstan
Madagaskar
Etiopija
Madagaskar
Paragvaj
Salomonovi otoki
Madagaskar
Uganda
Ukrajina
Fr. Gvajana
Tanzanija
Salomonovi otoki
Čile

avto – Toyota
čoln z motorjem
avto – Toyota
avto – Toyota
avto – Toyota
avto – Peugeot
kombi (+A)
avto – Mitsubishi
avto – Ford
minibus
motor Yamaha
popravilo avta
avto – Mitsubishi
doplačilo za avto
kombi
avto –Toyota (+A)
minibus
štirikolesnik
avto - VW
avto - Toyota
popravilo
popravilo
traktor
avto - Peugeot
avto - Toyota
pristan
avto

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

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

S. Zvonka Mikec, HMP – Maputo in Pemba –
Mozambik – 2 x avto Toyota
Vem, da so besede čisto premalo, da bi izrekle to, kar
srce čuti, kar bi srce želelo reči vam in vsem
dobrotnikom iz Slovenije, ki so pripomogli, da so tri
naše misijonske postojanke preskrbljene s prevoznim
sredstvom in tako lažje in hitreje opravljajo svoje
poslanstvo.
Luciano Capelli, škof – Salomonovi otoki – čoln
Ja to je pa vrhunsko! Absolutno več, kot smo
pričakovali. Hvala najlepša, resnično. Čolna ne bo vozil
škof, ampak župnik in ljudje v novi fari. To bodo
vriskali od veselja, vam rečem … Sedaj bo možno
prevažati ljudi, povezovati otoke, pripeljati pomoč …
Hvala, hvala, hvala! To je neverjetno, kako širokosrčni
smo Slovenci … /Polona Berlec/
S. Mojca Karničnik, misijonarka JK – Kongo DR –
avto Toyota
Hvala, tisočkrat hvala za tako velik dar. Mislim, da si
težko predstavljate, v kakšno pomoč nam bo vozilo pri
našem delu. En velik Boglonaj vsem, ki so sodelovali
pri uresničitvi tega projekta.
Jože Bokalič, CM – Argentina – avto Peugeot
Nekatere bolj oddaljene skupnosti ne bi doživele
obiska duhovnika vsaj enkrat na leto, če župniku ne bi
priskočili na pomoč z avtomobilom. Iz srca se vam
zahvaljujem za vašo darežljivost. Želim vam tudi obilo
blagoslova pri vašem delu, ki omogoča širjenje
evangelija v oddaljenih in na rob družbe potisnjenih
krajev. /Pavle Novak CM, vizitator/
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Tomaž Mavrič, CM – Ukrajina – kombi
Poleg vsakodnevnega prevoza bogoslovcev na
predavanja, je kombi še kako dobrodošel za služenje
ubogim, nabavo hrane ter drugih potrebščin ter prevoz
drugih članov skupnosti. Naj Vam vsem, dragi
misijonski dobrotniki, ki tako radodarno darujete v
sklad MIVA-Slovenija, Jezus povrne vso Vašo dobroto
tako, kakor On sam najbolj to ve! Marija naj bo Vaša
priprošnjica pri Bogu! Hvaležni se vas z veseljem
spominjamo v molitvi!
Usmiljenke – Vohipeno – Madagaskar – avto
Mitsubishi
Ne neham vam izražati globoko zahvalo v imenu vseh
revežev, ki jim služimo in vsega, kar delamo:
apostolat na podeželju, veliko bolnih, ki jih zdravimo in
jih vozimo v bolnišnico, zahvaljujoč vaši dobroti, ki
nam je dala vozilo za naše dejavnosti. Iz vsega srca se
vam zahvaljujem za to, in naj vam Gospod povrne
stokratno in vam da vse milosti, ki jih potrebujete in
njegov blagoslov naj bo z vami vse dni. Naj vas naše
molitve spremljajo pri vašem delu in odpirajo srca ljudi
dobre volje, ki vas podpirajo pri prizadevanju za
pomoč misijonarjem po celem svetu. /s. Claire/
P. Stanko Rozman, DJ – Malavi – avto Ford
Ranger
Brez vozila bi našega programa na mnogih
podružnicah ne mogli izpeljati. Brez zanesljivega
transporta je naše delo nemogoče. Vse to pa so nam
omogočili naši dobrotniki. Naj jim gospod Bog obilno
poplača. Naj živi MIVA Slovenija!
S. Ljudmila Rus, s. Andreja Šubelj, s. Ema Telič,
HKL – Čile – kombi
Avto nam bo v neizmerno veliko pomoč. Zahvaljujem
se MIVI in vam za vse, kar ste storili za naš Dom.
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Hvaležne smo in vesele, da iz te daljave lahko molimo
za vas. Prosimo po namenih vseh dobrotnikov.
P. Miha Majetič, minorit – Kazahstan – kombi
Kombi je res pravi blagoslov in pomoč pri našem delu.
Ne samo bratje v samostanski skupnosti, tudi sestre in
vsi naši farani imajo koristi od njega in se lepo
zahvaljujejo zanj. Bog vas blagoslovi.
Angelo Moreschi, škof – Etiopija – minibus
Ne morete si misliti, kako neizmerno smo vam
hvaležni. Avto nam bo omogočil uresničevanje
pastoralnih in humanitarnih projektov. Naj vam dobri
Bog poplača vašo dobroto.
S. Tadeja Mozetič, ŠS – Paragvaj – avto VW
Skupaj s patri in vsemi župljani se vam najlepše
zahvaljujemo za vašo velikodušno pomoč. Naše
molitve in prošnje za blagoslov se dvigajo k
Nebeškemu Očetu za vsakega izmed vas. Naj vas
napolnjuje sreča, da pomagate s svojimi darovi pri
gradnji božjega kraljestva. Ostanimo še naprej v tej
navezi dobrote in ljubezni.
Semenišče Honiara – Salomonovi otoki – avto
Bogu hvala in vam, ki tako nepretrgano kažete
naklonjenost Salomonovim otokom, posebej še
našemu bogoslovju. Bogoslovska skupnost prosi
blagoslova Poloni Berlec in vsem dobrotnikom. /rektor
Teklemicael Tewolde, CM/
Tomaž Mavrič, lazarist – Ukrajina – kmetijski
stroji
Prisrčno se Vam zahvaljujem za dar, ki ste ga namenili
centru rehabilitacije odvisnikov "Skupnost v Dialogu",
ki je del širšega projekta "Vincencijanski pristan"!
Traktor s priključki jim pri tem ogromno pomaga. Bog
Vam vsem stokratno povrni za Vašo dobroto in
ljubezen!
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P. Hugo Delčnjak, frančiškan – Francoska
Gvajana – avto Peugeot
Od prošnje pa do nakupa nista potekla niti dva
meseca. To dá vašemu daru še poseben parfum
širokopotezne darežljivosti. Res sem vsem globoko
hvaležen, ta hvaležnost se bo prelivala v moje molitve
za vas vse in dobrotnike, ki ste mi omogočili, da imam
ponovno avto, ki me bo odpeljal in tudi pripeljal nazaj
"brez skrbi". Upam, da bodo ljudje na Krištofovo
nedeljo radodarni, kar vam bo omogočilo osrečiti v
bodoče še mnoge misijonarje. Bog povrni stotero
vsakemu za vse dobro, storjeno v imenu edine
Dobrote.
Bernard Marijanovič – Tanzanija – avto Toyota
Težko bi z besedami povedal, kaj nam pomeni tukaj
avtomobil, ki ste nam ga vi omogočili. Brez avtomobila
ne bi mogli uresničiti naših pastoralnih potreb, ali pa
vsaj polovico nikakor. V imenu sedanjih in bodočih
vernikov, ki bodo imeli največ koristi, se vam
neizmerno zahvaljujemo in vas priporočamo dobremu
Bogu.
Luciano Capelli, škof – Salomoni – pristanišče
Saj veste, kaj pomeni, če ti valovi odnesejo skromen
pristan. Sedaj imamo po vaši dobroti spet trden
privez. Molimo za vas, da bi tudi vi imeli vedno trdna
tla pod nogami in da bi bili privezani na Gospoda.

Ljubezen ne gleda z očmi, ampak z dušo in srcem.
/Shakespeare/
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NOVE PROŠNJE MISIJONARJEV
S. Marija Pavlišič, HKL – Madagaskar – REŠILNI
AVTO Prihajam s prošnjo za rešilni avto – ambulance.
Naš stari iz leta 1995 ni več »za dolge proge«. Gobavci
so naši stalni gostje. Imamo tudi kirurgijo in
porodnišnico. Brez dobrega rešilca smo ohromljene.
Avto nujno potrebujemo.
Anton Grm, SDB – Mozambik –
MULTIKULTIVATOR
Vsak dan molimo za dobrotnike in podpornike
misijonov. Bog, povrni za vse dobro in nakloni ljudem
dobre volje in širokosrčnih rok že tukaj na zemlji obilo
milosti. Hvala vam, da nam boste pomagali.
S. Vida Gerkman, HKL – Albanija – AVTO
Nujno je potrebno zamenjati avto, ki zadnje čase
zahteva veliko popravil. Enega imamo za obiskovanje
oddaljenih vasi, sedaj pa bi potrebovale manjšega,
toda višjega, zaradi slabe asfaltirane ceste.
Janez Krmelj in Jani Mesec, škofijska duhovnika
LJ – Madagaskar – MOTORNO KOLO
Nujno bi potrebovala vsak svoj motor za pastoralno
delo na podeželju – oddaljene podružnice, ekstremno
slabi skalnati in blatni tereni, kamor se z avtom ne da.
P. Lojze Podgrajšek, DJ – Malavi – AVTOBUS
Delo na gimnaziji tvorijo vzgojno-izobraževalnopastoralne dejavnosti v instituciji. Avtobus je resnično
zelo primeren za tovrstne dejavnosti in še urgenten
prevoz v 'izolacijo' v slučaju zdravstvenih epidemij.
Tomaž Mavrič, CM – Ukrajina – KOMBI
Na zahodu Ukrajine imamo projekt za pomoč ostarelim
in zapuščenim ljudem ter revnim družinam. Projekt
vključuje pripravo jedi, ki se bo delila v pastoralnem
centru ali pa se bo vozila po domovih. Pranje in delitev
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obleke, zdravstvena pomoč. Tako za ta projekt, kot
tudi za delo z ljudmi po župnijah, z otroki in mladimi,
nam bo še kako potreben kombi.
Sestre sv. Katarine (s. Polona Švigelj, OSU) –
Togo – AVTO
Nujno potrebujemo dobro vozilo zaradi slabih razmer
na cestah in dolgih razdalj do glavnega mesta, kjer
nabavljamo zdravila za dispanzer in prevažamo
bolnike ter za druge nujne potrebe vaških ljudi, kjer
pač ni drugih prevoznih sredstev.
S. Agata Kociper – Brazilija – ČOLN
Do najbližjega mesta je 214 km. Promet je tukaj
možen le s čolnom, ki bo za apostolske, zdravstvene in
praktične - ekonomske naloge. Za prevoz sester na
misijon ter za pastoralne potrebe. Župnija je brez
župnika in sestre zagotavljajo asistenco pastoralnim
ekipam v glavnem na vaških obrečnih krajih župnije.
S. Agata Kociper – Brazilija – AVTO
Skupnost mora nujno zamenjati svoje vozilo, ki je v
uporabi že 22 let. Vzdrževanje tega vozila pri teh letih
je velik strošek in tudi rezervnih delov ni več. Avto bo
služil za prevoz sester, ki prihajajo in odhajajo iz
misijonskih postojank v mesto, da se ekonomsko,
zdravstveno in duhovno podprejo, pa tudi za prevoz
stvari iz ladje za vse misijonske postojanke.

Kadar imaš vse, ne vidiš ničesar.
Spregledaš, ko nimaš nič.
/Shakespeare/
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GOSPOD, SPREMLJAJ ME …
Gospod, spremljaj me
in se zavzemi zame,
kot Krištof
deniodgovorni
me
Nismo
samo za to, kar naredimo,
na svojetemveč
rame. tudi za to, česar ne naredimo.
						Moliere

Preudarno si povsod želim voziti,
vljudnost vedno in pomoč deliti,
saj ti me imaš kot brata rad,
MIHA slabih
DREVENŠEK
– ZAMBIJA – 7.9.2011
zatoP.obvaruj
me navad.
Dragi prijatelji,
malo pridiganja
sesvet,
vedno splača.
Pri vožnji
občudujem
Bogec
vas
naj
požegnajo
svojimi milostmi,
ki je od Stvarnika z ljubeznijoz prežet,
še posebej
z milostjo
ne daj,
da bi pokvaril
kaj,darežljivosti in skrbi za vse,
ki
se
znajdejo
v
kakršnikoli
nesreči ali godli.
da zemlja bi ne bila več raj.
Sv. Krištof pa nas naj še naprej varuje
na polne
vseh naših
srečno
Sreče
so poti
življenja,
ali
nesrečno
prevoženih
kilometrih.
pa tudi skrbi in raznega trpljenja,
Hvala pravi
z obilocilj
Božjega
žegna.
da vedno
dosegel
bi,
p. ti.
Miha
z mano bodi in me vodi Jezus
P. Miha Drevenšek
SREČNO
VOŽNJO
VAM
MIVA
je bil
v Zambiji
34 let
(1977
– ŽELI,
2011).
NAJ BOG BLAGOSLAVLJA VSE VAŠE POTI.
Rojen je bil 15.9.1946,
v misijone je odšel 29.1.1977,
umrl je 29.10.2011 v Zambiji.

Z VESELJEM DARUJEM –
ŽIVLJENJA REŠUJEM.

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
NLB: SI56 0201 4005 1368 933
sklic: 00 279500

Priložnosti niso nikoli izgubljene.
Nekdo bo nekega dne gradil
na temelju vaših poskusov.
Shakespeare

Koliko oči bi moral imeti človek,
da bi opazil srečo, ki ga obkroža.

Za interno uporabo: Misijonsko središče
in MIVA Slovenija 2015. Pripravil mss.
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MOJ DAR BOGA SLAVI
ZA VSE PREVOŽENE POTI.

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

MIVA SLOVENIJA
tel.: 01/300-59-50
fax: 01/300-59-55
e-naslov: missio@rkc.si
spletna stran: www.missio.si

Izvedba Salve d.o.o.

Kristanova 1,
1000 Ljubljana

