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Naše veselje 
za srečo 
drugih
revija za kolednike

ČESAR SE MI VESELIMO – RADI Z DRUGIMI DELIMO

Koledniki prihajamo,
vam blagoslove nosimo,
rešitev vam oznanjamo
in za darove prosimo.

Trikraljevska akcija 2014/15
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POGUMNO NA POT …

Vse nas je Bog obiskal po svojem ljubljenem Sinu. Tako nas je vse povezal kot svo-
je otroke v brate in sestre. Vsi smo torej ena družina in odgovorni drug za drugega. 
Vsi moramo torej sodelovati med seboj, da nam je vsem vsak dan lepše. Vsi torej 
lahko gradimo božje kraljestvo po vsem svetu.

Vsi tako postajamo Trije kralji, ki sami iščejo Gospoda, ko ga najdejo, ga obdaru-
jejo in potem veselo sporočilo ponesejo naprej.

Vsem nam ni dano, da bi šli po svetu – naši misijonarji pa so odšli. Oni so naše 
podaljšane roke. Zato lahko preko njih pokažemo, da nas je Jezus spremenil in po-
vezal, da smo tudi mi modri dobrotniki.

Z veseljem torej podprite Trikraljevsko akcijo, ki z zbranimi darovi omogoči našim 
misijonarjem, da rešujejo življenja, gradijo šole, ambulante …

Najdite sodelavce, ki bodo organizirali in izvedli Trikraljevsko akcijo. To bo pove-
zalo in blagoslavljalo vašo faro in poneslo blagoslov v svet.

Če ni mogoče izvesti koledovanja, pa na praznik Treh kraljev oblikujte bogoslužje 
in nabirko v ta namen. Vsaka fara zmore tako postati del te velike solidarnostne 
akcije širjenja vere, dobrote in ljubezni po vsem svetu.

V imenu naših misijonarjev, ki so presrečni, da lahko gradijo tako potrebne objek-
te za otroke in mladino, se vam iskreno zahvaljujemo.

V imenu vseh otrok, ki zaradi vaše vztrajnosti in požrtvovalnosti dobivajo nasmeh na 
obraz in iskre v očeh, pa vam kličemo: »Bog vam povrni in tudi vas blagoslavljaj!«

Naj vas, dragi koledniki – nekdanji in sedanji – ob koledovanju in v življenju še 
naprej vodi geslo: »Naše veselje za srečo drugih!«

Stane Kerin, ravnatelj MSS
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Dragi prijatelji Trikraljevske akcije, dragi koledniki!

Trikraljevska akcija je enostavno nekaj veličastnega, o tem je prepričan tudi pa-
pež Frančišek:

»Koledniki kljub mrazu hodijo od hiše 
do hiše. Gredo od vrat do vrat, čeprav ne 
vedo, kako bodo sprejeti, pa kljub temu 
želijo ljudem prinesti veselo sporočilo: V 
svet, poln mraza in teme, je prišel Jezus, 
da nam podari svoj mir. To sporočilo od-
pira srca za sočloveka. Otroci postajajo 
zagovorniki ljudi v Afriki, Južni Ameriki 
in Aziji ter prosijo za pomoč, da bi se tam 
trpljenje vsaj ublažilo. Koliko dobrega, 
koliko tolažbe in upanja lahko prinese ta 
požrtvovalnost mladih ljudi. Koliko dobre 
volje pokažejo ljudje in kako širokosrčni se izkažejo, ko sprejmejo kolednike. Tako 
postajajo božični prazniki veselo sporočilo in blagoslov za toliko ljudi – doma in po 
svetu!«

Koledniki boste tako tudi letos blagoslov in veselo sporočilo za mnoge, ko boste s 
svojim sodelovanjem prinašali luč v temo, veselje ni radost v sivi vsakdan.

Hvala vsem, ki sodelujete pri pripravi in izvedbi Trikraljevske akcije.

mailto:missio@rkc.si
http://www.missio.si
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BOGOSLUŽJE

(če boste to besedilo uporabili na praznik Treh kraljev, spremenite v pretekli čas)

UVOD:
Tudi letos se bo mnogo otrok odpravilo na pot, da bodo na naše domove ponesli 

veselo božično sporočilo. »Naše veselje za srečo drugih« - bo njihovo geslo. Vsem, ki 
jim bodo odprli srce, se iskreno zahvaljujemo.

Mi pa sedaj skupaj praznujmo, da se lahko veselimo polnosti življenja.

ZA KESANJE:
Jezus Kristus je naš Odrešenik, zato ga slavijo vsi narodi na Zemlji. Kot v Grčiji, 

tudi mi sedaj vzklikajmo: Kyrie eleison!
Gašper: Gospod Jezus, ti si prišel na svet v Izraelu, v deželi Judov.
Vsi: Kyrie eleison!
Miha: Gospod Jezus, ti si hodil od vasi do vasi, od mesta do mesta in povsod prina-

šal Očetovo veselo oznanilo.
Vsi: Kyrie eleison!
Boltežar: Gospod Jezus, ti si svoje učence poslal v svet, da bi nadaljevali tvoje delo.
Vsi: Kyrie eleison!
Kralji skupaj: Gospod Jezus, ti osrečuješ narode vsega sveta.
Vsi: Kyrie eleison!

Gospod Jezus, tvoj Oče je dal znamenje na nebu, da so te lahko trije modri našli. 
Daj tudi nam znamenje veselja in luči, da bomo to luč prinašali vsem ljudem.

Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

ZA EVANGELIJ: v procesiji naj med petjem aleluje koledniki z zvezdo prinesejo 
sveto pismo.

NAGOVOR:
Trije modri z vzhoda so takrat 

za tiste razmere prehodili kar 
dolgo pot, kot nam poroča Ma-
tejev evangelij. Niso imeli avto-
mobila, ne vlaka, kaj šele letalo. 
In vendar so vztrajali. Imeli pa 
so veliko pomoč na poti: Videli 
so zvezdo, ki jim je kazala pravo 
pot. Pomenila jim je orientacijo 
in gotovost. Poleg tega so čuti-
li, da bo to njihovo iskanje Kralja 
miru tudi poplačano.

In res so našli Jezusa, Kralja 

miru, v hlevu v Betlehemu. Spoznali so, da je on Mir za vse ljudi: pa naj bodo to 
mladi ali stari, revni ali bogati, iz Judeje, Slovenije, ali iz oddaljenih dežel. Za vse je 
prišel Jezus na svet.

O tem miru, ki ga On prinaša, vemo premalo. Stres, hitenje, delo, šola, prepiri 
celo med prijatelji in v družini, vojne v mnogih deželah po svetu – to nam jemlje 
pogum in nas dela malodušne.

Da bi znova našli Jezusa, da bi na novo odkrili ljubezen in pogum, potrebujemo 
vodnika. Koledniki nosijo tak kažipot k Jezusu, zvezdo iz Betlehema, ki sveti tudi v 
največji temi.

O tem nam govori tudi ime »Gašper«, ki ima korenine v perzijskem jeziku in po-
meni »Zakladničar«. Če človek najde zaklad ali zadene na loteriji, ali podeduje po-
sestvo, je to njegovo. Lahko pa to bogastvo deli z drugimi in tako postane še bolj 
bogat, ker doživlja notranjo srečo in zunanje veselje, ker je doživel prijateljstvo in 
skupnost. Prijateljstvo, ljubezen do drugih, je namreč veliko večji zaklad, kot kakr-
šna koli vsota na bančnem računu. Delitev se ne nanaša samo na ljudi, ki jih osebno 
poznamo. Božja ljubezen se je razodela vsem ljudem. To vidimo tudi po Treh mo-
drih, ki so prišli s konca sveta v Betlehem. Danes nam je vedno bolj jasno, da živimo 
v svetu, za katerega moramo vsi čutiti odgovornost.

Ime »Boltežar – Baltazar« izhaja iz babilonske kulture in pomeni »Varuj življe-
nje«. To še kako ustreza našemu geslu »Naše veselje za srečo drugih«. S Trikralje-
vsko akcijo namreč rešujemo mnoga življenja, pomagamo otrokom in mladim do 
kruha, zdravja in šolanja. Skozi ta prizadevanja postaja svet varnejši in boljši.

Ime »Miha – Melhior« - izhaja iz hebrejske besede »Moj kralj je Luč«. Iz teme 
strahu in nemira nas vodi luč vere h Kralju miru, Jezusu Kristusu.

Bodimo tudi mi – kot trije modri: zakladničarji dobrote, ki jo radi delimo, varuhi 
življenja, ki rešujejo druge in kralji luči, ki prinašajo veselje rešitve.

Koledniki nam prinašajo blagoslov v novem letu in vsemu svetu oznanjajo sporo-
čilo ljubezni in miru. Pustimo, da nas vse prevzame to veselo sporočilo, da nas vse 
opogumi Dete iz Betlehema, da nas vse razsvetli zvezda z Vzhoda in da nam Trije 
modri postanejo zgled poguma in dobrote – preko naših domov v domove otrok 
vsega sveta.

PROŠNJE LJUDSTVA:
Dobri Bog, v Jezusu Kristusu si nam prišel popolnoma blizu, zato imaš tudi uho za 

naše prošnje. Prisluhni nam:
(otroci s simboli, ki so lahko tudi narisani na enako velikih listih)

Zvezda: Dobri Bog, po tvoji zvezdi so trije modri našli pot k jaslicam. Pomagaj vsem 
ljudem, da najdejo pot k tebi.

Kreda: Dobri Bog, na vrata v teh dneh napišemo kratice G + M+ B, kar ne pomeni 
samo imena Treh modrih, ampak pomeni besede: Christus Mansionem Benedi-
cat – Kristus blagoslovi to hišo. Pomagaj otrokom vsega sveta, da najdejo tvoj 
blagoslov in tvoje varstvo.
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Krona: Dobri Bog, po kr-

stu prenavljaš vsakega 
človeka v kralja. Poma-
gaj vsem ljudem, da 
bodo premagovali teža-
ve in zmagovali v vsem 
dobrem.

Blagajna (kasa): Dobri 
Bog, mi zbiramo darove 
za tiste otroke, ki jim ne 
gre tako dobro kot nam. 
Odpri srca vseh ljudi, da 
se bodo čutili odgovorne 
za stisko bližnjega in da bodo radi pomagali graditi veselo otroštvo in lepše življe-
nje.

Globus: Dobri Bog, ti s svojo ljubeznijo objemaš ves svet. Tvoj Sin je prišel na ta 
svet za vse ljudi. Naj bomo tudi mi z veseljem in dobroto povezani z ljudmi vsega 
sveta.

Kadilnica: Dobri Bog, naj se dviga naša molitev, kakor kadilo pred tvojim obličjem. 
Usliši naše prošnje, spremeni naša srca in odpri naše roke.

Po Jezusu Kristusu, našem novorojenem Odrešeniku. Amen.

PRINAŠANJE DAROV:
Globus: Na oltar prinašam globus – ki nas spominja, da smo ljudje vsega sveta bra-

tje in sestre, zato želimo sodelovati.
Krona: Jaz prinašam krono – ki nas spominja, da je Jezus naš Kralj, zato želimo z 

dobroto tudi mi zmagovati.
Kasa: Jaz prinašam darove – nabirko Treh kraljev – s katero želimo pomagati pri 

graditvi boljšega sveta.
Košara z jabolki: Na oltar prinašam jabolka – ki so vitamini za življenje. S tem že-

lim pokazati, da hočemo zemeljske darove deliti z otroki po vsem svetu.
Vrč z vodo: V tem vrču je voda – ki pomeni življenje. Studence življenja želimo zgra-

diti po vsem svetu.
Hleb kruha: Kruh, ki ga prinašam, je iz mnogih zrn in ko se razdeli, lahko mnoge 

nahrani. Naj vsem ljudem postane kruh življenja.
Vrč vina: Vino, ki ga prinašam, je nastalo iz mnogih grozdov in lahko mnoge razve-

seli in okrepi. Naj ljudi vsega sveta poveže v veselju in sreči.
Rožni venec: Rožni venec je sestavljen iz mnogih jagod in nam govori o Jezuso-

vem in Marijinem življenju. Naj to njuno življenje po molitvi postane tudi naše 
življenje.

ZA OČENAŠ:
Sedaj tudi na zunaj pokažimo, kar želimo uresničiti v življenju, da hočemo biti po-

vezani in sodelovati. Primimo se za roke in skupaj kličimo nebeškega Očeta, kakor 
nas je naučil Jezus Kristus: Oče naš …

POZDRAV MIRU:
Jezus je na ta svet prinesel mir. To so oznanili angeli, to je povedal Jezus sam – mir 

vam zapustim, svoj mir vam dam. Ta mir hočemo tudi mi prinašati svetu. V zname-
nje, da mislimo resno, si podajmo roke.

PO OBHAJILU:
Gospod,
s preprosto majhno zvezdo
si predramil modre,
da so se podali na dolgo pot.

Tudi v naši fari so se mnogi
mali kralji podali na pot.
S svojo vztrajnostjo, pogumom,
pesmijo in blagoslovom
so predramili srca mnogih ljudi
po naših domovih.

Hvala ti, Gospod,
da si jih spremljal na tej poti.
Hvala ti tudi za darove vseh ljudi,
s katerimi bomo lahko osrečili
lačne, bolne in revne otroke po svetu.

Gospod, ostani z nami
na vseh naših poteh
in nam vlivaj poguma,
da bomo vedno radi krenili na pot
k ljudem, ki nas potrebujejo.

BLAGOSLOV:
Gospod Jezus!
Blagoslovi naša ušesa, da bodo slišala, ko nas kdo kliče.
Blagoslovi naše oči, da bodo videle, ko kdo doživlja stisko.
Blagoslovi naša usta, da bodo znala oznanjati veselje.
Blagoslovi naše roke, da bodo delale dobro in rade pomagale.
Blagoslovi naše noge, da bodo rade hitele k vsakemu človeku.
Blagoslovi naša srca, da bodo podobna tvojemu srcu.
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Blagoslov kolednikov, ko odhajajo na pot

Pesem: Glej zvezdice božje …
V imenu Očeta …

Milost našega Gospoda Jezusa …
Dragi koledniki! Danes in v naslednjih dneh boste po vsej Sloveniji, skoraj v vseh župni-

jah, vi v središču pozornosti. Kako tudi ne, saj nadaljujete božično praznovanje, ko vidno 
sporočate veselo oznanilo rojstva našega Odrešenika. Prostovoljno se postavljate na stran 
ubogih in trpečih in se zavzemate za veselje vseh ljudi, za luč, ki naj sveti v temi, za lju-
bezen, ki naj poveže vse ljudi. Vi boste priče Jezusovega prihoda na svet in njegove skrbi 
za najbolj uboge. Vi boste sporočali veselje, da je Jezus Emanuel, »Bog z nami«, povezali 
boste vse ljudi v bratsko skupnost, širili blagoslov v družine, vlivali pogum za sodelovanje 
v novem letu in odpirali srca za dobroto. S tem boste segli preko meja župnije, celo preko 
meja Evrope. Otrokom in mladim, ki so v oddaljenih deželah zaupani našim misijonarjem, 
boste z darovi poslali sporočilo, da niso sami, da preko vaše požrtvovalnosti in vztrajnosti 
Bog misli tudi na njih in jim po vas pomaga. Vi boste torej v teh dneh povezali sebe, našo 
župnijo in otroke v misijonih – v eno družino, ki bo začutila, da je Bog obiskal svoje ljudstvo.

Zato se pri tako odgovornem poslanstvu ne ustrašite ne dolge in naporne poti, ne slabe-
ga in hladnega vremena, ne presenečenj ob negodovanjih. Vaše veselje naj bo ogenj, ki bo 
grel vas in ogrel srca vseh ljudi, ki jih boste obiskali. Bodite zvezde vodnice k novorojenemu 
Odrešeniku.

Naj vas vodi misel Rudija Kerševana: »Dan se nasmehne tistemu, ki se mu zna nasmehniti!«

BLAGOSLOV KREDE (nalepk):
Molimo. Gospod, blago+slovi te krede (nalepke). Blagoslov, ki ga bodo označile na vratih 

domov, naj pride na vse stanovalce in tiste, ki bodo prihajali in odhajali skozi vrata. Odpira 
naj srca ljudi za stisko sočloveka, varuje naj pred vsemi nevarnostmi in daje luč v vsako 
temo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

BLAGOSLOV ZVEZDE:
Molimo. O, Bog, blago+slovi to zvezdo. Naj spremlja naše kolednike na vseh poteh k lju-

dem. Naj spominja na zvezdo, ki je svete tri kralje vodila in pripeljala k tebi. Naj vodi in va-
ruje tudi naše kolednike in tudi vsem, h katerim jih bo pripeljala, pokaže pot k tebi, ki živiš 
in kraljuješ vekomaj. Amen.

BLAGOSLOV KOLEDNIKOV:
Molimo. Gospodar življenja, ti si vedno z nami. Spremljaj naše kolednike na vseh poteh 

po naši župniji. Odpiraj jim vrata domov in srca ljudi, da bodo sprejeli veselo sporočilo, ga 
razumeli in po njem v novem letu tudi zaživeli.

Podeli našim kolednikom tudi umirjenost, da bodo ohranili pogum in veselje tudi tam, 
kjer bodo vrata ostala zaprta ali pa bodo doživeli neprijaznost. Bodi z njimi na vseh poteh 
od vrat do vrat, ko bo morda pot postala težka in jih varno pripelji domov. To te prosimo po 
Kristusu našem Gospodu. Amen.

Blagoslov z razprostrtimi rokami:
Gospod z vami. In s tvojim duhom.
•	 Bog, ki je Oče, naj vas blagoslavlja na vseh poteh k ljudem. Naj vam daje moč, kjer bo 

težko, naj vam daje pogum, kjer bo temno.
•	 Vaše besede in vaše pesmi naj spreminja v melodijo ljubezni, ki naj odpira srca, da 

bodo poslušna veselemu oznanilu.
•	 Vaše veselje naj osrečuje ljudi, jih povezuje med seboj in pomaga graditi skupnost 

ljubezni.
To naj vam podeli vsemogočni Bog + Oče in Sin in Sveti Duh. Amen
Pojdite v božjem miru. Bogu hvala.
Pesem: Tam stoji pa hlevček …
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IZKUŠNJA ŽUPNIJE
Trikraljevska akcija - lepo oznanilo ljudem in bogastvo za sodelavce

Igor Jereb, župnik, Žiri – objavljeno: Naša Kateheza, 2013-14, št. 44, str. 40
Trikraljevska akcija je v župniji Žiri že dolgo del župnijskega dogajanja. Za njeno izpeljavo 

poskrbi misijonska skupina skupaj z župnikom. Vsako leto sproti imamo pred izvedbo tri ali 
štiri srečanja za veroučence med 4. in 7. razredom, ki se odločijo za tako obliko sodelovanja 
in s tem za pomoč drugim. Otrokom na pripravah razložimo pomen akcije, njeno bistvo ter 
seveda tudi potek. Povemo jim, da je prvi namen akcije pričevanje za Gospoda, za njegovo 
ljubezen, ki jo pokažejo že s tem, kako pridejo do posamezne hiše. Povemo jim, da je zelo 
pomembno, kako se vedejo v času obiska, kako povedo pripravljeno besedilo, povemo jim, 
da je pomembno, ali se besedilo z veseljem naučijo na pamet in ga potem dostojanstveno 
posredujejo prebivalcem hiše ali stanovanja. Povemo jim, da je pomembno tudi zbiranje de-
narnih sredstev, a ne tako zelo, da bi skupine primerjale, koliko je zbrala ena in koliko več 
druga. Med pripravljalnimi srečanji si ogledamo film o misijonih, da se tudi tako »uglasimo na 
pravo frekvenco« in da otroci lahko razmišljajo o tem, kaj vse imajo v Sloveniji oziroma Evropi 
in kaj imajo otroci v misijonskih deželah. Vsekakor imajo tukaj v materialnem smislu veliko in 
včasih še preveč, v misijonih pa je materialnega pogosto manj ali zelo malo, pa zato morda 
več človeške topline in pozornosti. Skratka, čas priprav na trikraljevsko akcijo dojemam kot 
zelo blagoslovljen čas, zato vsako leto znova spodbujam sodelavce, da jo izvedejo.

Pot začnemo navadno pri sveti maši, med katero jim podelim blagoslov v želji, da bi bili 
pravi in zvesti oznanjevalci Božje bližine in njegove ljubezni, ki se kaže tudi po dejanjih lju-
di. Akcija je tako tudi ena od lepih možnosti za navezovanje stikov z ljudmi, od katerih so 
nekateri manj povezani z ustaljenim življenjem Cerkve.

Vsaka dejavnost ali poslanstvo lahko živi in je uspešno, če ljudje tako želijo in če z vese-
ljem sodelujejo. Trikraljevska akcija je ena od takih spodbud.

TRIKRALJEVSKA AKCIJA –  
20 let – KOLEDOVANJE

»Naše veselje za srečo drugih«

ČESTITKE IN ZAHVALA VSEM,  
KI STE ŽE 20 LET ZVESTI

»Bodi svetloba!« – zaklical je Bog, 
ko v ljubezni ustvarjal vesolja je krog; 
potem pa človeka za krono je dal 
in tako je raj na zemlji nastal.

A kmalu sesuje se rajsko veselje, 
ker kača v greh ženo Evo zapelje; 
z Adamom sta napuhu sledila, 
stran od Boga sta se obrnila.

Tema trpljenja ves svet je obdala, 
ker sovraštvo in smrt sta zdaj zmagovala, 
človeštvo ječalo v senci je zmote, 
a srce hrepenelo je po rešitvi dobrote.

In končno prišel za rešitev je čas, 
ko Bog sam je stopil na zemljo med nas, 
Betlehem postal je središče sveta, 
od tu Božja ljubezen v svet se poda.

Dete nebeško se v hlevu rodi, 
pastirji preprosti častijo ga vsi, 
razodeva se slava Bogú na višavi, 
mir pa se širi po zemlje nižavi.

Kralji kar trije tja pohitijo, 
da novega Kralja lahko obdarijo, 
po drugi zdaj poti hitijo nazaj, 
veselo sporočajo, da se vrnil je raj.

Tukaj začne se zgodovina na novo: 
Modri sporočajo svetu obnovo, 
Novorojeni lahko svet prenovi, 
če srce odprto ga sprejeti želi.

Kralji zdaj trije po svetu hitijo, 
za novo nam leto srečo želijo, 

božično veselje prevzame naj vse, 
ljubezen napolni naj vsako srce.

Koledniki radi po domovih hitijo, 
blagoslov in mir vsem prebivalcem želijo, 
obenem pa prosijo dar za ljudi, 
ki v misijonih jih revščina huda teži.

Dvajset že let sedaj bo minilo, 
kar srce se Slovencev močno je zganilo, 
Misijonsko središče se res veseli, 
da Trikraljevska akcija sadove rodi.

Nekatere župnije takoj so začele, 
to akcijo rade medse so prejele, 
iz leta v leto se prenaša veselje, 
od staršev k otrokom dobrota se pelje.

Čestitke iskrene naj vas poživijo, 
misijonarjev zahvale naj vas krepijo, 
otroci v misijonih vam kličejo zdaj: 
»Vi ste vrnili izgubljeni nam raj!«

Iz leta v leto naj to se ponavlja, 
Trikraljevska akcija naj zagotavlja, 
da tukaj še mnogo je takih ljudi, 
ki stiska po svetu v srce jih boli.

Naj zopet svetloba z nebes nam posije, 
Božja ljubezen ves svet naj oblije, 
dobrota naj naša osreči ljudi, 
da v miru, veselju živeli bi vsi.

Hvala, koledniki, vam iz srca, 
da nobena vam pot ni pretežka bila; 
Bog naj s pogumom vas vedno krepi, 
blagoslove naj svoje povsod vam deli.

10
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SADOVI LANSKE TRIKRALJEVSKE AKCIJE – 
ZAHVALE – 2013/14

S. LJUDMILA ANŽIČ, HMP – Kambodža
ŠOLA

Dragi naši prijatelji v Sloveniji!
Z velikim veseljem in globoko hvaležnostjo vam pišemo iz Don Boskove šole v Kambodži. 

Iz vsega srca bi vam radi rekli HVALA! Zaradi vašega daru imamo novo šolo, ki je obenem 
tudi naš dom. Prav zaradi vaših žrtev lahko uživamo v dobro opremljeni računalniški sobi in 
knjižnici. Smo zares blagoslovljeni, da se lahko učimo v tej novi šoli. Zahvaljujemo se vam 
za vaš velikodušni dar in si vas jemljemo za zgled, ki mu bomo tudi mi sledili. Želimo si, da bi 
se dobro učili, si pridobili veliko znanja in se tako pripravili za prihodnost. Upamo, da bomo 
na svoj preprosti način lahko tudi mi pomagali drugim. Naj vas Bog blagoslovi. Ste vedno 
v naših srcih. 

Z veliko ljubeznijo, učenci Don Boskove šole 

IZIDOR GROŠELJ, škofijski duhovnik (LJ) – Madagaskar
ŠOLA

Sedaj pa zahvala za velike darove, ki jih misi-
jonarji prejemamo iz Slovenije. Pred osmimi leti 
sem se odločil za gradnjo šole. Takrat sem imel v 
mislih šolo do petega razreda. Potem pa so ljudje 
prosili za celotno devetletko. Ja, sem rekel, am-
pak potrebna so sredstva. In spet smo dobili ve-
liko pomoč za novo šolo, ki je zelo velika. 43 krat 
10 metrov. Nadstropna stavba, kjer je pet razre-
dov spodaj in prav tako zgoraj. Vseh učencev je že 
850. Drugo leto jih bo že čez tisoč. Ko sem zače-
njal, si česa takega nisem mogel predstavljati. Ko 
vidim te mogočne stavbe, otroke, ki se igrajo na 
novem igrišču, ali ki pojejo himno in so veseli, je 
pozabljeno vse trpljenje, znoj, jeza in skrbi, ki so 
me spremljale pri vsem delu.

Najprej hvala Bogu in pa seveda vsem vam, ki ste nam to omogočili. Hvala Trikraljevski 
akciji, vsem posameznikom na župnijah, ki se žrtvujete za prijatelje na drugem koncu sve-
ta. Hvala vsem vam v misijonski pisarni, ki skrbite za nas v zaledju. Naj vam vsem skupaj 
Bog obilo poplača. 

S hvaležnostjo, Izidor Grošelj

S. POLONA ŠVIGELJ, OSU – Senegal
VRTEC IN OŠ

Denar je že prispel, parcele za vrtec, osnovno šolo in sestrsko hišo so zarisane in trenu-
tno začenjamo najprej z gradnjo vrtca. Naj izkoristim priložnost, da se iskreno zahvalim za 
vaše darove in kličem Božji blagoslov na vas in vaše družine. Zidava teče naprej in upam da 
bo stavba kmalu služila svojemu namenu.

Vse vas vključujem v svoje molitve, da tudi vam Gospod podeli vse dobro za dušo in telo.

Hvala, da ste za nas zgradili šolo
Predragi Koledniki in vsi, ki ste na en ali drugi način podprli Trikraljevsko Akcijo 

2013!
Vaše večmesečno prizadevanje (vem, da ste pridno načrtovali in pripravljali, se 

učili besedila, šivali obleke za Kralje, prevažali kolednike, pridno prispevali denar, 
delili malice in molili za uspeh …), je med drugim obrodilo en velik sad v Phnom 
Penhu. Hvala vam! Ko boste vsi vi že davno pozabili, kam so šli vaši evri, bo šola še 
vedno stala in okrog nje bo še vedno veliko otrok in mladih, ki bodo prav po tej šoli 
spoznali, kako jih ima Bog rad in kako skrbi zanje.

Vsi v Don Boskovi šoli v Kambodži, sestre, učitelji, učenci in njihovi starši, z 
veliko hvaležnostjo molimo za vas. Naj bo tudi nad vsemi vami vedno Božji bla-
goslov. Želimo vam, da bi tudi vi ostali odprti za lepo in dobro in se vsak dan v 
življenju naučili še kaj novega.

Iskren pozdrav od vseh vaših sošolcev, sinov in hčera, vnukov in vnukinj v Kam-
bodži, s. Ljudmila Anžič
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S. DORICA SEVER, FMM – Kanada, Inuiti
OPREMA UČILNIC

Dragi prijatelji misijonov, dragi 
mladi, ki ste bili aktivni v »Trikra-
ljevski akciji«! Predvsem vam se 
zahvaljujemo za pomoč našim 
otrokom. Prenovili in prilagodili 
smo prostore za srečanja, pred-
vsem učilnico za katehezo. Sedaj 
imamo v cerkvi umeščen tudi ra-
čunalnik in projektor, tako na bolj 
privlačen način oznanjamo Jezu-
sovo Sporočilo ljubezni, ne samo 
otrokom, ampak vsem, ki pridejo 
v našo cerkev in misijon.

Želim, da bi ostali še naprej 
orodje miru, da bi po nas Božja 
Ljubezen prenovila obličje zemlje 
in odprla nove možnosti tem, ki 
so zapostavljeni, ubogi in brez 
pravic. Prisrčno vas pozdravljam, 
s. Dorica

P. LOJZE PODGRAJŠEK, DJ – Malavi
OPREMA ZA UČILNICE

Dragi koledniki! Otrokom v Ma-
laviju ste naredili veliko veselje. 
Zbrali ste lepe darove za šolske mize 
in stole. Slika lepo prikaže veselje 
in hvaležnost naše mladine. Učen-
ce iz neke druge šole sem vprašal, 
če imajo mize in stole v razredu. In 
odgovor: »Pri nas ni nobenih miz ali 
stolov … Mi sedimo na betonu … v 
glavnem sedimo na tleh.« 

V naši šoli pa je po vaši dobroti 
sedaj popolnoma drugače. Vprašal 
sem naše otroke, kaj bi povedali 
kolednikom v Sloveniji. Veselo so se 
odzvali: »Zapeli jim bomo eno našo 
pesem« in so takoj začeli. Potem 
pa pravijo: »Pišite jim, da smo zelo 
veseli, ker vidimo, da nas imajo radi. Tudi mi jih imamo radi. Hvala za vašo dobroto, dragi 
Slovenski koledniki.«

p. Lojze Podgrajšek

S. AGATA KOCIPER, HMP – Brazilija
MOST

Skupaj z domačini Indijanci, pod nadzorstvom 
sester Hčera Marije Pomočnice se projekt izvaja. 
Posebej je namenjen tamkaj živečemu plemenu 
HUPDA. Naj vse žrtve naših velikodušnih daro-
valcev in kolednikov prispevajo k uspešnemu 
delu za materialno gradnjo mostu kakor za rast 
božjega kraljestva doma in po svetu.

En majhen most, ki se je med tem časom tudi 
podrl, so že postavili nazaj. Za velikega pa se še 
pripravlja material. Vode se kar nabirajo, name-
sto da bi šle dol, tako da je težko delati pod njim. 
Do novih fotografij bom imela možnost le na 
koncu leta.

Lep pozdrav in hvala, tisočkrat hvala, ker bo 
most tudi simboličnega pomena, saj bo po njem 
hodila tudi vaša ljubezen in man krajšala poti 
ned nami. Hvaležna s. Agata Kociper

S. MILENA ZADRAVEC, HMP – IZRAEL
OBNOVA OTROŠKEGA VRTCA

Najlepša hvala za vaš dar, s katerim bomo poravnale nepredvideno visoke stroške pri 
popravilu našega vrtca. Vsem, prav vsem prisrčen Boglonaj.

Tisoče in tisoče nedolžnih ljudi je žrtev teh nečloveških projektov …
Iskrena hvala v imenu skupnosti, otrok in staršev ... nič manj od vzgojiteljic.
Otroci imajo prenovljen 'hlevček' in v njem lahko sedaj po vaši dobroti čutijo bližino božje 

ljubezni. Darujem za vse, ki sodelujejo, za dobrotnike, svojo molitev in svojo daritev ... Ni-
mam drugih biserov za zahvalo; sprejmite to, kar imam: ljubezen, molitev, ... Lep in hvale-
žen pozdrav iz Svete dežele, s. Milena
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S. VESNA HITI, HKL – Ruanda
OPREMA MLADINSKEGA CENTRA

Iskrena hvala za vso Vašo dobroto in 
odprto srce ter radodarne roke za vse 
naše potrebe. Sam Bog naj bo plačnik 
vsem dobrotnikom, ki nam omogočate 
delovanje. Prepričani smo, da bomo v na 
novo opremljenih prostorih lahko vzga-
jali mlade in jim pomagali v boju proti 
alkoholizmu, brezdelnem postopanju in 
drugim slabim vplivom. Iskrena zahvala 
vsem mladim, ki se v ta namen žrtvujejo, 
da bi olepšali življenje mladih v Afriki in ši-
rom sveta! Ob vsem tem je v mojem srcu 
hvaležnost, globoko veselje, hkrati pa 
tudi ponos, da pripadam temu malemu 
slovenskemu narodu s tako veliiiiiikim 
srcem! Hvaležen pozdrav ter zagotovilo 
molitvenega spomina, s. Vesna

S. MARJETA ZANJKOVIČ, HMP – Madagaskar
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER

Z velikim veseljem smo tudi letos obračali liste prelepe revije Kolednikov ter se veselili 
vaših priprav za pohod Treh Kraljev po slovenskih župnijah. Nosili ste blagoslov družinam 

v imenu Jezusa Kristusa in ponižno 
prosili darov za revne otroke po 
svetu. Spremljali smo vaše korake 
z molitvijo. Niti malo nismo podvo-
mili o tem, da boste tudi letos znali 
trkati na velikodušna srca sloven-
skih družin. In naše upanje ni bilo 
prevarano! Denar, ki ste ga zbrali 
tudi za nas v Fianarantsoi na Ma-
dagaskarju, je že v polni rabi in nas 
spominja na vašo dobroto.

Naj bo tudi vam, dragi otroci in 
dobrotniki, nasmeh naših otrok 
vaše upanje in tolažba, da bo vse, 
kar ste storili najmanjšim bratom, 
storili samemu Jezusu, ki se istove-
ti z njimi. Bog povrni vsem v imenu 
vseh naših otrok in njihovih družin. 
V molitvi vas ne pozabimo nikoli. 
Vaša hvaležna s. Marjeta Zanjkovič

S. VIDA GERKMAN, HKL – 
Albanija
POMOČ DRUŽINI

Hvala vam, ker ste zelo revni družini omo-
gočili šolanje enega otroka. Vsaka kapljica 
dobrote dela tukaj čudeže. Pripravljenost 
otrok, da napredujejo, je velika in to me 
veseli. Zato sem toliko bolj hvaležna, da so 
koledniki podprli tudi to upanje. Bog vam 
povrni! S. Vida Gerkman

JANEZ KRMELJ, duhovnik LJ – Madagaskar
ADAPTACIJA ZA ŠOLO

Spoštovani dobrotniki Trikraljevske 
akcije. V letu 2014 smo bili deležni Vaše-
ga daru v višini 5.000 €, da smo s temi 
sredstvi uspeli preurediti prostore stare 
knjižnice v dve učilnici, v katerih se je me-
seca oktobra začel odvijati pouk našega 
Liceja, oziroma višje srednje šole. 

Za pomoč pri izvedbi tako velikega 
projekta se Vam, dragi otroci in dobro-
tniki Trikraljevske akcije, že vnaprej to-
plo zahvaljujem.

Vam hvaležen Janez Krmelj

POLONA BERLEC, laiška misijonarka – Salomonovi otoki
OPREMA VRTCA

Prisrčna hvala, da ste nam 
omogočili priskrbeti cisterne 
za čisto vodo, ki se je otroci v 
vrtcu zelo veselijo. Prav tako 
hvala, da ste nam dali konkre-
ten zagon za gradnjo vrtca v 
Maraone, saj ste nam s svo-
jim darom pokazali, da se z 
dobro voljo in širokim srcem 
lahko stori neizmerno veliko.

Hvala za vso podporo in 
pomoč in vse dobro, posebej 
hvala vsem kolednikom. 

Polona
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URESNIČENI 
PROJEKTI  
iz sadov  
TKA 2013/14

Poglejte koliko nasmehov in poguma 
za življenje ste uresničili z darovi, zbra-
nimi ob lanski TKA – skupna vrednost je 
bila 362.159.- €

NOVE PROŠNJE – NOVI PROJEKTI
AKCIJA 2014-2015

JANEZ KRMELJ, škofijski duhovnik LJ – 
MADAGASKAR
SREDNJA ŠOLA

Na jugu škofije deluje pet slovenskih misijonarjev, vsi 
imamo vsaj osnovno šolo. Želeli pa bi, da naši učenci šolanje 
nadaljujejo do mature. Zato bomo naredili vse, da perspek-
tivni učenci pridejo do tega središča v Vangaindrano in v tej 
novi šoli nadaljujejo učenje.

Projekt je namenjen sledečim misijonom: Vangaindrano, 
Manambondro, Matanga, Ranomena, Midongy, Befotaka.

Naši učenci bodo imeli možnost do maturitetne diplome 
in tako bomo sčasoma zamenjali doslej zelo iskane pedago-
ške in medicinske delavce iz oddaljene in veliko bolj napre-
dne visoke planote.

Potrebna dovoljenja so zbrana in gradnja je v 
začetni fazi, torej priprava gradbišča in transport 
kamenja in peska. Temeljni kamen bo blagoslo-
vljen 26. novembra. Stavba bo dvonadstropna z 
12 razredi.

Za pomoč pri izvedbi tako velikega projekta se 
Vam, dragi otroci in dobrotniki Trikraljevske akci-
je, že vnaprej toplo zahvaljujem.

Vam hvaležen Janez Krmelj
Vrednost projekta: 220.000.- €
Prosimo za: 120.000.- €

S. LJUDMILA ANŽIČ Kambodža šola – 2. del  27.112.- €
IZIDOR GROŠELJ Madagaskar osnovna šola 120.000.- €
S. POLONA ŠVIGELJ Senegal vrtec in OŠ  62.000.- €
S. DORICA SEVER Kanada oprema za učilnice   9.000.- €
P. LOJZE PODGRAJŠEK Malavi oprema za šolo  55.000.- €
S. AGATA KOCIPER Brazilija most  17.000.- €
S. MILENA ZADRAVEC Izrael popravilo vrtca  31.232.- €
S. VESNA HITI Ruanda oprema šole  16.000.- €
S. MARJETA ZANJKOVIČ Madagaskar vzgojni center  15.000.- €
S. VIDA GERKMAN Albanija pomoč pri učenju   1.200.- €
JANEZ KRMELJ Madagaskar adaptacija šole   5.000.- €
POLONA BERLEC Salomoni oprema vrtcev   3.615.- €
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TOMAŽ MAVRIČ, lazarist – UKRAJINA
VINCENCIJANSKI PRISTAN

Center za rehabilitacijo »Skupnost v dialogu« v Odesi
To je skupina ljudi, ki skupaj »delajo na sebi«, da bi našli 

sebe in obnovili svojo človeško vrednost. V centru poma-
gamo fantom, ki so skozi svojo življenjsko izkušnjo razu-
meli, da je njihovo življenje polomija, sedaj pa so izbrali 
ljubezen in resnične človeške vrednote. Pomagamo pose-
bej tistim, ki so postali priča in žrtev duhovne krize naše 
družbe: toksikomanom, alkoholikom, narkomanom, lju-
dem, ki imajo psiho-socialne in vedenjske motnje.

Zakaj »dialog«? Zato, da se ljudje naučijo pogovora in 
tako podpirajo drug drugega. Preko medsebojne delitve 
se počasi prerodijo v nove osebnosti. Začnejo živeti brez 
strahu, želijo najti sebe, voljo do življenja, svoje občutke, 
odnose, svojo prihodnost, v katero že niso verjeli, sedaj 
pa je pred njimi. Ne glede na to, da smo različni, smo drug drugemu potrebni.

Delovanje in organizacijo življenja v centru omogočajo prostovoljni darovi dobrotnikov, 
ki so nam pomagali, da že imamo majhno gospodarstvo.

Skupnost v dialogu tako pomaga ne le fantu, ampak celi družini, da bi se spet obnovila 
harmonija in bi živeli srečno družinsko življenje.

Da bi proces rehabilitacije uspešno potekal, potrebujemo hišo. Na vas se obračamo s 
prošnjo za finančno pomoč.

Vrednost projekta: 117.544.- $
Prosimo za: 99.544.- $

ANTON KERIN, lazarist – MADAGASKAR
SREDNJA ŠOLA

Imamo osnovno šolo, hvala Bogu, vendar država na 
našem koncu ne stori ničesar za nadaljnjo izobrazbo. 
Zato bi nujno potrebovali za otroke nadaljnje kvalitetno 
šolanje. Najbližja takšna šola je od nas oddaljena 150 km, 
kar veste, da je za te razmere neizmerno daleč. Župnijska 
skupnost je pripravljena storiti vse, kar je v njihovih mo-
čeh. So pa materiali, ki jih je treba kupiti, kot je cement, 
železo, obdelan les, oprema …

Otrokom bi radi omogočili napredek v znanju in s tem 
tudi spremembo socialnega stanja. Vsi bomo pošteno 
delali – pomagajte nam uresničiti naše sanje.

Vrednost projekta: 70.000.- €
Prosimo za: 60.000.- €
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SALEZIJANCI (Cesare Bullo in  
Jože Andolšek) – ETIOPIJA
ŠOLSKI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER

Opogumil sem se, da napišem pismo tudi vam, 
dragi koledniki, ker sem slišal, koliko dobrega ste že 
storili in kolikim ste pomagali.

Salezijanci v Etiopiji bi radi v pokrajini Gambeli, ki 
meji s Sudanom, omogočili 250 dijakinjam in dijakom 
od 8-10 stopnje, da bi v naslednjem letu lahko nada-
ljevali šolanje. Prosil sem že organizacijo Jugend eine 
Welt in Misijonsko središče Slovenije, ki so že in še 
bodo pomagali.

Hvala vsem Vam, dobri ljudje, za plemenito srce, ki 
utripa, za revne in slabotne ...

Vrednost projekta: 430.000.- €
TKA SLO prosimo za: 100.000.- €

UTRINKI S KOLEDOVANJA PO NAŠIH ŽUPNIJAH 
2013-2014

ODRANCI
»Glejte, trije kralji, v lepi, zlati halji, 

na kamelah jezdijo.« S to pesmijo so 
koledniki, razdeljeni v deset skupin, pri-
našali k vsem družinam veselo oznanilo 
o Jezusovem rojstvu. Hvaležni so Bogu, 
da so lahko opravili dobro delo. Hvaležni 
so ljudem za obojne darove. Hvaležni so 
tudi animatorjem, ki so jih spremljali na 
poti in že prej pripravili vse potrebno za 
izvedbo koledovanja.

ŠENTJURIJ-PODKUM
Na pot se je podalo 15 koledni-

kov, razdeljeni v tri skupine. Do-
move so obiskali s pesmijo, vošči-
lom za praznike in koledniškim be-
sedilom. Koledniki so lepo sprejeti 
vsepovsod, kamor pridejo. Naše 
pravilo je, da se obišče prav vsako 
hišo, kljub temu, da se moramo do 
nekaterih podati tudi peš.

Mateja Kos

RAZBOR pri Slovenj Gradcu 
– 6.1.2014

Ko gre za stisko drugega, premo-
remo več kot le dobro in plemenito 
srce, saj z zbranimi darovi že četrto 
leto prinašamo upanje tistim, ki jih 
bremeni revščina. Kljub dežju smo se 
koledniki podali od hiše do hiše ter s 
svojo prisrčnostjo in žarom oznanjali 
mir in dobroto. Vsem smo hvaležni 
za lep in topel sprejem, za vsak dar in 
spodbudo. Urška Glasenčnik
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VERŽEJ – 28.12.2013

Kar tri skupine so se letos odpravile 
na obisk domov po Veržeju, Banovcih 
in Bunčanih ter jim prinesle božične-
ga blagoslova, miru in topline. Kljub 
skromnemu življenju ob Muri pa soli-
darnost, tako kot drugje po Sloveniji, 
ljudi še vedno najbolj povezuje, pa naj 
si bo za domače potrebe ali pa za po-
trebe naših misijonarjev. Vse to odraža 
čar praznovanja božiča in pristna vera 
slovenskega človeka.

VRHPOLJE PRI VIPAVI – 
6.1.2014

Osmič zapovrstjo smo izvedli tri-
kraljevsko akcijo. Zbralo se je 40 ve-
selih otrok v starosti od 5 let do 15 
let. Razdelili smo se v pet skupin. Po 
domovih smo s pesmijo in molitvijo 
podarjali božično veselje in blagoslov 
Novorojenega. Vaščani so koledni-
ke z veseljem sprejeli in jih obogatili 
s svojimi darovi. Naj vse te molitve, 
žrtve in darovi obogatijo in osrečijo 
otroke in naše misijonarje v oddalje-
nih deželah.

Silvana Lavrenčič

JAVORJE – 7.1.2014
Že lani sva se pogovarjala, da mo-

ramo tudi mi ustanoviti svojo TKA, 
potem pa pozabila. Pred Božičem … 
sešiti kostume v enem tednu. Babi-
ce imamo vedno kaj na zalogi, zlat 
trak je podarila domača snaha, pa 
še krone sem naročila po internetu. 
Mlade se hitro navduši, so vedno za 
dobro, samo oblekla sem jih, starši 
pa avtomatsko padejo notri. Bili so 
zelo veseli, prav navdušeni in so se 
že prijavili za naslednje leto.

Marija Kokelj

ČRNEČE
Trikraljevsko koledovanje je tudi to leto bogatilo 

božične praznike v naši župniji. Pet skupin koledni-
kov je obiskalo domove in ljudem prinašalo veselo 
oznanilo o božjem rojstvu ter voščila za novo leto. 
Kolednike so povsod prijazno sprejeli in namenili 
darove za mlade v deželah, kjer delujejo slovenski 
misijonarji in misijonarke.

Franci Kotnik

BREZNICA – 40 KOLEDNIKOV

Letos 40 kolednikov
sprejelo je vabilo
in Božji blagoslov v 170 domov
v naši župniji je nosilo.
Smo s pesmijo oznanjali,
da Dete je rojeno,
ki ljubiti nas uči
in vabi biti eno.
Drugje se sreča ne dobi,
v ljubezni le prebiva,
če vsak za druge še skrbi,
se ne v samoti skriva.

Presrečni smo koledniki
domov od vas hodili,
hvaležni in veseli,
da smo toliko dobili.
Da ste z veseljem nas sprejeli

in nam odprli vrata,
prisluhnili, nas pogostili,
dali dar za brata,
ki za življenje trepeta,
kot dete nebogljeno,
potrebuje, da mu kdo kaj da
za lačna usta hrano.

Nas 40, vas množica
in svet bo rešen smrti zla!
Življenja se radujemo
in tkemo niti med ljudmi -
brez Njega jaz, brez mene ti,
brez nje on, brez nas vi …
ne mogli bi živet!
Preko darov povezani
smo zdaj postali eno.
Vsak blagoslov za svet.

Barbara Kunstelj
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PODGORJE pri  
Slov. Gradcu

Devetnajsto leto se naši Trije 
kralji priključujemo Trikraljevski 
akciji. Ob zelo slabem vremenu se 
nas je letos udeležilo največ doslej 
(kar 25 otrok in štirje odrasli župlja-
ni!). Pot je bila precej naporna, a z 
veliko dobre volje smo obiskovali 
domove, odpirala so se vrata, od-
pirala so se tudi srca dobrih ljudi. 
Poleg darov za misijone smo dobili 

precej sladkarij. Večina teh bomo v teh dneh zapeljali v Dom v Črno na Koroškem. Mislim, 
da bolj, ko smo bili mokri, bolj smo prepevali. Veselimo se že prihodnjega, jubilejnega kole-
dovanja, saj bo to že dvajseto leto »kraljevanja«.

Leopold Korat, župnik

SELE
Popoldne smo se tri skupine 

kolednikov – veroučencev – 
odpravile od hiše do hiše – od 
srca do srca in prinašale blago-
slov treh kraljev. Čeprav mokri 
od dežja, smo bili veseli, da so 
ljudje kljub finančni krizi, ki jo 
čutimo, z veseljem darovali za 
slovenske misijonarje. Otro-
ci so bili veseli, da so naredili 
dobro delo in še lepo preživeli 
popoldan.

Mojca Tamše

AJDOVŠČINA
Na deževno in megleno nedeljo so se koledniki odpravili na pot po domovih. Prinašali 

so blagoslov in zbirali darove za pomoč v misijonih. Na pot se je odpravilo sedem skupin, v 
katerih je bilo vključe-
nih 25 otrok, skupine 
pa so spremljali tudi 
starši. Tudi letos so 
bili ljudje odprtega 
srca. Bog plačaj vsem 
kolednikom, njihovim 
spremljevalcem in 
vsem dobrim ljudem.

Irena Kogoj,  
foto Sonja Kerkoč

ZREČE
Na pot se je podalo 9 skupin koledni-

kov. Zelo lepo smo bili sprejeti. In obdaro-
vani. Kot župnika me je razveselila pripra-
vljenost otrok, a na poseben način pomoč 
voditeljev skupin, v glavnem pevcev odra-
slega pevskega zbora. Še posebej pa me 
greje pogled na nalepko 20 + G+ M + B + 
14, ki odslej pričuje na vratih marsikatere 
hiše, da smo se izročili v varstvo Vsemo-
gočnemu. Naj varuje naše družine in našo 
zelo preskušano domovino.

Peter Leskovar, župnik

BAKOVCI
Tudi letošnje koledovanje, dru-

go po vrsti, smo izvedli člani ŽPS. 
Potrkali smo na vrata slehernega 
doma v naši župniji. Istočasno je 
po župniji koledovalo kar sedem 
skupin. Zadovoljni in srečni go-
spodarji so z veseljem odpirali 
vrata svojih domov. Zapeta pe-
sem, izrečeno voščilo, zaznamo-
vanje doma s koledniško nalepko 
in izročitev koledniškega darila v 
obliki knjižice molitev, je trkalo 
in odpiralo tudi vrata človeških 
src. Darežljive roke župljanov 
so, kljub težkemu in marsikje še 

kako skromnemu življenju, za potrebe misijonarjev v škatlice rade darovale. Da bi obisk 
treh modrih in svetle zvezde, kot pravi naša stara koledniška pesem »Svetla zvejzda«, zopet 
vsakemu v naši župniji »na znanje dala, da je rojen naš Gospod«.

Gabika Vurcer

ZAPLANA
Koledniki smo tudi letos 

po kraju obiskali ljudi, jim 
ponesli blagoslov in veselo 
oznanilo o Jezusovem roj-
stvu. Zelo smo veseli, saj 
smo bili lepo sprejeti, kra-
jani pa so tudi letos doka-
zali, da so pripravljeni po-
magati ljudem v stiski. 

Klavdija Gantar
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ŽIRI

Otroci med 4. in 7. razredom 
so kot koledniki s strani ljudi lepo 
sprejeti, voditelji pa se trudimo, 
da jim pred odhodom k družinam 
vsako leto znova damo lepe spod-
bude za oznanjevanje skozi priče-
vanje, ki je v njihovem primeru 
lepo in z veseljem povedana vse-
bina veselega oznanila o Jezuso-
vem rojstvu. Zbiranje sredstev za 
pomoči potrebne sicer ni v prvem 
planu, vedno znova pa smo veseli, da tudi mi prispevamo lep dar za misijone.

Igor Jereb, žpk

KOLEDOVANJE – URADI
Na praznik Svetih treh kraljev so koledniki iz Besnice že zjutraj 

prinesli dobro voljo in razposajenost v Misijonsko središče Sloveni-
je in ta njihova razi-
granost nas je spre-
mljala celo dopol-
dne. Najprej smo se 
odpravili na obisk k 
apostolskemu nun-
ciju, msgr. dr. Julius 
Januszu, nato smo 
obiskali državni 
zbor, kjer nas je zelo 
toplo sprejel g. Jan-
ko Veber. Nato smo 
obiskali Angelin vr-
tec, ki ga vodijo sestre Uršulinke. Otroci so 
bili zelo navdušeni in so skupaj s koledniki ve-

selo zapeli. Po obisku v vrtcu smo obiskali še nadškofijo, kjer nas je apostolski administra-
tor msgr. Andrej Glavan prisrčno spre-
jel in se kolednikom zahvalil za njihovo 
delovanje. Pot smo zaključili z obiskom 
uredništva Družine, Slovenske in ško-
fijske Karitas ter Katehetskega urada. 
Koledniške pesmi pa so odmevale tudi 
po ulicah Ljubljane.

Hvala kolednikom iz župnije Besnica 
pri Kranju, da so se odzvali našemu va-
bilu in pripravili čudovit praznik Svetih 
treh Kraljev.

Mateja Novak Kukovič

SREČANJA KOLEDNIKOV v januarju 2014
Veselo srečanje kolednikov po zaključku Trikraljevske akcije po naših škofijah.

KP – SREČANJE KOLEDNIKOV – Vipava – 11. januar 2014
Na letošnjem srečanju se 

nas je zbralo kar okoli 130 iz 
cele škofije. Sveto mašo je da-
roval gospod škof, Metod Pi-
rih, ob somaševanju gospoda 
Janeza Zupeta, gospoda Nika 
Štrancarja in gospoda Primoža 
Erjavca. Po sveti maši sta nas 
že čakali dekleti Ana Križnič in 
Neli Bačar, ki sta se poleti ude-
ležili projekta POTA in v Mala-
viju pri misijonarju p. Stanku 
Rozmanu preživeli dober me-
sec dni. Tam je njihova skupina 
pomagala graditi hišo za učite-
lja. Iz prve roke sta povedali in 
pokazali, koliko dobrega lahko 
misijonarji naredijo z darovi iz 

trikraljevske akcije. Srečanje smo zaključili z nekaj igricami. Čeprav nas je spremljalo oblač-
no in megleno vreme, je v naših srcih sijalo sonce, saj smo preživeli lepo dopoldne. - Eva Ule

LJ – SREČANJE KOLEDNIKOV – Šentvid nad Ljubljano
Srečanje je vodil škofijski animator za misijone Slavko Kalan, ki je več kot 250 udeležen-

cev srečanja najprej pozdravil v 
dvorani zavoda, nato pa jih pova-
bil v cerkev, kjer je potekala sveta 
maša ob somaševanju 6 duhovni-
kov. Že med mašo se je predstavila 
laiška misijonarka Ana Kneževič. 
Ta je spregovorila tudi po maši v 
dvorani zavoda o svojem delu in 
navdušila otroke s predstavitvijo 
misijona na Madagaskarju. Sledi-
la je predstavitev različnih kole-
dniških skupin, ki so s pesmijo in 
pripovedjo predstavili, kaj vse so 
letos doživeli na koledovanjih.

Po malici je nastopila skupina 
animatorjev iz Cerkelj na Gorenj-
skem.

Janez Avsenik, župnik v Mengšu
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MB – SREČANJE KOLEDNIKOV 
– Slovenske Konjice

Imeli smo zares blagoslovljen dan. 
Najprej smo imeli različne igre pove-
zovanja. Sledila je sv. maša, ki jo je ob 
somaševanju duhovnikov daroval vo-
ditelj Misijonske Molitvene Zveze, Jožef 
Lipovšek. Po sv. maši je navdušila laiška 
misijonarka Tina Zajec, ki je v besedi in 
sliki orisala življenje na misijonu v An-
goli in zmolila očenaš in zdravamarijo 
v angolskem jeziku. Ob koncu je sledila 
še predstavitev koledniških skupin iz de-
vetih župnij in agape, ki so ga pripravili 
župnijski sodelavci z g. župnikom. »Ne 
moremo spremeniti sveta, lahko pa v srcih prižgemo lučko dobrote, upanja in ljubezni!«

Jožef Lipovšek

MS – SREČANJE KOLEDNIKOV - Odranci
Čez sto kolednikov iz desetih župnij sobo-

ške škofije se je zbralo pri sveti maši, ki jo je 
ob somaševanju drugih duhovnikov daroval 
misijonar p. Lojze Podgrajšek. V pridigi in 
nato še po maši je spregovoril o svojem misi-
jonskem poslanstvu v Malaviju. Po sveti maši 
so se predstavile posamezne skupine kole-
dnikov iz župnij: Odranci, Turnišče, Beltinci, 
Kobilje, Ljutomer, Gornja Radgona, Bakovci, 
Murska Sobota, Markovci in Kančevci. Zbra-
ne je nagovoril tudi škof, dr. Peter Štumpf, ki 
se je tudi udeležil srečanja in tako spodbudil 
kolednike, da vsak dan znova opravljajo ko-
ledniško poslanstvo, da oznanjajo Jezusa in 
delajo dobro.                                      Lojze Kozar ml.

NM – SREČANJE KOLEDNIKOV – Šmihel
Z veseljem ugo-

tavljamo, da se je 
letos zbralo okoli 
200 kolednikov iz 
različnih dekanij, 
ki so se pripeljali 
kar z avtobusi, in 
da število vsako 
leto raste. Soma-
ševanje je vodil 
škof Andrej Gla-
van. Kolednike je v 
nagovoru primer-
jal s Tremi kralji, ki 
so se odpravili na 
pot, po poti ozna-
njali Jezusa in mu nato darovali svoje darove. Ravnatelj Misijonskega središča Slovenije, g. 
Stane Kerin, je ob diapozitivih razložil, komu vse bodo namenjeni letošnji darovi, zbrani v 
koledniški akciji. Srečanje se je zaključilo v prijetnem razpoloženju.

Janko Pirc

CE – SREČANJE KOLEDNIKOV V CELJU, 18.1. 2014
Srečanje je bilo pri salezijancih v Celju. Udeležili so se ga koledniki iz 12 župnij: Laško, Šen-

tjur, Gotovlje, Polzela, Vransko, Tabor, Gomilsko, Braslovče, Šmartno ob Paki, Ljubno, Luče 
ob Savinji in Solčava. Vseh udeležencev je bilo 160. Kaplan iz Laškega, Klemen Jager, je vodil 
glasbeno delavnico. Sledila je sveta maša, ki jo je vodil celjski škof Stanislav Lipovšek. Uvode 
in prošnje so pripravili koledniki sami. Med mašo je bil prisoten tudi misijonar p. Lojze Pod-
grajšek, ki je misijonar v Malaviju. Po sv. maši je otrokom predstavil svoj misijon. Z velikim 
zanimanjem so poslušali njegovo pričevanje. Na koncu je med nas prišel še čarodej Andrej 
in s svojimi spretnostmi zabaval otroke.

Viki Košec, ŠAM



SREČANJE KOLEDNIKOV 2015
Dragi koledniki!
Po končanem koledovanju vas vabimo, da se udeležite

SREČANJA KOLEDNIKOV

Srečanje se začne povsod med 9. in 10. uro in se zaključi ob 14. uri.
Svojo udeležbo takoj po končanem koledovanju sporočite dekanijskemu animatorju za 

misijone, ta pa bo sporočil škofijskemu animatorju.
Pridite z veseljem in osrečite še druge!

DAROVE LETOŠNJE TRIKRALJEVSKE AKCIJE
lahko prinesete v Misijonsko pisarno, ali pa jih nakažete na TRR:

Misijonsko središče Slovenije, Kristanova 1, Ljubljana
Raiffeisen Banka: SI56  2420  0900  4370  443   sklic za TKA: 00  279300
NLB: SI56  0201  4005  1368  933    sklic za TKA:  00  279300

NAŠE VESELJE ZA SREČO DRUGIH

ČESAR SE MI VESELIMO – RADI Z DRUGIMI DELIMO

škofija kraj čas organizira
CE Celje – AM Slomšek 10.01.2015

ob 9.30
ŠAM

Viki Košec, 031/546-903
KP ŠG Vipava 10.01.2015

ob 10. uri
ŠAM

Niko Štrancar, 041/377-223
LJ ŠG Šentvid

nad Ljubljano
17.01.2015
ob 10 uri

ŠAM
Slavko Kalan, 041/755-404

MB Ptuj – Sv. Peter in 
Pavel

10.01.2015
ob 9.30

ŠAM
Jožef Lipovšek, 041/535-732

MS Bakovci 10.01.2015
ob 10. uri

ŠAM in PS
Boštjan Ošlaj, 041/722-191

NM NM Baragov dom 10.01.2015
ob 10. uri

ŠAM
Janez Zdešar, 040/221-077


