Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu.« Lk 1,30
evangelij: Lk 1,26-38

torek, 8. december
2. adventni teden
Brezmadežna Devica Marija
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Janez prispe v Rim, v glavno mesto nekdaj slavnega rimskega cesarstva, kjer so še čisto na začetku krščanstva kristjane
metali levom in ostalim divjim zverem. A sedaj so lepši časi. Rim je varno mesto in kraj, kjer prebiva sam vrhovni poglavar
katoliške Cerkve. To ni nihče drug kot papež, naslednik apostola Petra, Jezusovega učenca.
Janez si misli: »Aha, sedaj bom pa šel naravnost na Kitajsko.«

A ne gre tako zlahka. Najprej mora v Argentino. Argentina pa se nahaja v Južni
Ameriki, torej čisto na drugi strani sveta kot Kitajska. Zakaj torej v Argentino?
Je mar zgrešil pot? To pa bi bil bučman težke sorte, kajneda? Bil bi še slabši od
Krištofa Kolumba, odkritelja Amerike, ki je potem, ko je preplul cel Atlantski
ocean, mislil, da je v Indiji. Pa je prišel v Ameriko. No otroci, zdaj veste zakaj se
ameriškim Indijancem reče Indijanci.
V Argentino mora oditi zato, ker grozi nevarnost, da bodo italijanske oblasti
v Rimu begunce vrnile nazaj v Jugoslavijo, podobno kot so to storili Angleži.
Janez prispe v Argentino in sicer v glavno mesto Buenos Aires. Že kmalu po
prihodu, 23. maja 1948, slovesno prejme blagoslov in misijonski križ. S tem tudi
uradno postane prvi slovenski laiški misijonar.
Na pot proti Kitajski pa se odpravi že takoj naslednji dan. Vkrca se na ladjo,
s katero bo preplul pol sveta.
Naloga: pozanimaj se, kaj pomeni Buenos Aires.
Prav tako zmoli »Očenaš« za vse naše misijonarje.
Pa daj še kaj malega v hranilnik.
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Tukaj sem, pošlji mene! Iz 6,8
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