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MISIJONARJA ERNESTA SAKSIDA
1919 – 15. oktober – 2019

Jezusu so prinašali otroke,
da bi se jih dotaknil,
učenci pa so jih grajali.
Ko je Jezus to videl,
je postal nejevoljen in jim je rekel:
»Pustite otroke, naj prihajajo k meni,
in ne branite jim,
kajti takšnih je Božje kraljestvo.
Resnično, povem vam:
Kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok,
nikakor ne pride vanj.«
In objel jih je, položil nanje roke
in jih blagoslavljal.
Mr 10,13–16

Kratek pregled življenja
 Rodil se je 15. oktobra 1919 v Dornberku pri Novi Gorici
(takrat Italija do 1945).

 Leta 1930 je kot enajstleten fant odšel v misijonski zavod v
Bagnolo, Italija.
 V misijone je odšel leta 1935 v Mato Grosso v Braziliji.

 Prve zaobljube je izpovedal 6. februarja 1937 v mestu Cuiabà.
 V duhovnika je bil posvečen 17. marca 1946 v São Paulo.

 Leta 1950 je prišel v Corumbà, kjer je ostal do konca življenja.
 V Corumbà je leta 1961 v leseni baraki ustanovil Deško
mesto; rad je dodal, da Slovensko deško mesto.

 Tam je umrl 13. marca 2013, po 78-ih letih misijonskega dela.
 V Braziliji (portugalščina) je izšlo več kot deset knjig, ki
govorijo o njegovem delu in poslanstvu. V slovenščini: Pustite
otroke k meni, Misijonska pričevanja 9, Ljubljana, 1996, 224
strani, (prevedena v italijanščino)
 Odlikovan z mnogimi, tudi najvišjimi državnimi priznanji –
več kot štiridesetimi. Zvezna univerza Brazilije v Corumbà
mu je 14. maja 2005 podelila častni doktorat za dolgoletno
socialno in vzgojno delo med najbolj zapuščenimi otroki in
mladimi.
 Doma je leta 1996 postal častni občan občine Nova Gorica.

 Vse življenje je živel v tujini, pa vendar vedno Slovenec. Oče
mu je pri odhodu v Bagnolo leta 1930 dejal: »Pojdi, moj sin,
toda vedno pomni, da si Slovenec!« Za enega najsrečnejših
dni je štel dan, ko je po letu 1991 dobil slovenski potni list in
bil tako uradno priznan kot Slovenec.

MISIJONSKA DEVETDNEVNICA

ob 100-letnici rojstva misijonarja Ernesta Saksida
1. DAN
V imenu Očeta …

• Misel misijonarja Saksida
Problem revščine na periferiji mesta Corumbà je
praktično nerešljiv, ker je ta del mesta pod napadi najbolj
obupanih emigrantov iz Bolivije. Kakor hitro si kdo opomore, gre naprej v São Paulo. Corumbà je samo prehodno
mesto. Ko sonce žge pločevino barak, v njih ne vzdrži noben pes več, otroci in matere pa morajo, ker se ne morejo
kar naprej potikati okrog kot živali. V mnogih primerih
so očetje šli na delo v druga mesta. Tu niso zdržali, pa
tudi ne vrnejo se več. Matere so ostale same z otroki. Od
česa neki potem živijo?
• Molimo po namenu svetega očeta:
Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …

• Misijonska molitev
Vsemogočni Bog, Oče vseh ljudi,
zahvaljujemo se ti za misijonarja Ernesta,
za njegov zgled popolne predanosti tvojim načrtom.
Po navdihu tvojega Duha se je kot skrben oče
ves žrtvoval za uboge, zlasti za otroke in mlade,
da so postali pošteni državljani in dobri kristjani.
Prosimo te, tudi v nas vnemi tako močen ogenj ljubezni,
da bomo v potrebnih videli obraz tvojega Sina Jezusa
ter velikodušno in požrtvovalno pomagali vsem,
ki se trudijo za evangelij doma ali v misijonskih deželah.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
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• Vzkliki
Srce Jezusovo, dobrote in ljubezni polno – usmili se nas!
Gospod, obudi zadosti novih misijonarjev – prosimo
te, usliši nas!
Marija, pomoč kristjanov – prosi za nas!
2. DAN

V imenu Očeta …

• Misel misijonarja Saksida
Pojdite še malo naprej na periferijo. Tovornjaki odlagajo smeti, odpadke, vseh vrst hrano. Tam je na stotine
barakarjev, ki brskajo in pobirajo pločevinaste škatle,
karton, ostanke hrane, kose lesa … Na vse kupe se vržejo
ljudje, otroci, psi, da vsak pobere, kar mu najbolj ustreza.
Občina je izdala ukaz, da je treba odpadke takoj zažgati,
toda ljudje ogenj pogasijo in se vržejo na pripeljano »blago«. Tako odpadki bogatih postanejo hrana za reveže.
• Molimo po namenu svetega očeta:
Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …

• Misijonska molitev
Vsemogočni Bog, Oče vseh ljudi,
zahvaljujemo se ti za misijonarja Ernesta,
za njegov zgled popolne predanosti tvojim načrtom.
Po navdihu tvojega Duha se je kot skrben oče
ves žrtvoval za uboge, zlasti za otroke in mlade,
da so postali pošteni državljani in dobri kristjani.
Prosimo te, tudi v nas vnemi tako močen ogenj ljubezni,
da bomo v potrebnih videli obraz tvojega Sina Jezusa
ter velikodušno in požrtvovalno pomagali vsem,
ki se trudijo za evangelij doma ali v misijonskih deželah.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
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• Vzkliki
Srce Jezusovo, neskončno usmiljeno – usmili se nas!
Gospod, obudi zadosti dobrih misijonarjev –
prosimo te, usliši nas!
Marija, kraljica apostolov – prosi za nas!
3. DAN

V imenu Očeta …
• Misel misijonarja Saksida
Reveža ni mogoče prevarati tako, da mu vržeš paket
hrane ali obleke, potem pa se spet zapreš v svojo udobno
hišo. Na lastni koži moraš občutiti njegovo revščino in jo
z njim deliti noč in dan, poleti in pozimi. Samo takrat te
bo sprejel za svojega, imel bo zaupanje vate.
• Molimo po namenu svetega očeta:
Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …
• Misijonska molitev
Vsemogočni Bog, Oče vseh ljudi,
zahvaljujemo se ti za misijonarja Ernesta,
za njegov zgled popolne predanosti tvojim načrtom.
Po navdihu tvojega Duha se je kot skrben oče
ves žrtvoval za uboge, zlasti za otroke in mlade,
da so postali pošteni državljani in dobri kristjani.
Prosimo te, tudi v nas vnemi tako močen ogenj ljubezni,
da bomo v potrebnih videli obraz tvojega Sina Jezusa
ter velikodušno in požrtvovalno pomagali vsem,
ki se trudijo za evangelij doma ali v misijonskih deželah.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
• Vzkliki
Srce Jezusovo, žareče ognjišče ljubezni – usmili se nas!
Gospod, obudi zadosti svetih misijonarjev –
prosimo te, usliši nas!
Marija, tolažnica žalostnih – prosi za nas!
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4. DAN
V imenu Očeta …

• Misel misijonarja Saksida
Ljudje me sprašujejo: »Pa kako bo, ko nas boste morali zapustiti?« Sam sebi ne vem odgovoriti. Samo priznavam, da sem Bogu daroval vse življenje. Nisem imel časa
navezati se na posvetne reči, saj veste, da sem že kot otrok sledil svojemu notranjemu klicu. Ko sem odprl oči in
pogledal v svet, sem povsod okoli sebe videl le revščino:
živel sem med revščino, med revščino sem se postaral in
v revščini želim umreti. To je moje veselje, moj svet, moj
poklic, moja radost.«
• Molimo po namenu svetega očeta:
Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …

• Misijonska molitev
Vsemogočni Bog, Oče vseh ljudi,
zahvaljujemo se ti za misijonarja Ernesta,
za njegov zgled popolne predanosti tvojim načrtom.
Po navdihu tvojega Duha se je kot skrben oče
ves žrtvoval za uboge, zlasti za otroke in mlade,
da so postali pošteni državljani in dobri kristjani.
Prosimo te, tudi v nas vnemi tako močen ogenj ljubezni,
da bomo v potrebnih videli obraz tvojega Sina Jezusa
ter velikodušno in požrtvovalno pomagali vsem,
ki se trudijo za evangelij doma ali v misijonskih deželah.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

• Vzkliki
Srce Jezusovo, daritev za grešnike – usmili se nas!
Gospod, obudi zadosti zvestih misijonarjev – prosimo
te, usliši nas!
Marija, pribežališče grešnikov – prosi za nas!
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5. DAN
V imenu Očeta …

• Misel misijonarja Saksida
Prav to, da se čutim koristnega, ljubljenega v njihovi
najpristnejši hvaležnosti, je zame najmočnejša spodbuda, da nadaljujem delo med njimi, pripravljen na vsako
žrtev in za vse življenje, in da premagujem težave, ki jih
prinaša današnji čas in napačen razvoj. Sicer sem zadovoljen s tem, kar delam, in že od začetka opažam, da je
tudi Gospod zadovoljen in mi je ob strani vsak trenutek
in v vseh okoliščinah, v vsem dogajanju.
• Molimo po namenu svetega očeta:
Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …

• Misijonska molitev
Vsemogočni Bog, Oče vseh ljudi,
zahvaljujemo se ti za misijonarja Ernesta,
za njegov zgled popolne predanosti tvojim načrtom.
Po navdihu tvojega Duha se je kot skrben oče
ves žrtvoval za uboge, zlasti za otroke in mlade,
da so postali pošteni državljani in dobri kristjani.
Prosimo te, tudi v nas vnemi tako močen ogenj ljubezni,
da bomo v potrebnih videli obraz tvojega Sina Jezusa
ter velikodušno in požrtvovalno pomagali vsem,
ki se trudijo za evangelij doma ali v misijonskih deželah.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

• Vzkliki
Srce Jezusovo, bogato za vse, ki te kličejo – usmili se nas!
Gospod, obudi zadosti gorečih misijonarjev –
prosimo te, usliši nas!
Marija, kraljica pričevalcev – prosi za nas!
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6. DAN
V imenu Očeta …

• Misel misijonarja Saksida
Ko se oziram na preteklost, na prehojeno pot, na vse,
kar obstaja in se dogaja, me prevzema globoka ganjenost
in se vprašujem, kako je Gospod uporabil prav mene za
delo, ki je tako ljubo njegovemu svetemu Srcu: tisoči otrok in ubogih so se rešili in se še vedno rešujejo svojega
bednega življenjskega položaja, nevrednega Božjih otrok.
Odpovedal sem se družini in otrokom, da ustanovim neizmerno družino, da imam tisoče otrok. Gospod je bil zares
predober z menoj in to me spodbuja in povečuje v meni
hvaležnost in zavestno ponižnost. Ustanovil sem košček
domovine, malo Slovenijo in je tu, blizu mene. Prav zato bi
lahko don Boskovo mesto imenovali – Slovensko mesto.
• Molimo po namenu svetega očeta:
Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …

• Misijonska molitev
Vsemogočni Bog, Oče vseh ljudi,
zahvaljujemo se ti za misijonarja Ernesta,
za njegov zgled popolne predanosti tvojim načrtom.
Po navdihu tvojega Duha se je kot skrben oče
ves žrtvoval za uboge, zlasti za otroke in mlade,
da so postali pošteni državljani in dobri kristjani.
Prosimo te, tudi v nas vnemi tako močen ogenj ljubezni,
da bomo v potrebnih videli obraz tvojega Sina Jezusa
ter velikodušno in požrtvovalno pomagali vsem,
ki se trudijo za evangelij doma ali v misijonskih deželah.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
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• Vzkliki
Srce Jezusovo, naše življenje in vstajenje – usmili se nas!
Gospod, obudi zadosti laiških misijonarjev – prosimo
te, usliši nas!
Marija, kraljica mučencev – prosi za nas!
7. DAN

V imenu Očeta …

• Misel misijonarja Saksida
Zares je moje delo samo kaplja v morje, ki je ves svet.
Gospod mi ni zaupal morja, napravil pa me je odgovornega za to kapljo. Zato delam, kot bi od mene bilo odvisno
odrešenje vsega sveta. Jaz moram rešiti ta svet. Če tega ne
storim, se nikoli ne bo moglo reči, da je svet rešen, manjkal bo en del, kaplja, ki je pripadala meni. Zato mi ni treba
biti morje, ampak preprosta kaplja, treba je samo, da storim svoj del. Zato je meni dovolj za zmago, če sem kot mali
David z Božjim orožjem, ne pa da bi bil Goljat. Delam, kot
če bi moral rešiti ves svet, in to me preoblikuje v pravega
velikana, srečnega nad poslanstvom, ki mi je zaupano.
• Molimo po namenu svetega očeta:
Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …

• Misijonska molitev
Vsemogočni Bog, Oče vseh ljudi,
zahvaljujemo se ti za misijonarja Ernesta,
za njegov zgled popolne predanosti tvojim načrtom.
Po navdihu tvojega Duha se je kot skrben oče
ves žrtvoval za uboge, zlasti za otroke in mlade,
da so postali pošteni državljani in dobri kristjani.
Prosimo te, tudi v nas vnemi tako močen ogenj ljubezni,
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da bomo v potrebnih videli obraz tvojega Sina Jezusa
ter velikodušno in požrtvovalno pomagali vsem,
ki se trudijo za evangelij doma ali v misijonskih deželah.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

• Vzkliki
Srce Jezusovo, zveličanje vate upajočih – usmili se nas!
Gospod, obudi zadosti redovnih misijonarjev –
prosimo te, usliši nas!
Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas!
8. DAN

V imenu Očeta …

• Misel misijonarja Saksida
Za vsako prizadevanje in dobrodelno ustanovo, ki jo
navdihuje Gospod, je značilno, da jo spremljajo težave.
Zato je jasno, da jih ni manjkalo tudi meni, in to prav hudih. Ljubezen do otrok in dobro, ki sem ga videl, da prihaja med te uboge in izrinjene ljudi, sta mi dajala spodbude,
da premagam kakršne koli težave. Nikoli se nisem zrušil
niti omahoval. Čutil sem, da sem na poti, ki jo je Gospod
prihranil zame, in nobena človeška sila me ne bi mogla
odvrniti od nje. Odtlej je bilo delo moje življenje, razlog
in smisel mojega življenja. Nisem smel podleči in v nobenem trenutku nisem smel »dvigniti rok s pluga« in »se
ozirati nazaj«, kot bi rekel Gospod. Težave so bile okoliščine, ki jih je Gospod dopustil v mojem načrtu; kazale so
njegovo previdnost. Pomagale so mi, da sem ostal skromen in hvaležen Gospodu tudi takrat, ko sem prejemal
pohvale in odlikovanja.
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• Molimo po namenu svetega očeta:
Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …

• Misijonska molitev
Vsemogočni Bog, Oče vseh ljudi,
zahvaljujemo se ti za misijonarja Ernesta,
za njegov zgled popolne predanosti tvojim načrtom.
Po navdihu tvojega Duha se je kot skrben oče
ves žrtvoval za uboge, zlasti za otroke in mlade,
da so postali pošteni državljani in dobri kristjani.
Prosimo te, tudi v nas vnemi tako močen ogenj ljubezni,
da bomo v potrebnih videli obraz tvojega Sina Jezusa
ter velikodušno in požrtvovalno pomagali vsem,
ki se trudijo za evangelij doma ali v misijonskih deželah.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

• Vzkliki
Srce Jezusovo, naš mir in naša sprava – usmili se nas!
Gospod, obudi zadosti naših misijonarjev – prosimo
te, usliši nas!
Marija, Mati Kristusova – prosi za nas!
9. DAN
V imenu Očeta …

• Misel misijonarja Saksida
Prostovoljci so nam zelo potrebni. Delo zahteva mnogo napora in ljudi, ki so pripravljeni na žrtev in za čudovito izkušnjo. Obisk mladih slovenskih študentov leta 1993
in 1994 me je presenetil. Bil sem ganjen in zelo srečen.
Toda koliko bolj bi bil srečen, če bi se moje sanje uresničile: da bi ti mladi ostali in se zadržali vsaj za nekaj časa.
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Gotovo bi bilo veselje tudi zanje ob izkušnji, da se posvečajo drugim, ki nas tako zelo potrebujejo. Prisiljen sem
iskati prostovoljce drugod …
• Molimo po namenu svetega očeta:
Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …

• Misijonska molitev
Vsemogočni Bog, Oče vseh ljudi,
zahvaljujemo se ti za misijonarja Ernesta,
za njegov zgled popolne predanosti tvojim načrtom.
Po navdihu tvojega Duha se je kot skrben oče
ves žrtvoval za uboge, zlasti za otroke in mlade,
da so postali pošteni državljani in dobri kristjani.
Prosimo te, tudi v nas vnemi tako močan ogenj
ljubezni, da bomo v potrebnih videli obraz tvojega
Sina Jezusa ter velikodušno in požrtvovalno
pomagali vsem, ki se trudijo za evangelij doma ali v
misijonskih deželah.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
• Vzkliki
Srce Jezusovo, iz čigar polnosti smo vsi prejeli –
usmili se nas!
Gospod, obudi zadosti srečnih misijonarjev –
prosimo te, usliši nas!
Marija, Mati Cerkve – prosi za nas!
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MOLITEV ROŽNEGA VENCA
za rajnega misijonarja Ernesta Saksida
- Častitljivi del Pred začetkom:
Molili bomo častitljivi del rožnega venca.
Misijonarju Ernestu Saksidu so bili pri srcu mladi.
Njim je posvetil vse svoje dolgo življenje. Njegovo geslo
je bilo evangeljsko: Pustite otroke k meni! Mladi so bili
njegovo veselje in njegova sreča. S svojim življenjem je
mladim razodeval dobroto Boga, nebeškega Očeta.
Ko bomo prosili usmiljenega Boga, da ga poveliča s
slavo izvoljenih v nebesih, bomo prosili za mlade doma
in po svetu. Pri tej molitvi se nam bo pridružil tudi misijonar Ernest Saksida.
1. Ki je od mrtvih vstal.
Oče naš …

V tej desetki bomo prosili, da bi vsi mladi, ki so zašli na
stranpoti, našli pot iz moralne bede, v katero so večkrat
pahnjeni zaradi težkih razmer v družbi. Naj najdejo prave vzgojitelje, ki jim bodo kazali pot v pošteno in srečno
življenje.
Zdrava Marija (10x) …

Slava Očetu …
O Jezus, odpusti nam naše grehe …

Gospod, daj rajnemu misijonarju Ernestu večni pokoj.
- In večna luč naj mu sveti.
Naj počiva v miru. - Amen.
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2. Ki je v nebesa šel.
Oče naš …

V tej desetki bomo prosili, da bi mladi premagali
revščino in bedo ter pomanjkanje potrebnih zemeljskih
dobrin, v kar so pahnjeni milijoni mladih po svetu. Naj
najdejo številne velikodušne ljudi, ki jim bodo pri tem nesebično pomagali.
Zdrava Marija (10x) …

Slava Očetu …
O Jezus, odpusti nam naše grehe …

Gospod, daj rajnemu misijonarju Ernestu večni pokoj.
- In večna luč naj mu sveti.
Naj počiva v miru. - Amen.

3. Ki je Svetega Duha poslal.
Oče naš …

V tej desetki bomo prosili, da bi mladi prisluhnili glasu vesti, ki jih vabi k darovanju svojega življenja za mlade,
ki so v težavah doma in po svetu. Naj se odločijo darovati svoje življenje tudi v duhovnem, redovnem ali misijonskem poklicu.
Zdrava Marija (10x) …

Slava Očetu …
O Jezus, odpusti nam naše grehe …

Gospod, daj rajnemu misijonarju Ernestu večni pokoj.
- In večna luč naj mu sveti.
Naj počiva v miru. - Amen.
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4. Ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
Oče naš …

V tej desetki bomo prosili, da bi vsi mladi bili deležni ljubezni očeta in matere, da ne bi nihče bil sirota, ki
bi moral beračiti za ljubezen pri tujih ljudeh. Naj najdejo
plemenite in velikodušne ljudi, ki jim bodo nadomestili
dom in starše.
Zdrava Marija (10x) …

Slava Očetu …
O Jezus, odpusti nam naše grehe …

Gospod, daj rajnemu misijonarju Ernestu večni pokoj.
- In večna luč naj mu sveti.
Naj počiva v miru. - Amen.
5. Ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.
Oče naš …

V tej desetki bomo prosili, da bi mladi imeli pogum zaživeti prave vrednote, ki bodo temelj njihove prihodnosti
na zemlji in zagotovilo večne sreče v nebesih. Naj mladi
tudi danes najdejo navdušenih misijonarjev, kakšen je bil
misijonar Ernest Saksida.
Zdrava Marija (10x) …

Slava Očetu …
O Jezus, odpusti nam naše grehe …

Gospod, daj rajnemu misijonarju Ernestu večni pokoj.
- In večna luč naj mu sveti.
Naj počiva v miru. - Amen.
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MOLITVENA URA

Priporočljivo je prebrati kratko preglednico življenja
Ernesta Saksida, ki je na začetku te knjižice!
Pesem: Povsod Boga, SG 157
Bralec:
Misijonar Ernest Saksida in njegova življenjska pot:
Rodil se je 15. oktobra 1919 v Dornberku pri Novi Gorici, ki je takrat spadal še pod Italijo. Kot enajstleten fant
je leta 1930 odšel v misijonski zavod v Bagnolo v Italiji. V
misijone je odšel 1935 v Brazilijo, Mato Grosso.
Prve zaobljube je izpovedal 6. februarja 1937 v mestu Cuiabà in bil 17. marca 1946 posvečen v duhovnika
v São Paulo. Leta 1950 je prišel v Corumbà, kjer je ostal
do konca življenja. Leta 1961 je v leseni baraki ustanovil Deško mesto, za katerega je rad rekel, da je Slovensko
deško mesto. Tam je umrl 13. marca 2013, po 78-ih letih
misijonskega dela. V Braziliji je izšlo več kot deset knjig,
ki govorijo o njegovem delu in poslanstvu. Pri nas je bila
leta 1996 izdana knjiga Pustite otroke k meni, Misijonska
pričevanja 9, Ljubljana, 1996, 224 strani, ki je bila prevedena tudi v italijanščino.
Odlikovan je bil z več kot štiridesetimi tudi najvišjimi
državnimi častmi. Zvezna univerza Brazilije v Corumbà
mu je 14. maja 2005 podelila častni doktorat za dolgoletno socialno in vzgojno delo med najbolj zapuščenimi
otroki in mladimi. Doma je leta 1996 postal častni občan
Občine Nova Gorica. Vse življenje je deloval v tujini, pa
vendar je bil vedno Slovenec. Oče mu je pri odhodu v Bagnolo leta 1930 dejal: »Pojdi, moj sin, toda vedno pomni,
da si Slovenec!« Za enega najsrečnejših dni je štel dan, ko
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je po letu 1991 dobil slovenski potni list in bil tako uradno priznan kot Slovenec.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. - Amen.
Gospod z vami. - In s tvojim duhom.

Napovedovalec:
Ob 100-letnici rojstva misijonarja Ernesta Saksida
hočemo poživiti svojo misijonsko zavest in premisliti, kaj
mi danes lahko storimo ob zgledu njegovega življenja.
Molimo:
Vsemogočni Bog, Oče vseh ljudi,
zahvaljujemo se ti za misijonarja Ernesta,
za njegov zgled popolne predanosti tvojim načrtom.
Po navdihu tvojega Duha se je kot skrben oče
ves žrtvoval za uboge, zlasti za otroke in mlade,
da so postali pošteni državljani in dobri kristjani.
Prosimo te, tudi v nas vnemi tako močen ogenj ljubezni,
da bomo v potrebnih videli obraz tvojega Sina Jezusa
ter velikodušno in požrtvovalno pomagali vsem,
ki se trudijo za evangelij doma ali v misijonskih deželah.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Napovedovalec:
Dejansko se je vse začelo,
ko je prestopil Rubikon med razkošjem in revščino,
ko je njegov dom postala baraka
in njegovi domači vseh vrst ubogi, zlasti mladi.
Takole nam to sam opiše:

Bralec:
V salezijanskem zavodu Sv. Terezije DJ v Corumbà, v
Braziliji, sem bil šolski svetnik. Zavod je v središču mesta,
sredi hiš preprostih ljudi, ki pa jih ne tare pomanjkanje.
Poleg rednega dela v šoli sem hodil vsak teden na obrobje
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mesta, kjer mi je ravnatelj zaupal duhovno vodstvo skupine sester, ki so delale med barakarji. Tri revne sestre in
kapelica. Zanje sem maševal in pridigal.
Pot do kapelice me je vodila skozi naselje barak, ki so
bile narejene iz kartona in blata, s pločevinasto streho.
Iz polteme teh barak so me gledale oči mož in žena brez
dela, pogreznjenih v umazanijo in revščino. Okrog mene
so vreščali otroci kot muhe, vpili in se smehljali, kakor
drugi otroci na svetu, toda ti so bili slabotni, podhranjeni, nerazviti, izsušeni … V očeh, ki so me spremljale, sem
večkrat začutil sovraštvo. Govorile so mi: Ti prihajaš iz
mesta in se boš tja tudi vrnil. Tam dobro živite, mi pa smo
tukaj ujeti v bedo! Zanje sem pripadal neki drugi rasi,
sovražni rasi, tisti, ki udobno leži v posteljah z belimi in
snažnimi rjuhami.
Nekega dne sem se odločil: grem mednje! Ko sem bil
pri sestrah v kapeli zazrt v hostijo na oltarju, sem si dejal:
Kristus ni navzoč samo tukaj na belem prtičku, navzoč je
tudi v umazani baraki, pri tistih revežih, v tistih očeh, ki
gledajo sovražno. Tistega Kristusa moram obiskati in mu
prinesti, česar nima: kruh, upanje, vero …
Napovedovalec:
Vzemimo si nekaj trenutkov za premislek,
za morebitno mojo-tvojo osebno odločitev,
kako jaz sprejemam Božje navdihe …
Tihota …

Napovedovalec:
Pustimo se nagovoriti Božji besedi,
da bo v nas živa in učinkovita,
kakor je bila v apostolih in mnogih misijonarjih.
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Bralec:
Vero izpričujemo z deli (Jak 2,14–18)
Berilo iz pisma apostola Jakoba

Kaj pomaga, moji bratje, če kdo pravi, da ima vero,
nima pa del? Mar ga lahko vera reši? Če sta brat ali sestra
gola in jima manjka vsakdanje hrane, pa jima kdo izmed
vas reče: »Pojdita v miru! Pogrejta se in najejta!« a jima
ne daste, kar potrebujeta za telo, kaj to pomaga? Tako je
tudi z vero, če nima del; sama zase je mrtva. Vendar bo
kdo rekel: »Ti imaš vero, jaz imam pa dela. Pokaži mi svojo vero brez del in jaz ti bom pokazal vero iz svojih del.«
Božja beseda.

Psalm z odpevom: Tukaj sem, Gospod, pošlji mene!
Trdno sem upal v Gospoda;
sklonil se je k meni, uslišal moje vpitje.
V usta mi je položil novo pesem,
hvalno pesem našemu Bogu.

Klavnih in jedilnih daritev nisi hotel,
ali ušesa si mi odprl.
Žgalnih žrtev in daritev za greh nisi terjal;
tedaj sem rekel: »Glej, prihajam!«
Tedaj sem rekel: »Glej, prihajam;
v zvitku knjige je o meni pisano:
Spolnjevati tvojo voljo, moj Bog, me veseli
in tvoja postava je v mojem srcu.«

Oznanjeval sem pravičnost v velikem zboru;
glej, svojih ustnic nisem zapiral; Gospod, ti veš.
Tvoje pravičnosti nisem skrival v svoje srce,
o tvoji zvestobi in tvoji moči sem pripovedoval.
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Aleluja.
Tebe Boga hvalimo, tebe Gospoda poveličujemo,
tebe po vsej zemlji slavi sveta Cerkev.
Aleluja.

Sojeni bomo po delih ljubezni (Mt 25 31–40)
Iz svetega evangelija po Mateju
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Ko pride Sin
človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat
bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo
zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir
loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico.
Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali
piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me
oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in
ste prišli k meni.‹
Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ›Gospod, kdaj smo
te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti?
Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k
tebi?‹
Kralj jim bo odgovoril: ›Resnično, povem vam: Kar
koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste
meni storili.‹
Kristusov evangelij.
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Nagovor
Lahko preberemo iz knjige: Pustite otroke k meni, str. 9.
V zavrženem časopisu je lahko sporočilo tudi za nas
danes.

Pariz. Evropska prestolnica. Mesto ekstravagantnih
modnih novosti. Za ceno se ne sprašuje. Tudi mesto, kakor
povsod po svetu, kjer je mogoče slišati klic dobrote in nanj
odgovoriti.
Neka gospa je šla na trg. Kupila je solato. Zavili so ji v
časopisni papir. Stopila je na tramvaj, da bi se odpeljala
proti domu. Usedla se je in položila torbo na kolena. Časopis, v katerega je bila zavita solata, je bil italijanski.
Med dolgočasno vožnjo ga je pogledala. Prebrala je naslov: Deško mesto. Brala je naprej. Članek pripoveduje o fantih, pobranih s ceste v mestu Corumbà v Braziliji, na meji
z Bolivijo. Na določeni postaji izstopi. Doma odloži solato,
časopis pa skrbno razgrne, da bi ga prebrala. Zanima jo.
Članek jo pretrese: Takoj moram pisati v Corumbà! In
piše: »Dragi oče Ernest, lahko kaj naredim za vaše uboge
otroke?« »Seveda lahko,« ji pri priči odgovori Ernest Saksida, ki je ustanovil Don Boskovo deško mesto.
Tako je gospa, ki je šla na trg po solato, postala botrica nekega dečka onstran oceana. Je ena številnih botric,
ki živijo v Evropi, del svojega srca pa imajo v Corumbà, v
mestu, kjer revščino premagujejo z velikodušno ljubeznijo
plemenitih src po vsem svetu.
Tržnica, solata, časopisni članek … Pri kosilu pa odločitev, da ne bom pojedel sam svojega obilnega obroka, dokler ne storim kaj za uboge na tem svetu. Tako! Sporočilo, ki
nas želi nagovoriti, kot je pariško damo. V rokah nimamo
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le časopisnega članka v slabo razumljivem jeziku, marveč
kar obsežno sporočilo. Hotelo bi biti vabilo. Pomoč pri naši-moji odločitvi: »Oče Ernest, lahko kaj storim za vaše sirote?« »Seveda, stopite v vrsto dobrote. V Don Boskovem
mestu se bo vaša darežljivost spremenila v srečo in nasmeh
tisoč sirot. Pustite, da otroci prihajajo k vam in se polastijo
ljubezni vašega srca.«
*****

Tako ni samo v Don Boskovem mestu v Corumbà, ampak na mnogo krajih po svetu, pa tudi v naši domovini.
Naključij ni, je samo Božja previdnost, ki nas vse vabi,
in naš odgovor: da Božji izziv sprejmemo ali ga zavrnemo.
Misijonar Ernest Saksida je sprejel Božji izziv in njegovo življenje je postalo čudovita avantura življenja, pravi
blagoslov in rešitev za mnoge izgubljene v vsakršni bedi.
Zakaj bi taka avantura ne postalo tudi moje življenje?
Prav moje!
Napovedovalec:
Sledi kratek čas za osebno molitev pred Najsvetejšim.

Kako napraviti korak od občudovanja misijonarja do
posnemanja njegove velikodušnosti in gorečnosti za reševanje duš. Nekaj povsem konkretnega, brez odlašanja
v nedogled.
…
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Prošnje za vse potrebe
Uvodna molitev:
Bog, naš Oče.
Tvoj služabnik duhovnik in misijonar Ernest Saksida
se je z veseljem odzval tvojemu povabilu
in z žarom krepostnega redovnega življenja
pričeval za Kristusa v Braziliji oseminsedemdeset let.
Zahvaljujemo se ti za vse milosti in darove,
s katerimi si ga obdaril in ti vzklikamo:
Vzklik hvaležnosti: Hvala ti, Gospod!

Za njegovo redovniško življenje,
s katerim je dolga leta služil Kristusu
v najbolj revnih in ubogih v misijonih:

Za milost, s katero je pogumno izpovedoval
evangeljske svete pokorščine, uboštva in čistosti
in nam bil zgled Kristusovega učenca:
Za njegovo velikodušno ljubezen,
s katero je služil ubogi in zapuščeni mladini
in je postal znamenje upanja za mnoge:

Za njegove molitve, žrtve in dobra dela,
ki jih je daroval Bogu za blagor bližnjega,
da so v njem imeli zgled krščanskega življenja:
Za njegovo stalno prizadevanje,
da bi se mnogi mladi tudi danes odločali
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služiti Bogu in bližnjemu v duhovnem poklicu:
Za velikodušne ljudi po svetu in v Sloveniji,
ki so z njim sodelovali in mu pomagali,
da je lahko izpolnil svoje misijonsko poslanstvo:

Sklepna molitev:
Z vodo in Svetim Duhom je bil krščen,
Gospod ga je poklical v redovno življenje,
da bi izpolnjeval evangeljske svete,
z oljem posvečenja ga je mazilil za duhovnika,
da bi ljudi vodil v odrešenje;
pridruži ga, Gospod, občestvu svetih v nebesih.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

V to molitveno uro lahko vključimo tudi molitev rožnega
venca, ki je v drugem delu te knjižice. →
Napovedovalec:
Misijonar Saksida bi želel objeti vse otroke tega sveta
in jim izkazati varnost očeta in ljubezen matere.
Prosimo zdaj za vsakega otroka, ki se kjer koli porodi
na ta svet, da bo deležen dobrote Boga Očeta in varstva
Matere Marije:
Blagoslovi tega otroka

Gospod, naš Bog in Oče,
dal si nam svojega Sina Jezusa Kristusa
kot Dobrega pastirja,
ki nas vse pozna po imenu.
Zahvaljujemo se ti
za tvojo milost in tvojo zvestobo;
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za novo življenje, ki si ga ustvaril,
za tega človeškega otroka,
ki se je rodil v naši sredi in ki si ga zaupal nam.
Dal si mu ušesa, da bi slišal,
in oči, da bi videl;
blagoslovi tudi usta tega otroka,
da se bo naučil smejati
in se izražati s človeško govorico;
blagoslovi njegove roke in noge
in naj telesno izkusi,
da je dobro vse, kar si ustvaril.

Prosimo te, nakloni temu otroku
zavetje in varstvo v tem trdem svetu.
Naj bo daleč od njega vse,
kar je hudobno in nečloveško.
Varuj ga pred slabimi vplivi;
ne dopusti, da bi se kdaj ponesrečil ali pokvaril.
Daj, da bo varno rastel ob svojih starših.
In mi, ki smo odrasli,
naj temu otroku ne dajemo pohujšanja,
temveč naj ga uvajamo v resnico.

Naj bo ime tega otroka za vedno zapisano
v knjigi življenja – na dlani Boga, našega Očeta.

(Huub Oosterhuis)
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Napovedovalec:
In vsi skupaj molimo:
Pod tvoje varstvo pribežimo …

Blagoslov:
Gospod z vami. - In s tvojim duhom.

Blagoslovi naj vas Bog Oče,
ki nas je ustvaril, da bi bili njegovi posinovljeni otroci:
Blagoslovi naj vas Jezus Kristus,
ki nam je s svojim trpljenjem zaslužil večno življenje:
Blagoslovi naj vas Sveti Duh,
ki nas posvečuje s svojimi sedmerimi darovi:
Blagoslovi naj vas vsemogoči Bog
Oče in Sin + in Sveti Duh.
Amen.

Vedno in povsod slavimo Gospoda. - Bogu hvala.
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Dodatek

Jožko KRAMAR, salezijanec, brat
ob 100 letnici rojstva:
1919 – 5. marec – 2019

To besedilo ali dele lahko umestimo v gornje bogoslužje,
zlasti v uro češčenja.

Kramarjeva pot od tod do večnosti

• Rodil se je 5. marca 1919 v Šmarci pri Kamniku.
• V misijone je odšel 15. avgusta 1935.
• Njegova misijonska pot je pestra in dolga:
• 5 let v Indiji:
1935 – 1940
• 26 let v Burmi (Mjanmar)
1940 – 1966
• 2 leti v Sloveniji, izgnanec
1966 – 1968
• 12 let na Filipinih
1968 – 1980
• 22 let v Papui Novi Gvineji
1980 – 2002
• 5 let v domovini
2002 – 2007
• Umrl je 6. septembra 2007 na Trsteniku, kjer je bil
tudi pokopan 10. septembra 2007.

V misijone je odšel še ne sedemnajstleten. Začel je
kot pomočnik v kuhinji, nadaljeval kot mizar, gradbenik,
umetnik, graditelj, pisec, katehet, predvsem pa kot goreč
misijonar. Prva od štirih knjig, ki jih je napisal o svojem
misijonskem delu, nosi pomenljiv naslov: Ljubezen ne
pozna ovir (1989). Sledile so še: Med svojim ljudstvom
Kearu (1993), Ob vznožju bruhajočih vulkanov (1995) in
Tultul med bojevniki Simbu (2003). Ljudem Kearu (Papua Nova Gvineja) je zapisal prvo besedo in potem prvo
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knjigo – prevod katekizma (Oki ouvove muke‘e, 1991);
temu ljudstvu je spisal tudi prvo kratko slovnico in slovar
kearu – angleščina.

Knjigo Ljubezen ne pozna ovir sklene z mislijo:

»Prijatelj, brat, ki si imel potrpljenje, da si te vrstice
prebral.
Zberi se sam v sebi in pomisli pred Bogom:
Ali sem storil vse, kar bi lahko storil, da tem ljudem,
mojim bratom, zasveti luč Kristusove ljubezni?
Ne odlašaj do tedaj, ko bi bilo prepozno … zate in za
tvoje brate.
Ne bodi krut kakor Kajn: ‚Kaj me brigajo! Saj so sami
krivi!‘
Bog je ljubezen! Ljubezen ne pozna ovir!
Daj mi duše, drugo vzemi!«

V knjigi Tultul med bojevniki Simbu:

»Gospod nas kliče, da pomagamo bratom in sestram
na njihovi poti v življenje.
Posebne pomoči so potrebni ljudje
v misijonih, še zlasti mladi.
Ljubezen do Boga in do bližnjega
je edina pot, ki pelje v življenje.
Bodimo odprtih src in rok za vse,
ki nas potrebujejo in pričakujejo.«

Hvala ti, Gospod, za vse!

Hvala ti,
da si po Marijinem posredovanju
izbral prav mene za svoje orodje
v tvojem zveličavnem vinogradu.
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Hvala ti,
da mi že šest desetletij
izkazuješ neizmerno naklonjenost,
me ohranjaš v svoji milosti in v službi širjenja
tvoje odrešenjske blagovesti med ljudstvi,
ki so tvoje ljubezni najbolj potrebni.
V svoji nebogljenosti, Gospod,
ti ne morem reči drugega kot:
neizmerna hvala ti, Gospod,
za vso tvojo potrpežljivost in dobroto,
in to kljub vsem mojim
nesposobnostim in malomarnostim,
ki se dan za dnem ponavljajo.

Prosim te, Gospod,
bodi še naprej potrpežljiv z mano,
ohranjaj me v svoji službi oznanjevanja evangelija tistim,
ki so tvoje pomoči najbolj potrebni –
tako vse dni do mojega zadnjega diha.
Gospod, hvala ti,
da smem ostati s teboj in med njimi
in biti vedno ves tvoj!
Naj v moči tvojega Duha zmorem tako ljubezen,
ki ne pozna ovir!
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Ob 60-letnici misijonskega poklica

Poganska ljudstva čakajo
in hrepene po Bogu ljubezni.
Bog pa čaka na ljubezen teh ljudstev.
Čaka na odgovor …
Čaka tudi na odgovor nekoga,
ki bi bil pripravljen posredovati njegovo ljubezen.
Čaka na odgovor velikodušnih mladih src,
ki bi bila pripravljena na žrtev in iti k ljudem,
ki tavajo v temini nevere,
jim posredovati Luč, Ljubezen, Odrešenje – Boga.
Kdo je pripravljen,
da bi bil prijatelj z neskončnim Bogom
in skupaj z njim odreševal človeštvo?
Ta, ki ga Bog kliče, si ti!
Poklican si za posrednika Boga ljudem.
Da, prav ti si poklican, da rečeš DA Bogu.
To si ti, dragi fant, in ti, drago dekle,
ker ti je Bog ustvaril srce za ljubezen;
tudi zato, da ljubiš tiste, ki niso ljubljeni.
Ne ustraši se svojih slabosti.
Saj boš le orodje v rokah Vsemogočnega.
On sam te bo vključil v načrt
zemeljske in večne sreče soljudi,
h katerim te bo poslal.
Pogum, to je vse, kar se zahteva od tebe,
da se napotiš po poti, ki vodi k sreči.

Ne izgovarjaj se na svoje nesposobnosti,
ker bo Bog s tvojo nesposobnostjo dokazal,
da nismo mi, ki rešujemo človeka,
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temveč da to dela On po nas,
ki smo njegovo orodje.
To vam zagotavljam iz lastne izkušnje,
ki sem ji priča že celih šestdeset let
v misijonskem delu med ljudstvi Azije in Oceanije.
Izbral si je mene,
najmlajšega iz najrevnejše družine v vasi,
in me uporabil kot svoje orodje
in me ima v svojih rokah že šest desetletij –
in to kljub mojim nesposobnostim in slabostim.
Bog nas vse vabi k sodelovanju;
čaka samo zato,
da se sami odločimo za sodelovanje
in podamo bratsko roko tistim,
ki nas najbolj potrebujejo.

Ali smo pripravljeni,
da bi bili vredno orodje v Božjih rokah,
za njegove svete načrte?
Bog nam pomagaj,
da bi to vedno bili.

Zakaj nazaj?

Mnogi me sprašujete,
zakaj se pri teh letih vračam v misijone,
nazaj med svoje ljudi v daljne tropske dežele;
in to v 82. letu starosti
in po 65 letih dela v misijonih?
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Moj odgovor je dokaj preprost:
med mojimi ljubljenimi otroki džungle
Kristusova blagovest še ni utrjena,
zato še vedno potrebujejo blagovestnikov
in spremljevalcev v svojem verskem življenju.
Kaj bi rekli o kmetu,
ki se je trudil in potil pri oranju in sejanju;
ko pa je nastopila bujna rast,
bi vse prepustil propadanju?

Za mnoge mlade, ki so bili v naših šolah,
ni dovolj, da so bili krščeni, birmani in poročeni;
postati morajo ZRELI kristjani,
močni stebri svojih družin
in temelji domače Cerkve.
Naši mladi očetje in matere
potrebujejo prijateljske roke pri gradnji
in oblikovanju svoje mlade družine
in prijateljskega krščanskega duha
v prizadevanju za dobro svojega naroda.
Ti mladi možje in žene potrebujejo oporo tistih,
ki so jih ljubili in se zanje trudili
od njihove rane mladosti.
Ponavljam: naše mlade družine
v Papui, Burmi in na Filipinih
potrebujejo prijazno in močno oporo za to,
da bi odrasli v dobre kristjane
in dobre člane svojih mladih narodov.
Ne moremo jih prepustiti samim sebi sedaj,
ko nas najbolj potrebujejo;
pomagati jim moramo,
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da bi dosegli svoje zrelo krščanstvo,
brez katerega ne bodo srečni
v nadaljnjem življenju.

Zato se vračam mednje,
da bi poskušal dokončati delo,
ki sem ga začel prav zanje v svoji rani mladosti.
Zanje se čutim odgovornega.
Kot je govoril sv. Janez Bosko, pravim tudi jaz:
srečen bom le tedaj,
če bodo oni srečni že tukaj na zemlji
in potem v večnosti!
Zato se vračam.
In naj mi Bog in Marija Pomočnica
pri tem pomagata!
(Septembra 2000)

PRIDRUŽITE SE MISIJONSKI MOLITVENI ZVEZI

MISIJONSKI ROŽNI VENEC
povezani v molitvi

PONEDELJEK | molimo za AFRIKO
TOREK | molimo za AMERIKO
SREDA | molimo za EVROPO
ČETRTEK | molimo za OCEANIJO
PETEK | molimo za AZIJO
Za interno uporabo zbral in pripravil Tone Ciglar, SDB;
Izdaja: Misijonsko središče Slovenije
Odgovarja, Matjaž Križnar, narodni ravnatelj
Oblikovanje in tisk: Salve d.o.o.
Oktober 2019
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