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z molitvijo, še posebej kot þlani Misijonske molitvene
zveze
z naroþilom in branjem revije Misijonska obzorja
z molitvijo in darovi na Misijonsko nedeljo
s svojim darom za misijonska vozila (akcija MIVA ob
Krištofovi nedelji)
v adventu z akcijo »otroci za otroke«
SRERåLþu s Trikraljevsko akcijo (koledovanje)
z botrstvom (redni meseþni prispevek)
z obþasnimi darovi za posameznega misijonarja, ali
ob konkretnem projektu
kot laiški misijonar (skupina SLED)
z iznajdljivo ljubeznijo



äLYOMHQMHQDMQDãHVSUHJRYRUL
GD%RåMDOMXEH]HQãHåLYL
z molitvijo kliþLPREODJRVORY]QHED
z darovi podpirajmo misijonarje sveta.
7,67,'$1
ko poreþHã
da je dovolj,
si mrtev.

Za vse informacije se obrnite na:
Misijonsko središþe Slovenije
Kristanova 1, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/300-59-50
Fax: 01/300-59-55
E-pošta: missio@rkc.si
Spletna stran: www.missio.si
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napravi korak,
pojdi naprej.
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QHREUDþaj se nazaj,
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DRAGI SODELAVCI
NA MISIJONSKIH POLJANAH SLOVENIJE!
Misijonska nedelja je svetovni dan solidarnosti, ko
se v molitvi in dobroti povežemo kristjani po vsem svetu,
kličemo božjo navzočnost na Kristusovo skrivnostno telo,
zdravimo rane bolnih udov in z dobroto krepimo
odmaknjene, odrinjene in pozabljene. To je torej dan, ko v
veselem praznovanju z ljudmi z vsega sveta spoznavamo,
da smo bratje in sestre ter vsi otroci istega nebeškega
Očeta.
Veselje in zaupanje, povezanost in navdušenje ob
zakladu vere bomo doživljali posebej ob praznovanjih. Na
samo Misijonsko nedeljo (21.10.) naj vsaka župnija oblikuje
bogoslužje, ki bo manifestacija vere, hvaležnosti za božjo
navzočnost, izraz povezanosti z vsem svetom in čut
odgovornosti za pomoč vsem tistim, ki na drugem koncu
sveta doživljajo stiske, nepismenost, lakoto, revščino,
zaostalost.
Prosimo vas, da tudi na viden način v cerkvi in
veroučnih prostorih predstavite misijonsko noto (plakati,
napisi, fotografije, razstava predmetov z misijonov,
misijonske barve, globus, rožni venec, sveto pismo …).
Pomagajte si tudi z gradivom, ki vam ga pošiljamo za
oblikovanje bogoslužja, misijonskega srečanja, molitvene
ure.
Predvsem pa vas prosimo, podprite misijonarje z
molitvijo in odkrijte ljudem pomembnost misijonskega
poslanstva vsakega izmed nas. Tudi darovi, ki jih boste
zbrali ob misijonski nedelji, bodo viden sad povezanosti v
Kristusovi Cerkve in dejavne ljubezni med nami.
Poleg farnega praznovanja se radi s svojimi verniki
udeležite skupnega škofijskega praznovanja na Plešivcu, saj
le-to kaže občestvenost Cerkve in skupno zavzetost za
misijonsko dejavnost.
Hvala vam in Bog vas naj blagoslavlja!
Stane Kerin, ravnatelj MSS

2

POMEN MISIJONSKE NEDELJE
Kristjani vsega sveta zajemamo pri istem
studencu. Okrepljeni z božjo besedo delujemo enotno
v Kristusovem skrivnostnem telesu. Opogumljeni po
delovanju Svetega Duha izžarevamo moč božje
ljubezni v povezanosti z vsemi brati in sestrami po
vsem svetu. Vera nam veča ljubezen, ki utrjuje
upanje, da bodo vsi ljudje lahko zajemali iz studencev
odrešenja in bomo tako vsi eno v veri, molitvi in
solidarnosti.
Na ta dan nam postane jasno, da je naša vera –
dejavnost, ki je v blagor vsem ljudem in ni sama sebi
namen. Oznanjevanje vere se dogaja veliko bolj v
obliki pomoči bližnjemu, omogočanja pravic revnim,
vračanja dostojanstva izobčenim, z razvojno pomočjo,
premagovanjem etničnih razlik in z ohranjanjem
življenja v vseh fazah. To poudarja papež v letošnji
poslanici za Misijonsko nedeljo. Da je najpopolnejše
znamenje vere – ljubezen do bližnjega – to dokazuje
pomoč ljudem v najrevnejših deželah sveta. S svojim
darom napravljamo Božjo dobroto otipljivo. To vrača
ljudem upanje in jim kaže pot k človeka vrednemu in
pravičnemu življenju.
Sporočilo naše vere ni nekaj, kar se dotakne
samo naše notranjosti. Božja beseda je luč za našo
pot, ki nas želi voditi v pravi smeri, v vseh krajih in
časih. Hoče biti naša življenjska drža, ki je zgled tudi
drugim. Izhaja iz našega osebnega prepričanja in
oblikuje nas same, skupnost v kateri živimo in s tem
tudi Cerkev. Tako postajamo pogumni sodelavci pri
spreminjanju vsakdanjega življenja.
Misijonska nedelja je torej svetovni misijonski
dan, ki premakne vse katoliške skupnosti v
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solidarnosti za najrevnejše dežele Afrike, Azije in
Južne Amerike. V nabirki Misijonske nedelje smo torej
zajeti in vključeni vsi verni z vsega sveta, ki se ta dan
povežemo in objamemo naše revne brate in sestre ter
tako v dejanju uresničimo veselo oznanilo naše vere in
ljubezni do Boga in do bližnjega.
Iz istega studenca vere zajemamo, na isti poti
nas krepi upanje, ob istem ognju se vnemamo v
ljubezni – in vsi ljudje po vsem svetu se bomo veselili
polnosti življenja.
Misijonska nedelja nam vsako leto daje iz
bogastva Cerkve krepko spodbudo. Letos je »beseda«
v središču. Mišljena je beseda, ki nam jo govori Bog
preko svetega pisma. To naj bi slišali! Da bo
odzvanjala v nas, se ji moramo odpreti in ji zavzeto
prisluhniti. Človek takrat resnično sliši, če posluša s
srcem, ali kot pravi afriška modrost: »Človek sliši, če
to tudi v svojem telesu občuti.«
Ali se to zgodi ob poslušanju božje besede? Če je
tako, potem velja geslo na plakatu letošnje Misijonske
nedelje: »Poklicani izžarevati besedo resnice.«
V misijonskih deželah izgovorjena beseda
pomeni središče druženja. In če je ta beseda evangelij
– ljudi popolnoma prevzame njeno veselo sporočilo.
Tam po maši ne razpravljajo o božji besedi in je ne
secirajo (cefrajo). V njej doživljajo srečanje z Bogom
in želijo doživeti njegovo navzočnost. Ti ljudje nam
dajejo življenjsko sporočilo, da je poslušanje božje
besede v polnosti srečanje z Njim, ki jo govori – Jezus
je tu resnično navzoč med nami.

Da bi to navzočnost res začutili na Misijonsko nedeljo
in da bi jo izžarevali z življenjem vse leto – to prosimo
Gospoda.

»Poklicani izžarevati besedo resnice.«
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GRADIVO ZA SVETO MAŠO NA MISJONSKO NEDELJO
Mašni obrazec lahko Za oznanjevanje evangelija, str. 786.
Berila so od 29 nedelje med letom B.
(V sprevodu nesemo evangeliarij ali sveto pismo ob
spremljavi sveč in postavimo BB na vidno mesto.)

UVOD:
»Poklicani izžarevati besedo resnice.«
Danes smo verniki po vsem svetu na poseben
način navzoči pri Kristusovi daritvi – skupaj molimo,
pojemo, se zahvaljujemo in prosimo drug za drugega.
Povezani z ljudmi vsega sveta želimo obhajati to sveto
daritev in prositi, da bi božji blagoslov objel vse nas in
nas v resnici povezal kot brate in sestre.
Božja beseda nam vsem sveti z istimi besedami
– sveti na naše poti, v naše preizkušnje in stiske, vse
temne in svetle trenutke, v vsa mesta in vasi, v
predmestja in oddaljena naselja v pragozdovih, na
sončno stran Alp in v mrak revščine.
Vsem želimo danes povedati in pokazati, da smo
si blizu, da vsem stojimo ob strani, da nas povezuje
vera, upanje in ljubezen.
Ker naša vera ni bila vedno goreča in ljubezen ne
prepoznavna – priznajmo najprej in obžalujmo svoje
grehe.
GOSPOD JEZUS KRISTUS,
 tvoja beseda je luč, ki odžene strah in temo v
stiskah življenja
 tvoj evangelij je sporočilo odrinjenim in
pozabljenim, da so pri tebi v središču pozornosti
 ti nas kličeš, da tvoje veselo oznanilo in tvojo
ljubečo navzočnost ponesemo na vse konce tega
sveta
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Predlog za NAGOVOR 1:
»Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče
postati velik med vami, naj bo vaš strežnik, in kdor
hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik.« (Mr
10,43)
Tale Jezusova logika iz današnjega evangelija
pač ne more biti niti malo aktualna v sedanjem času in
prav nič uporabna za sodobnega človeka. Če ne
uporabiš komolcev, če nimaš zvez in če nisi vsaj malo
tudi nesramen, ne moreš uspeti. Ali ne občudujemo
ljudi, ki so uspeli priti na visoke položaje in zavidamo
tistim, ki imajo veliko pod palcem. Kako lepo življenje
so si ustvarili, kaj vse si lahko privoščijo, živijo lahko
»na veliki nogi«. O, ko bi tudi jaz lahko zajemal
življenje z veliko žlico, pa mi očitno ni dano.
Iz tega sanjarjenja nas kaj hitro prebudi kruta
realnost, posebej še ob današnji krizi, ko vedno bolj
spoznavamo, da pohlep nekaterih in požrešnost
drugih, nam vsem greni življenje. Zdravnica Metka
Klevišar, o kateri je Andrej Šifrer dejal, da je angel v
človeški podobi, je zapisala: »Nekateri ljudje so zelo
glasni in prizadevni za to, da bi bil svet boljši.
Pozabljajo pa, da je treba začeti pri sebi.«
Lepe besede in sladke obljube ne rešujejo. Zato
pa nam postane blizu Gospod, ki pravi: »Sin človekov
tudi ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel
in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.« (Mr
10,45)
Grabljenje za sebe je svet pogubljalo. Kar
spomnimo se vseh Adamov, Kajnov in njunih
posnemovalcev v zgodovini človeštva. Koliko gorja,
teme, trpljenja in smrti so pustili za seboj. Na drugi
strani pa se ozrimo na novega Adama in na njegove

6

posnemovalce – koliko sonca, veselja, ljubezni,
življenja so ustvarili in podarili. Seveda so vzeli nase
križ daritve in zato podarjali zmago rešitve.
Med temi, ki v današnjem času hočejo razumeti
Jezusovo vabilo služenja in uresničujejo dejanja
daritve in služenja, so tudi misijonarji. Tam, kjer je
največja revščina, so oni bogastvo rešitve; tam kjer ni
vsakdanjega kruha, so oni kruh za preživetje; tam kjer
ni zdravnika, so oni balzam za ranjena telesa; tam,
kjer ni šole, so oni učitelji spoznanja; tam, kjer ni cest,
so oni mostovi in pot v bodočnost; tam, kjer je tema,
so oni luč upanja; tam, kjer je noč, so oni znanilci in
ustvarjalci novega dne; tam, kjer vlada smrt, so oni
dar življenja.
Profesor Drago Ocvirk, ki misijonari na
Salamonovih otokih, spoznava tole: »Odrešeno
življenje nastaja povsod, kjer nosimo bremena drug
drugega, se medsebojno osvobajamo in prehitevamo v
ljubezni.«
Ponosen človek današnjega časa pač ne more
biti srečen, če ob njem trpijo množice pozabljenih, ne
more mirno jesti s svoje preobložene mize, če toliki
vsak dan umirajo od lakote, ne more prijetno sedeti v
svojem naslonjaču, če milijoni nimajo strehe nad
glavo, ne more neprizadeto brskati po internetu na
najsodobnejšem računalniku, če nešteti nimajo
zvezka, kaj šele šole.
Mati Terezija, ki je imela velikokrat od dela
umazane roke, je dejala: »Nobena bolezen, niti
gobavost, ne more tako popačiti človeka, kot ga
popači pomanjkanje ljubezni, brezbrižnost do bližnjega
– ker ni sposoben v sočloveku prepoznati brata in
sestro, še več: trpečega Jezusa!«
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Danes, na misijonsko nedeljo, smo v duhu, po
skupni molitvi in posebej po mašni daritvi povezani z
ljudmi vsega sveta. Zremo vse reveže, siromake,
bolne, nepismene, preganjane v oddaljenih krajih …
sočustvujemo z njimi. Ponosni smo na tiste pogumne
brate in sestre, ki so s sončne strani Alp odšli v te
kraje in so tam kot misijonarji in misijonarke
požrtvovalni služabniki in zavzeti graditelji človeka
vrednega življenja. Tam rastejo hiše, šole, ambulante,
gradijo se ceste in zavetišča, vrtci in domovi, pa tudi
cerkve. Tam izginja lakota in bolezen, nepismenost in
ponižanje – tam se nasmeh vrača na obraze in veselje
v srce.
Ta pogum misijonarjev, ta vera v zmago, ta
darujoča ljubezen – pa raste iz vaše globoke vere,
vašega trdnega upanja, vaše goreče ljubezni. Hvala
vam, da ste vi tisti, ki ste že in boste v letu vere še
bolj uresničevali vodilno misel svetega očeta ob
letošnji misijonski nedelji: »Poklicani z življenjem
izžarevati resnico.« In ta resnica je: »Kdor hoče biti
velik, bodi strežnik«.
Modri Sirah je zapisal: »Tvoja dlan naj ne bo
odprta zato, da bi jemala, ne stisnjena, kadar daje.«
(Sir 3,41)
Raul Follereau, ki je bil požrtvovalen zdravnik v
misijonih, je dejal: »Neki narod ni velik že zato, ker je
številčen in močan; neki narod ni velik že zato, ker je
bogat; neki narod je velik samo takrat, če je zmožen
veliko ljubiti.«
Poklicani smo, da z življenjem izžarevamo
resnico, ki je ljubezen. Tako bomo osrečili sebe in
svet. Amen.
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IZPOVED VERE:
Danes, na Misijonsko nedeljo, se čutimo povezani s
kristjani z vsega sveta, posebej s tistimi v misijonskih
deželah. V duhu zedinjeni z njim izpovejmo našo
skupno veroizpoved.
PROŠNJE LJUDSTVA:
Bratje in sestre, obrnimo se z zaupanjem k našemu
skupnemu nebeškemu Očetu in ga prosimo:
1. Bog naš Oče, opogumljaj vse člane Cerkve, da
bomo vsi po vsem svetu veselo nadaljevali delo
odrešenja tvojega Sina.
2. Odpri oči vsem, ki so slepi za revščino in krivice
in jim ogrej srce, da bodo sodelovali pri
posredovanju pomoči vsem narodom.
3. Razsvetli vse, ki so odgovorni za gospodarstvo in
politiko, da se bodo zavzemali za mir med narodi
in omogočali dostojno življenje vsem ljudstvom.
4. Podpiraj s svojim blagoslov vse misijonarje, da
bo njihovo delo med najbolj revnimi obrodilo
bogate sadove.
5. Obdaruj s svojo besedo ljudi v misijonskih
deželah, da bodo spoznali, da si ti z njimi na
njihovi poti k rešitvi.
6. Razširi srca vseh ljudi s svojo ljubeznijo, da si
bodo radi pomagali med seboj z molitvijo in
darovi.
7. Podari svoj blagoslov in zadovoljstvo vsem, ki
velikodušno podpirajo misijone.
8. Sprejmi v luč svoje slave vse rajne delavce na
misijonskih poljanah.
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Dobri Bog, ti želiš, da bi se vsi kot bratje in sestre
veselili tvojih darov. Povezuj nas med seboj v
spoštovanju in ljubezni. Pomagaj nam, da bomo tvojo
Besedo resnice izžarevali s svojim življenjem. Po
Kristusu, našem Gospodu. Amen.
POVABILO K DAROVANJU ZA MISIJONE:
V mnogih deželah sveta, kjer vlada revščina,
nepismenost, lakota in zapostavljanje, je Cerkev
ljudem edina opora in upanje. S svojo molitvijo in s
svojim darom danes sodelujete v veliki solidarnostni
akciji vesoljne Cerkve. Naj bo vaše srce široko in roka
darežljiva, saj bo tudi vaš plamenček dobrote pomagal
prinesti luč rešitve v temo bede tega sveta. Hvala vam
in Bog vam povrni za vsak dar!
OČE NAŠ
Jezus sam nam je podaril molitev v kateri smemo
Bogu reči: Oče. Kadar molimo, smo lahko prepričani,
da smo takrat najgloblje povezani z vsemi ljudmi, ki
imajo Boga za Očeta. V tej zavesti veselo molimo:
»Oče naš …«
POZDRAV MIRU
Jezus nam je obljubil svoj mir. Njegova beseda je luč v
nasprotja in nasilje, preganjanja in uničevanje. V
znamenje pripravljenosti, da bomo to luč miru
izžarevali in razširjali – si podajmo roke.
MEDITACIJA PO OBHAJILU
GOSPOD, PODARJAM TI MOJ DAN –
z vso njegovo bolečino in radostjo.
Vem, da sem z vsemi mojimi skromnimi napori
povezan z brati in sestrami,
ki mi z veseljem sporočajo evangelij.
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Marija, naša Mati, prosimo te za vse,
ki so po vsem svetu na pota našega življenja
razširili sporočilo ljubezni tvojega Sina.
Tvoji ljubeči skrbi
zaupamo vse misijonarje in njihove sodelavce.
Seveda molimo tudi za vse,
ki tako velikodušno podpirajo njihovo delo.
SLOVO
Besedo resnice z veseljem sprejmímo,
in v delih ljubezni jo zaživimo;
leto vere naj nas spodbudi,
da ljubezen med nami res zaživi.
BLAGOSLOV
D: Pripravimo svoja srca za Božji blagoslov.
Gospod z vami! In s tvojim Duhom.
Bralec:
Nebeški Oče naj nas blagoslovi s svojo dobroto.
Vedno naj nam odkriva svoj ljubeči obraz.
Vsemu, kar smo sejali, naj podeli rast in sadove.
S svojo dobrotno roko naj nas varuje in podpira.
Njegova bližina naj nas razsvetljuje in njegova
svetloba prežene temo.
Naj nam nakloni, da se bomo ogreli v njegovi ljubezni
in bomo v sedanjem času orodje v njegovih rokah.
Spremlja naj nas s svojim očesom, naj bo z nami in
nas povezuje med seboj v svojem Duhu.
Napolni naj nas z mirom, pogumom, poštenostjo in
pravičnostjo.
Naj nas pritisne na svoje srce in nam pomaga, da
bomo tudi mi gledali s srcem.
D: To naj vam podeli Vsemogočni Bog …
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POSLANICA PAPEŽA Benedikta XVI. za svetovni dan
misijonov – Poklicani izžarevati Besedo resnice
Dragi bratje in sestre!
Letošnje praznovanje svetovnega dneva misijonov ima
prav poseben pomen. Obhajamo 50. obletnico začetka
drugega vatikanskega cerkvenega zbora in začetek
leta vere. Vse skupaj ponovno izraža voljo Cerkve, da
se želi pogumneje in bolj vneto truditi za misijon, da bi
evangelij prišel vse do skrajnih meja sveta.
»Neskončno število ljudi še pričakuje Kristusa,« je
zatrdil blaženi Janez Pavel II. in dodal: »Ne moremo
ostati mirni, ko mislimo na milijone naših bratov in
sester, tudi odrešenih s Kristusovo krvjo, ki živijo, ne
da bi vedeli za Božjo ljubezen.«
Ko sem napovedal leto vere, sem tudi sam zapisal, da
nas Kristus »danes kakor takrat pošilja na ceste sveta,
da bi sporočili njegov evangelij vsem ljudstvom
sveta«. To oznanjevanje, kot je zapisal tudi Božji
služabnik Pavel VI., »za Cerkev ni prosti izbiri dana
naloga. To je namreč zanjo dolžnost, ki jo je naložil
Gospod Jezus, da bi ljudje mogli verovati in se
zveličati«. Ponovno si moramo torej privzeti apostolski
zagon prvih krščanskih skupnosti, ki so majhne in
nezaščitene mogle s svojim oznanjevanjem in
pričevanjem razširiti evangelij po celem takrat znanem
svetu.
Zato se zapoved oznanjevanja evangelija ne izčrpa z
enim pastirjem, pozornim na del Božjega ljudstva.
Vključevati mora celotno dejavnost neke delne Cerkve,
vsa njena področja, skratka, vse njeno bivanje in
delovanje. Vsi delčki velikega cerkvenega mozaika se
morajo čutiti močno nagovorjene, ko Gospod naroča
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oznanjevanje evangelija, dokler Kristus povsod ne bo
oznanjen.
Srečanje s Kristusom kot živo osebo, ki poteši žejo
srca, nujno vzbuja željo, da z drugimi delimo srečo te
navzočnosti in jo oznanjamo, da bi jo lahko vsi izkusili.
Obnoviti moramo navdušenje za oznanjevanje vere,
da bomo tako spodbudili novo evangelizacijo v
skupnostih v deželah stare krščanske tradicije, ki
izgubljajo stik z Bogom, tako da bodo ponovno odkrile
veselje verovanja. Vera je dar, ki nam je dan zato, da
ga delimo z drugimi; je talent, ki smo ga dobili, da bi
prinesel sad; je luč, ki ne sme ostati skrita, temveč
mora razsvetliti celo hišo. Je najpomembnejši dar, ki
smo ga prejeli v našem življenju in ki ga ne moremo
zadržati sami zase.
»Gorje meni, če evangelija ne bi oznanjal!« je rekel
apostol Pavel (1 Kor 9,16). Ta beseda po vseh celinah
močno odzvanja za vsakega kristjana in za vsako
krščansko skupnost.
Hkrati s tem vzvišenim izrazom vere, ki se spreminja v
ljubezen, postaja oznanjevanje evangelija tudi
prispevek za pomoč bližnjemu, pravičnost do najbolj
ubogih, možnost izobraževanja v najbolj odročnih
vaseh, zdravniška pomoč v oddaljenih krajih,
osvoboditev od revščine, rehabilitacija izključenih,
podpora pri razvoju ljudstev, preseganje etničnih
delitev in spoštovanje življenja na vseh njegovih
stopnjah.
Dragi bratje in sestre, na delo oznanjevanja kličem
Svetega Duha. Naj Devica Marija, Mati Cerkve in
Zvezda Evangelizacije, spremlja vse misijonarje
evangelija.
papež Benedikt XVI.
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Predlog za NAGOVOR 2

(Pastirsko pismo avstrijskih škofov ob Misijonski nedelji)

Pred nekaj dnevi (11. oktobra) je ob 50-letnici
začetka 2. vatikanskega cerkvenega zbora, sveti oče
razglasil »leto vere«. S tem naj bi se začelo aktivno
uresničevanje nove evangelizacije, kar pomeni novo
odkritje in razodetje vere v deželah, kjer je začela moč
evangelija pojemati. Jezusove besede … pojdite k
vsem ljudstvom in jih napravite za moje učence … /Mt
28,19/, so še vedno aktualne.
Danes na misijonsko nedeljo, usmerjamo svoj
pogled preko meja naše dežele na Cerkev po vsem
svetu, posebej na tiste, ki Kristusa še niso spoznali.
Gre za to, da bi se zavedali, da moramo vsem ljudem
podariti možnost spoznanja in doživetja polnost božje
ljubezni.
Korenina naše vere je osebna in življenjska
povezanost s Kristusom – in izkušnja, da ima On moč
spremeniti moje življenje. Kdor ima to osebno
izkustvo, ta bo tudi lahko postal Jezusova priča veselja
in dobrote.
Mlada Francozinja Pauline Marie Jaricot, ki je
umrla pred 150 leti, je na zanimiv način leta 1819
pričela s privatno iniciativo za širjenje krščanske vere.
Kot 17-letna je začutila, da mora pomagati ljudem, ki
so v stiski. Obiskovala je bolnike, pomagala revnim,
zavzemala se je za pravice delavcev in povezovala
ljudi med seboj. Ker ni mogla v tretji svet, je v svojem
okolju začela zbirati darove. Kristusova beseda: »Vi
boste moje priče do konca sveta« (Apd 1,8), jo je
prevzela in vsakemu kristjanu je priporočila, da doma
vsak dan zmoli Očenaš za misijonarje in da vsak teden
nameni dar za misijone. Akcija je uspela in to je bil
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začetek svetovnega dne molitve in darovanja za
misijone – ali kot to danes imenujemo: Misijonska
nedelja.
Pauline Marie Jaricot se je živo zavedala, da je
temelj oznanjevanja in moč za to v molitveni
povezanosti z Bogom. Ne denar ne vzgoja ne socialna
razsežnost – vse to ne bo spremenilo ljudi – ampak
molitev odpira srca. Ko so po molitvi srca
spremenjena, odprta za božjo dobroto in ljubezen,
tedaj znajo in zmorejo tudi sama ljubiti, postanejo
studenec pravega življenja. Vsako oznanjevanje, vsak
misijon navzven, mora biti podprt z močjo od znotraj.
Tako je nastal tudi »živi rožni venec« ali Misijonska
molitvena zveza, katere člani vsak dan zmolijo desetko
za en kontinent. Ob smrti Pauline je imela ta zveza že
preko dva milijona članov.
Ob Misijonski nedelji tudi sveti oče priporoča, da
spet poživimo to molitveno verigo, se vključimo v
Misijonsko molitveno zvezo in v »letu vere« z veseljem
duhovno podpremo misijone in molimo za mir v svetu.
Z velikim veseljem se zahvaljujemo vsem, ki ste
do sedaj tako širokosrčno z molitvijo in darovi
podpirali misijone. Tudi letos se naj pokaže ta živa
veriga in razširjena mreža bratske ljubezni preko
vztrajne molitve in velikodušnih darov, ki naj objamejo
ves svet. Z vašim darom bo omogočeno preživetje
1180 misijonskim škofijam. S prošnjo za Marijino
materinsko pomoč pri delu za misijone in za naš
skupni blagor vsem vam in tistim, s katerimi ste v
ljubezni povezani, vam podeljujemo svoj blagoslov!
Avstrijski škofje v oktobru 2012
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GRADIVO ZA NAGOVOR
ALI ZA SREČANJA, PREMIŠLJEVANJA, MOLITVENA
SREČANJA … SADOVI NAŠIH MOLITEV IN DAROV
PISMA NAŠIH MISIJONARJEV
DELČNJAK P. HUGO – FRANCOSKA GVAJANA – 12.9.2011
Mesec oktober je mesec z velikim poudarkom na poslanstvu
Cerkve in vsakem vernem kristjanu. Misijonska nedelja daje
vsakemu članu božjega ljudstva priliko, da premisli svojo
vero v Kristusa kot dar, ki ga ne sme zakopati, ampak
skrbeti, iskati poti in načine, kako ta dar posredovati
bližnjemu, kakor tudi najbolj oddaljenemu človeku na tem
okroglem planetu. Misijonska nedelja nas bo povezala v
molitvi in prošnji: »Pridi k nam tvoje kraljestvo«, in nam
prebudila našo misijonsko zavest ter nas navdušila in
ohrabrila za pogumne sejalce Kristusovega veselega
oznanila. Vsem prisrčen pozdrav, p. Hugo
KOCIPER S. AGATA – BRAZILIJA – 26.9.2011
Z veseljem sporočam, da sem prevzela denar za šolanje
brazilskih otrok. Vedno, ko pišem zahvalo, se globoko
zavedam koliko dobrih slovenskih botrov se velikodušno
žrtvuje dan za dnem, mesec za mesecem in zdi se mi, da se
ravnajo po pravilu Janeza Krstnika, ...."da bi oni rasli, jaz
pa se manjšal." Naši šolarji od najmanjšega pa do
najstarejšega so vam iskreno hvaležni in se trudijo, da vas
ne bi razočarali, ampak vam bili v ponos, dragi botri, z
vsakim korakom, ki ga naredijo v srečnejšo bodočnost.
Iskrene pozdrave in blagoslov vsem.
Hvaležna s. Agata Kociper
KOCIPER S. AGATA – BRAZILIJA – 15.5.2012
Gotovo ste v polnem zaletu, v daljnem cilju pa tudi že v
pripravah na veliko praznovanje Misijonske nedelje tudi na
Koroškem.
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Prejeli smo povabilo g. Kopeiniga na to praznovanje in lepo
je videti, da je Cerkev zmožna svetu dokazati, da v
vzajemnosti je moč. Veselim se torej ob letošnjih
oktobrskih praznovanjih tolikih velikih obletnic, dosežkov in
razvoja misijonske zavesti med kristjani. To nas spodbuja
in drži pokonci, saj vas čutimo, kako ste prisotni v brazdah
amazonske zemlje, sprane z nalivi dežja ter posušene z
vročim ekvatorskim soncem. POGUMNO NAPREJ.
Zahvaljujem se Bogu in še posebej Nebeški Materi, za naše
voditelje Misijonskega Središča, ki uspejo misijonsko
nagovoriti in navdušiti za sodelovanje vedno več župnij. Naj
vsi začutijo ob tem zadoščenje in srečo, da so božji
sodelavci v Gospodovem vinogradu.
Vaša vedno hvaležna s. Agata Kociper
PAVLIŠIČ S. MARIJA – MADAGASKAR – 17.9.2011
Pozdravljeni! Samo toliko vam bom napisala, da boste
vedeli, da se vas hvaležno spominjam in vam želim mir in
božji blagoslov pri vsem vašem delu. Hvala za spomin v
molitvi in se vam še priporočam.
s. Marija
KRMELJ JANEZ – MADAGASKAR – 15.10.2011
Božja previdnost pa res zna spraviti skupaj kolektiv, ki
funkcionira, kot temu pravi Cerkev. Hvala za vso pomoč,
brez Vaše podpore bi naši krajani še desetletja ne prišli do
teh dobrin. Res hvala, le z vami lahko mi naredimo za
Malgaše nekaj kvalitetnega. To pogosto poudarja Pedro.
Slovenci pošljejo avtomobile in to čisto nove, medtem ko
drugi pošljejo rabljeno ali odpisano. Smo mala državica
vendar žilave narave, da kadar dajemo, to delamo iz srca.
Nikoli nas ne bo sram pred svetom, ko se tehtajo storitve v
prid ljudstva v deželah razvoja. Največ naredimo s tem, ko
žrtvujemo brezpogojno.
Janez

17

ZANJKOVIČ S. MARJETA - MADAGASKAR – 8.12.2011
Pozdravljeni, Bogu hvala za velikodušen dar, ki ste mi ga
darovali v misijonski pisarni v imenu dobrotnikov. Ne
morete si misliti, za kaj vse bo prišel prav! Pravkar sem bila
v mestu in kupila najnujnejše stvari za našo šolo, ki jih tam
težko dobimo. Kako je lepo imeti dobre in velikodušne
prijatelje. In moja ljuba domovina mi jih poklanja veliko za
naše drage in uboge otroke.
Z velikim zaupanjem se obračamo ponovno na vas s
prošnjo za pomoč za naš novi projekt: Otroški vrtec v
Fianarantsoi. Predlani ste nam pomagali zgraditi drugi del
osnovne šole, ki je že prepolna otrok. Tokrat spet trkamo
na vaša velikodušna srca s trdnim zaupanjem, da nam
priskočite na pomoč.
Naši otroci že dalj časa pridno molijo v ta namen in za
vsakega od vas, dragi otroci, dragi dobrotniki. Vse prav
prisrčno pozdravljamo in vam želimo veliko uspeha pri delu.
Hvaležna s. Marjeta in vsa skupnost
KOCIPER S. AGATA – BRAZILIJA – 12.1.2012

Sestra Agata je prejela pomoč iz Znamkarske akcije, ki že vrsto
lep poteka v ZDA in Kanadi in pomaga našim misijonarjem. Med
temi je bila tudi s. Agata, ki je odgovorila na pomoč takole:

Spoštovani, predragi misijonski prijatelji in pridni sodelavci
v Misijonski Znamkarski Akciji. Najprej moj vroč brazilski
pozdrav in najboljše želje za obilen Gospodov blagoslov v
letu 2012.
Tukaj je zmeraj vroče, saj smo točno pod ekvatorjem in se
temperatura dnevno vzpenja do 40º, a postalo mi je še bolj
toplo pri srcu, ko sem dobila sporočilo o daru požrtvovalnih
zbirateljev znamk v ZDA, še posebno v sedanjih časih
elektronskega pisanja, ko znamke postajajo vse bolj
redkost in zaklad. Zato je vaš dar še toliko bolj dragocen in
vam v imenu vseh, ki bodo deležni vaše pomoči, izrekam
ISKREN BOG PLAČAJ, da bi ob vsaki misli in delu za
misijone občutili tisto veselje in pogum, ki je dan samo
tistim, ki delajo za božje kraljestvo. Zadnje stike sem imela
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z gospo Sonjo Ferjan iz Toronta in za njo z Mr. Rudolphom
Knezom iz Clevelanda, potem pa smo se za več let oddaljili.
To vaše dejanje pa me zopet poveže z vami, ki ste že
deležni naših molitev vsako jutro, ko molimo posvetitev
Mariji Pomočnici in prosimo blagoslova za naše sorodnike in
dobrotnike.
Vaša hvaležna s. Agata Kociper
STERLE S. JOŽICA – UKRAJINA – 3.4.2012
Sredi zime smo v bolnišnici obiskovale brezdomca. Poleg
njega je ležal še en brezdomec, ki se je z nami takoj
zapletel v pogovor. Rekel je nekako takole: »Nisem
posebno veren. Ampak ko vidim, da ljudje 2000 let po
Jezusovi smrti v njegovem imenu pomagajo drugim,
razumem, da je Jezus živ.« Tako se tudi po vaših darovih
pravzaprav utrjuje in širi vera. To pa je delo evangelizacije,
o kateri se toliko govori. V zavesti, da nas Jezus srečuje in
nagovarja prav tam, kjer smo, in takšne, kakršni smo. Vas
lepo pozdravljam, s. Jožica.
PRAPROTNIK S. MIRIAM – ALBANIJA – SLOVENIJA –
25.4.2012
Prizadevam si, da bi izbrisala iz spomina albanski misijon.
Za sedaj se srce še ni premaknilo. Še vedno je tam daleč
med smetiščarji in mojimi revnimi bolniki in ... ob sončnem
vzhodu in zahodu ob modrem Jadranu. Nič zato, če ostane
srce tam in se s prošnjami dviga k Stvarniku za rešitev te
lepe, a tako osiromašene dežele. Zgleda, da se vsem
misijonarjem enako dogaja, če se inkulturirajo v ljudstvo,
kamor so poslani oznanjat Blagovest. Ko se vrnejo v
domovino, se čutijo odtujeni in se težko vživljajo v svoj
narod.
Odkar sem bila na duhovnih vajah, me vodi in ne zapusti
vodilno geslo: VESELJE V GOSPODU JE NAŠA MOČ!
Mnogokrat mi je že pomagalo iz stiske. Tudi sedaj!
Hvaležno pozdravljam, s. Miriam
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STARMAN S. ANICA – SLONOKOŠČENA OBALA – 13.5.2012
Naš Gospod je vstal, živi, v srca kristjanov mir deli. Naj tudi
pri vas vsi občutijo ljubezen, upanje in vero, ki prihaja od
Kristusa. To vam vsem iz srca želim. Kaj lahko storimo s
pomočjo dobrotnikov, tudi z vašo pomočjo. Iskrena hvala in
Bog povrni! Naj dodam, da imajo tukaj lepo navado, da se
zahvalijo in dodajo: Bog te blagoslovi. S tem mislijo tudi na
vas, ki nam pomagate pri tem delu. Prošnja Bog vas
blagoslovi ali Bog blagoslovi našo deželo, Slonokoščeno
obalo, je pogosta tudi na televiziji, v službi, kakršnekoli
vere so ljudje, ki jo izrečejo. Naj opišem dogodek na cesti.
Policist me ustavi in pogleda dokumente in vozniško, a ker
smo imeli na avtu spredaj registrsko tablico zlomljeno,
manjkal je en del številke, je hotel denar. Povedala sem
mu, da je tablica že naročena in da bo prihodnjič že
pritrjena na avtu, a on je vztrajal pri svojem. Imela sem le
dvesto frankov drobiža in sem mu rekla: imam le ta denar
ali pa lahko molimo za vas. In rekel je, molite zame in
pustil nas je naprej.
Ko odhajamo od doma, ljudje to vidijo in pravijo: Bog
blagoslovi vašo pot. Tako čez dan dobiš kar precej
blagoslovov. Hvala Bogu, da je tako.
Bližajo se Binkošti. Naj Gospod vsem podari polno darov
Svetega Duha za nadaljnje delo.
s. Anica
GROŠELJ IZIDOR – MADAGASKAR – 3.5.2012
Spet je tu lakota. Imeli smo namreč tudi ciklon. Veliko je
podhranjenih otrok. Ti dobijo vsak teden mleko v
konzervah. Tuberkulozni bolniki pa jedilno olje. Ostalim pa
dajem delo, za katerega dobijo riž. Kar nekaj ton sem ga že
kupil in razdelil. Če mi lahko pošljete kaj denarja za riž,
vam bodo naši reveži zelo hvaležni. Mi je kar malo nerodno,
ker kar naprej fehtam, pa saj ne zase. Kdor pa pride k nam,
pa lahko tudi vidi sadove našega skupnega dela.
Hvaležni Izidor
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MESEC JANEZ – MADAGASKAR – 22.5.2012
Ljudje so bili veseli, da so lahko vsaj zvečer jedli riž, zdajle
se pričenja žetev, a ne bo dolgo, ko bodo spet lačni.
Najhitreje jo skupijo pač otroci, če jedo samo frapay
(kruhovec) ali kaza (maniok), ko pride malarija, v dnevu ali
dveh podležejo. Ljudje se večinoma ne sekirajo veliko, če
umre otrok. Ni bilo denarja za zdravila, rečejo ... žalostno.
Lep pozdrav, Jani Mesec
ŠVIGELJ S. POLONA – SENEGAL – 11.6.2012
Veste, da smo tu kar naprej "berači", ki stalno "fehtamo", a
hvala Bogu se vedno najde kdo, ki nas razume in nam
pomaga. Naj vam bo Gospod sam dobri "Plačnik". Hvala za
vso pripravljenost in velikodušnost, bravo Slovenija, ki je
vedno v" akciji". Moje srce danes bije veselo, saj so vaši
darovi končno prispeli do nas! Deo gratias! Naj rečem, kar
čutim: kako dragoceno je imeti v domovini ljudi, ki te niso
pozabili in ti priskočijo na "pomoč" kadarkoli jih prosiš.
Lahko si predstavljate kako je srce napolnjeno s
hvaležnostjo, pa čeprav gre včasih le za manjše darove in
kratke besede spodbude, kadar nam pišete. Za nas ste
vedno znova "iskrice", ob katerih se prižiga,"ogenj"
obnovljene gorečnosti za njegovo Kraljestvo, naj si bo na
naši črni celini ali kjerkoli pač si ga je Gospod zamislil in
želel ... Ja, naj se širi po Vas, po meni in vseh, ki smo se
mu izročili! S. Polona
MESEC JANEZ – MADAGASKAR – 13.6.2012
Sv. Anton je bil že od nekdaj moj veliki prijatelj, ko sem
večkrat kakšno reč založil ali izgubil, pa mi jo je on pomagal
najti. No in na njegov god se pripelje naša nova Toyota
MIVA. Mimogrede naj povem, kako razlagajo kratico v
Manambondro: miva pravijo otroci pomeni mivavaka molimo! Nekje drugje sem slišal še drugo razlago: MIsijon
VAtikan, pa mi je tale manambonška razlaga bolj všeč.
Poleg rožnega venca, pa je v misijonih potreben tudi avto in
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še marsikaj. Danes se počutim kot otrok, ki je dobil darilo
za Miklavža ali rojstni dan. Ob vsaki škatli se mi kar
zasmeji. Posode, očala, orodje, vse novo, kvalitetno,
uporabno, potrebno. Hvala vsem ki ste nabavljali, pakirali,
odvažali. Naj vam vsem Bog in sveti Anton povrneta s
svojimi darovi. Vesel sem sekir, krampov, lopat in motik:
zdaj pa veselo na delo. Hvala MIVI, hvala vsem
darovalcem. Naj vas in nas na vseh poteh varuje sveti
Krištof. Srečni in hvaležni, Jani Mesec. Jaz sem danes
najsrečnejši misijonar. Na dolgih blatnih vožnjah vas vse
priporočam sv. Krištofu in Materi Mariji.
POLJAK S. ANITA – GRČIJA – 26.6.2012
Pozdravljeni iz vroče Grčije. Vem, da je povsod zelo vroče,
a Vas to nič ne ovira, ko mislite na vse misijonarje, pa naj
bi bili v bližjih ali v daljnih misijonih. Prav lepa hvala za vse
in vso podporo iz misijonske pisarne. Naj vas in vse vaše
sodelavce še naprej navdihuje in podpira Vstali Gospod, da
bi se božje kraljestvo neovirano razširjalo po celem svetu,
ker kamen je še zmeraj pretežak, da bi ga sami mogli
odvaliti in vsem ljudem na pomoč priti.
Hvaležna s. Anita
OPEKA PEDRO – MADAGASKAR – 4.7.2012
Najlepša hvala vsem, ki darujejo za misijonarje in za reveže
v Afriki in Madagaskarju! Bog ljubezni bo vedno upošteval
našo ljubezen do revežev!
Ravno nekaj dni je, odkar sem se vrnil s turneje po Franciji,
kamor sem šel prosit pomoč za naših 20.000 ljudi, za
katere skrbimo v združenju Akamasoa.
Naše dobrotnike ne pozabimo v naših molitvah z našimi
otroci! Veliko sreče in veliko veselja v vsem, kar delate za
druge in za revne! Močan objem!
Vaš Pedro
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RAZMIŠLJANJE V SKUPINI
»Deliti pomeni – ustvarjati življenje.«
Na tla ali na steno damo poster z lepo naravo.
Pesem: Hvala za vsako dobro jutro …
Uvod:
V pesmi so omenjali mnoge stvari, ki se nam zdijo
same po sebi umevne in si jih vsak dan delimo. Tu so
tudi sanje, želje, upanje.
O tem govorimo z našimi starši, prijatelji, sorodniki.
To, da si delimo stvari in podeljujemo doživetja, to
spada k vsakdanjemu življenju. Povečini to tudi radi
delamo.
Kaj smo začutili, ko smo peli: Hvala za vsako dobro
jutro …
Smo veseli, ko doživljamo jutro, ali nam še več
pomeni, če ga lahko občudujemo z drugimi, če lahko k
veselemu občudovanju ali doživljanju povabimo tudi
druge?
Pomislimo na stvari, ki jih radi delimo z drugimi.
napravimo spisek stvari in dogodkov, ki jih radi
doživljamo in delimo z drugimi.
Pomislimo: Deliti pomeni: razdeljevati, sporočiti,
povedati, posredovati …
Pobude: O čem radi govorimo, kaj nas navdušuje?
Komu radi namenimo svoj čas?
S kom delimo stvari, ki jih imamo?
Se nam je morda deljenje (podarjanje) že kje splačalo,
povrnilo?
Nas je obogatilo, dopolnilo, osrečilo?
Kdaj in ob čem smo že dejali: Dobro, da sem to delil z
drugimi!
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Smo morda že kdaj rekli: Podarjanje me je osrečilo!
Ali opažamo, da podarjanje, delitev ne pomeni samo
nekaj dodati nekomu, ali oddati, ali oddeliti, niti ne
pomeni izgubiti nekaj.
Kako bi lahko sedaj dopolnili stavek:
Deliti – pomeni ……
Če nekaj od svoje žepnine podarimo nekomu, mu
nismo dali samo denarja v pomoč, ampak …
Če ob Misijonski nedelji damo svoj dar za gradnjo
cerkve v misijonih ali za pomoč lačnim, jim nismo dali
le denarja, ampak del sebe, svojega srca, svojega
veselja, svojega poguma …
Kakšno veselje mi torej prinaša moj denar, moja
žepnina?
Kakšno veselje prinaša to otrokom in družinam v
nerazvitih deželah?
Deliti – pomeni torej ustvarjati življenje in ga lepšati.
Misijonske dežele so polne naravne lepote: pragozdov,
narodnih parkov, lepih živali, čudovitih hribov,
mogočnih dreves …
In vendar v teh prelepih pokrajinah ljudje trpijo zaradi
revščine, lakote, bolezni, nepismenosti, preganjanj,
vojn … Posebno otroci trpijo pomanjkanje. Marsikje na
šolo sploh ne morejo pomisliti, ker je nimajo. Na boljšo
prihodnost niti ne upajo, komaj poskrbijo za
preživetje. Njihova bodočnost in upanje je v naši
pripravljenosti – deliti.
Kaj nam pravi srce ob tem spoznanju …
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Kesanje:
Gospod, mnogokrat se zaprem sam vase in nisem
pripravljen deliti …
Večkrat nočem niti videti drugih, ki jim gre slabo …
Gospod, velikokrat mi manjka zaupanje, da ti res
skrbiš zame …
Zato pozabim pomagati, kjer bi lahko …
Gospod, včasih tudi koga zavrnem, če hoče z menoj
kaj deliti …
včasih pa tudi ne opazim, da ti deliš toliko stvari z
menoj …
Dobri Bog, podari mi odprto srce in pripravljenost,
da bom svoje življenje in to kar imam,
delil z drugimi …
Usmili se nas in nam pokaži,
da ti želiš vse deliti z nami,
da bi imeli življenje v polnosti …
Pesem: Kaj pa ti hočeš, moja Kraljica …
Molitev:
Gospod Bog,
prosimo te za otroke in družine v misijonskih deželah,
ki nimajo ničesar za vsakdanje življenje. Pokaži jim
svojo ljubezen in utrdi jim zaupanje vate. Podari jim
dobre ljudi, ki jim bodo pomagali in izobrazbo, ki jim
bo omogočila boljšo prihodnost. Daj, da bodo ljudje po
svetu spoznali njihove skrbi in stiske in jih opogumi,
da jim bodo pomagali.
To prosimo tebe, dobrega Očeta, po Kristusu našem
bratu in Gospodu. Amen.
Pesem: Taizejska Aleluja …
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Božja beseda:
»Dajte jim vi jesti …« Mt 14,13-21
Vprašanja po Božji besedi:
 Prva vrstica nas seznani s tem, kaj želi Jezus (Mt
14,13) – Ali Jezus spremeni svojo odločitev –
zakaj?
 Kakšne skrbi imajo očitno učenci zaradi množice
ljudi?
 Kako se Jezus odzove?
 V besedilu je čutiti nezaupanje. Kdo komu
zaupa?
 In kaj je rezultat?
Razmišljanje:
Zgodba o skrbnem kmetu: Kot mora kmet iz svoje
roke izpustiti, »zavreči« seme in ga pustiti, da pade na
tla, da bo lahko zraslo, tako moramo tudi mi sebe in to
kar imamo, »zavreči«, dati od sebe stran, zaupati
drugim, da bi v njih zraslo nekaj dobrega. S tem je
seveda vedno povezano tudi tveganje. Kaj če bo šlo
kaj narobe? Kaj če se nam nič ne povrne? Za to
»metanje proč«, za to razdajanje je potrebno
zaupanje. Globoko zaupanje. To, da je Jezus nasitil pet
tisoč ljudi, je bilo dovolj, da so mu učenci zaupali, on
pa je zaupal svojemu Očetu.
Akcija:
Da bomo pokazali, da se želimo naučiti od Jezusa
zaupanje v Boga Očeta, lahko otroci ponesejo plakat h
križu (ali oltarju).
Bogu zaupamo, da bo on vsem pomagal k rasti in dal
dobre sadove, če bomo mi radi delili dobrine z drugimi.
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Prošnje:
Dobri Bog – prosim te za otroke v misijonskih deželah,
ki nimajo pomoči za vsakdanje življenje, podari jim
svojo ljubezen, utrdi jim zaupanje v tebe, podari jim
dobrotnike, ki jim bodo pomagali in ljudi, ki bodo z
njimi delili svoje znanje in dobroto, da se tudi tam
odpre lepša bodočnost. Napravi nas močne in
pametne, da bomo odkrivali skrbi in stiske drugih ljudi
in daj nam pogum, da jim bomo pomagali.
To prosimo tebe, ki si naš dobri Oče zdaj in vekomaj.
Amen.
»Poklicani z življenjem izžarevati Besedo resnice«

Vse bo minilo – beseda Gospodova pa ostane vekomaj.
GRADIVO ZA MEDITACIJO
SVEČA /Na belo svečo nalepimo nalepko/
Tvoja beseda je luč …
Goreča sveča je jasno znamenje za življenjsko
usmerjenost, ki jo božja beseda – kot svetilka na poti
– ponuja.
»Poklicani izžarevati besedo resnice.«
Vsak izmed nas je svet v malem in tudi nosi svet v
svojih rokah. Vsak temu svetu podarja luč ali pa
ustvarja temo. Poklicani smo k luči življenja, posvečeni
smo z lučjo resnice, poslani smo izžarevati luč ljubezni
in rešitve.
Gospod, ti si moja luč, pokaži mi pot!
Ti, Jezus, naša luč,
kaži mi pot.
Današnja noč je temna,
moje srce ne zazna nobene poti.
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Pridi, Gospod,
posveti mi s svojo lučjo.
Na naši zemlji, na poteh, po katerih hodim,
so kotanje in luknje.
Bojim se, da bom padel.
Pomagaj mi!
Če greva skupaj,
se mi ne bo zgodilo nič hudega,
hodil bom varno kot podnevi.
Vse nas drži za roko,
ker ti poznaš pot.
Moje srce je navezano na tebe,
bodi tudi ti povezan z menoj!
Ti si dober.
Tvoja dobrota me povsod obdaja.
Pridi k meni!
Pomagaj mi izžarevati tvojo Besedo.
Molitev iz Tanzanije
Vsemogočni Bog, ti si vir vsega dobrega!
Ti si nas naredil za eno ljudstvo,
da bi živeli v edinosti in miru.
Po tvojem posebnem blagoslovu moremo kot Cerkev
razodevati tvojo dobroto.
Razsvetli nas, verne in vse ljudi dobre volje,
da bomo luč sveta in sol zemlje,
kažipot in kvas tvoje ljubezni in pravice,
da bomo izžarevali razumevanje,
potrpljenje in usmiljenje.
Razsvetli odgovorne v politiki in gospodarstvu,
da spoznajo, da lahko vsi ljudje živimo v miru in
solidarnosti.
Blagoslovi naše ljudstvo,

28

da bomo z drugimi ljudstvi živeli v miru.
Priporočamo ti vse težke izzive,
ki prihajajo nad nas in vse preizkušnje,
ki bi nas lahko vznemirile.
Mati Marija, Kraljica miru,
prosi za nas in spremljaj naše ljudstvo
na poti skozi današnji čas.
Tvoja beseda je luč na moji poti /Ps 119/105/
Kadar mi je težko spoznati tvoje načrte, Gospod …
Tvoja beseda je luč na moji poti!
Ko bi se rad izognil svojim obveznostim …
Tvoja beseda je luč na moji poti!
Kadar s težkim srcem sprejemam druge …
Tvoja beseda je luč na moji poti!
Kadar sem prepričan, da lahko vse naredim sam,
da ne potrebujem tvoje pomoči – potem pa zatajim …
Tvoja beseda je luč na moji poti!
Kadar sem slep in gluh za naloge,
ki mi jih daješ za revne in zapostavljane …
Tvoja beseda je luč na moji poti!
Kadar se bojim biti priča tvoje ljubezni in dobrote
med ljudmi, ki so se oddaljili od tebe …
Tvoja beseda je luč na moji poti!
Ko se počutim preobremenjenega,
da bi pogumno in stalno živel po veri …
Tvoja beseda je luč na moji poti!
Kristusovo skrivnostno Telo
Tudi mi v misijonskih deželah smo ponosni,
kako tudi ne, saj tudi mi smemo reči:

29

»V Kristusu živimo, smo priče njegove ljubezni v
svetu!«
To so velike besede.
In kako konkretno živimo v Kristusu?
Kako smo eno z brati in sestrami,
ki so okuženi z virusom HIV?
To je za nas izziv!
Razmišljam o tem,
kako bi zmogel doživljati božjo ljubezen v tistih,
ki so okuženi z aidsom?
Smo Kristusovo skrivnostno telo,
zato smo misel, ki pomirja in povezuje,
smo oko, ki opazi resničnost sveta,
smo uho, ki sliši težave in stiske trpečih,
smo ramena, ki nosijo,
smo roke, ki rešujejo,
smo noge, ki gredo tja,
kjer so ljudje v stiski,
smo srce, ki prinaša sočutje in ljubezen tistim,
ki so prestrašeni in zaskrbljeni,
smo usta, ki izgovarjajo besede ljubezni
in zagotavljajo upanje.
Tako smo celotno, popolno telo,
Kristusovo telo v današnjem svetu.
POKLICANI SMO Z ŽIVLJENJEM IZŽAREVATI
BESEDO RESNICE
Hočeš druge vneti – moraš sam goreti.
/Slomšek/

30

MESEC OKTOBER – MISIJONSKI MESEC
V cerkvi lahko na začetku meseca pred oltarjem pripravimo
globus, krpe v barvah kontinentov in dodamo pet svečk. Ob naši
vsakdanji molitvi lahko dodamo misijonsko prošnjo.
Bog, naš Oče, z zaupanjem te prosimo:
1. … po priprošnji sv. Terezije, zavetnice misijonov, prebudi v
nas vseh zavzetost za misijone.
2. … naj vsi ljudje po vsem svetu začutijo v svojih srcih
milost, ki si jo ti tja položil.
3. … da bi se ljudje po vsem svetu drug do drugega obnašali
kot dobri sosedje.
4. … po priprošnji svetega Frančiška naj kristjani in
muslimani z vsem spoštovanjem načrtujemo skupno
prihodnost.
5. … po priprošnji svete Favstine Kowalske naj vsi ljudje v
tvojem Sinu Jezusu spoznajo tvoje usmiljenje.
6. … da bi ljudi iz južne poloble spoznali za svoje prijatelje,
jim odprli vrata svojega srca in jim nudili tisto, kar
potrebujejo.
7. … da bi minili vsi razdori v Cerkvi in bi bile ozdravljene vse
rane needinosti.
8. … pošlji misijonarje k vsem narodom, da bodo slišali tvojo
besedo in ti sledili.
9. … da bi vse ljudi – dobre in slabe – vabili v naše skupnosti
k sodelovanju.
10. … na priprošnjo svetega Danijela Combonija naj vsi
begunci v Darfurju doživijo pravičnost, spravo in mir.
11. … da se ne bi prepirali o zunanjih malenkostih, ampak
skrbeli in delali za revne.
12. … da ne bi dajali samo miloščino, ampak se zavzemali za
pravičnost po vsem svetu.
13. … za preganjane kristjane po vsem svetu, da bi živeli v
miru in povezanosti z vsemi ljudmi.
14. … da bi dostojanstvo človeka, ki nam ga je Bog dal, bilo
vedno in povsod spoštovano.
15. … na priprošnjo svete Terezija Avilske nam podeli, da bi
resnico, ki nam je oznanil Jezus, neokrnjeno sporočali
naprej.
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16. … da bi največjo dobrino, našo vero, ne obdržali zase,
ampak jo pogumno delili naprej.
17. … da ne bi vztrajali v svoji samozadostnosti, ampak se
zavzemali za blaginjo vseh ljudi.
18. … na priprošnjo svetega evangelista Luka naj bodo
zdravniki in drugo medicinsko osebje poslanci veselega
oznanila.
19. … na priprošnjo kanadskih mučencev in Friderika Barage
naj bodo dostojanstvo, kultura in pravice Indijancev in
drugih domorodnih ljudstev spoštovane, varovane in
ohranjene.
20. … naj ves svet zažari v tvojem daru – ognju ljubezni
Svetega Duha.
21. … naj bomo vsi kristjani verodostojne priče tvojega
evangelija.
22. … naj bomo v vsakdanjem življenju Jezusovi učenci in
doprinesemo bogate sadove pri graditvi božjega
kraljestva.
23. … daj nam poguma, da bomo znali in hoteli pomagati tam,
kjer je največja stiska.
24. … naj misijoni po svetu rastejo kot gorčično zrno in naj
bodo kristjani povsod kvas družbe.
25. … naj oblastniki jemljejo resno svojo odgovornost za
razvoj in sodelovanje med vsemi ljudstvi in narodi.
26. … za preganjane kristjane po vsem svetu, da bi vedno
čutili tvojo bližino.
27. … na priprošnjo svetih apostolov Simona in Juda Tadeja
kliči vedno nove duhovnike v misijonske dežele in tudi tam
vzbujaj duhovne poklice.
28. … na priprošnjo svetih misijonskih mučencev dajaj pogum
vsem oznanjevalcem evangelija in vsem kristjanom.
29. … da bomo spoznali, kje samo govorimo Jezusovo
sporočilo, pa ga ne uresničujemo.
30. … da bi po misijonski nabirki v tem mesecu misijonarji
lahko pomagali vsem pomoči potrebnim.
31. … da bi bilo naše srce vedno odprto za molitev in dobra
dela.
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Pesem: MISIJONAR
C
G7
Bog je ustvaril človeka po svoji podobi,
F
d
G7
C
duša vsa lepa prišla iz njegovih je rok.
a
F
C
Adam je roko iztegnil po sadu nesrečnem,
G7
C
grešen zdaj človek tava po zemlji okrog.
Odp.:
C
G7
Misijonar, božji poslanec si ljudstvu,
F
C
gospodar zemlje, nebes te poslal je med nas.
F
C
ti vsekdar dvigaj visoko križ, znak odrešenja
G7
C FC
in nikdar naj med nami ne utihne tvoj glas.
Dobri pastir se je sklonil nad ovco zgubljeno,
Jezus na zemlji je prvi bil misijonar.
Vedno še nove pošilja ljudem misijonarje,
vse naj človeštvo občuti srca njegovega žar. odp.
Težko že čakajo duše na božje poslance,
rane odkrivajo, ki jih povzročil je greh.
pridige, spovedi, maše in hostija bela
vračajo v duše potrte veselje, na lica nasmeh. odp.
Ti si me Jezus, postavil za misijonarja,
naj ti bo tisoč za to izrečenih zahval.
pa če še stokrat rodil bi se jaz na zemlji,
vedno bi zopet in zopet misijonski poklic izbral. Odp.
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MISIJONSKA MOLITVENA ZVEZA (MMZ)
Misijonska molitvena zveza združuje ljudi vseh
generacij in osnovni namen je samo eden: vsak dan zmoliti
eno desetko za določeno celino in s tem podpirati
misijonarje pri njihovem poslanstvu.
Zavetnica misijonov in misijonske molitvene zveze je
sv. Terezija Deteta Jezusa, ki je s trpljenjem, molitvijo in
žrtvijo, predvsem pa z ljubeznijo hotela biti srce misijonov.
Zavedala se je vrednosti molitve in darovanja za širjenje
evangelija med najbolj revnimi tega sveta.
Osnovni namen je ta, da z molitvijo misijonskega
rožnega venca v petih barvah skupaj »zalivamo« misijonska
polja in kličemo blagoslov na poslanstvo misijonarjev.
Vsak dan zmolimo desetko rožnega venca za določeno
celino, ki ima na rožnem vencu svojo barvo:
o v ponedeljek za Afriko – zelena
o v torek za Ameriko – rdeča
o v sredo za Evropo – bela
o v četrtek za Oceanijo in Avstralijo – modra
o v petek za Azijo – rumena
Vabimo, da se pridružite tej molitveni navezi – pokličite v
Misijonsko središče v Ljubljani (01/300-59-50) ali v
Misijonsko pisarno v Mariboru, kjer je sedež MMZ
(0590/80-381)

Po globokih luknjah, v dežju in blatu, sem z mojim
"traktorjem" prispel na podružnico. Prinesel sem Jezusa po enem mesecu. To je sad vaše molitve, to je veselje
misijonarja. (Danilo Lisjak, Uganda)
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KAKO SMO V LETU 2011 PREKO MISIJONSKEGA
SREDIŠČA SLOVENIJE POMAGALI MISIJONARJEM
MISIJONSKA NEDELJA 2011
Denar pošljemo v Rim, kjer Papeške misijonske družbe
skupaj z narodnimi voditelji misijonov razporedijo sredstva
za najnujnejše projekte.
V Sloveniji smo zbrali: 248.838.- € (2010: 237.279.- €)
ADVENTNA AKCIJA – otroci za otroke – 2011
Nabirka je izključno namenska in gre v Rim, kjer jo
razporedijo za pomoč otrokom na najbolj potrebnih
področjih. V Sloveniji so otroci v adventu 2011 zbrali:
95.435.- € (2010: 121.659.- €). Denar je bil preko Rima
poslan v Senegal in Centralno Afriko.
TRIKRALJEVSKA AKCIJA – koledniki – 2011/12
Nabirka je namenjena izključno za projekte naših
misijonarjev, za katere se z misijonarji dogovori MSS!
Z darovi ob akciji 2011/12 smo lahko uresničili projekte v
vrednosti: 296.500.- € (lani: 274.842.- €)
misijonar

država

vrsta pomoči

IZIDOR GROŠELJ
TOMAŽ MAVRIČ
SALEZIJANKE
S. AGATA KOCIPER

MADAGASKAR
UKRAJINA
ANGOLA
BRAZILIJA

P. LOJZE
PODGRAJŠEK
S. ANKA BURGER
SESTRE (Štolcar)

MALAVI

JANEZ MESEC

MADAGASKAR

zavetišče za otroke
večnamenska hiša
vrtec in šola
pomoč otrokom in
družinam
vzgojno izobraževalni
center
pomoč otrokom in bolnim
pomoč otrokom za
šolanje
obnova vrtca in voda

RUANDA
MADAGASKAR
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MIVA – Krištofova nedelja – 24.7.2011
Pri nakupu prevoznih sredstev smo v letu 2011 pomagali na
17 misijonskih postojankah. Skupna vrednost pomoči iz
akcije MIVA Slovenija je znašala: 268.204,03 €
V letu 2010 je v skupni vrednosti znašala 230.280.- €
Martin Luluga, škof

UGANDA

Stanko Rozman, jezuit
škof Jesus Tirso – za sestre

MALAVI
ANGOLA

Sesana Renato Kizito - škof
Salezijanci

KENIJA
ETIOPIJA

Lucio Alfert, škof
Jacinta Petrovič, Marijina
sestra
Klemen Štolcar, duhovnik - LJ
Izidor Grošelj, duhovnik - LJ
Drago Ocvirk, lazarist
Andreja Šubelj, usmiljenka
Klemen Štolcar – za sestre
Zora Škerlj, uršulinka
Miha Drevenšek, minorit
KARITAS
Zvonka Mikec, salezijanka
Ema Telič, usmiljenka

PARAGVAJ
BENIN
MADAGASKAR
MADAGASKAR
SALOMONI
ČILE
MADAGASKAR
BOCVANA
ZAMBIJA
ANGOLA
MOZAMBIK
ČILE

avto – skupaj z
MIVA Avstrija
prikolica
avto – skupaj z
MIVA Avstrija
avto
kombi – skupaj
z MIVA Avstrija
avto
avto – skupaj z
MIVA Hrvaška
avto
čoln
kolo (12x)
minibus
avto
avto
doplačilo za avto
avto
avto
avto

BOTRSTVO
V Sloveniji je vsem otrokom omogočeno šolanje.
Marsikje po svetu pa to ni mogoče, ker ni organizirane šole,
ker je obisk možen samo bogatim in izbranim. Mnogo otrok
si v revnih deželah želi v šolo, starši pa svojih otrok zaradi
revščine ne morejo vpisati, ne morejo plačati šolnine, ne
morejo jim kupiti šolske uniforme ... Štipendij in pomoči
države pri šolanju ni.
Prav zato smo se v Misijonskem središču Slovenije
odločili za program botrstva. Začeli smo v Zambiji, nato
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nadaljevali v Braziliji, Angoli, Paragvaju, Malaviju,
Kambodži, Mjanmaru, Etiopiji, na Madagaskarju in
Salomonovih otokih. Vsak dan se pridružujejo novi
dobrotniki, ki s svojo velikodušnostjo pomagajo vsaj enemu
otroku pri njegovem šolanju in vstopu v samostojno
življenje. Pomembno je tudi to, da s tem, ko pomagamo
otroku, pomagamo dejansko vsej družini. Otroku pa s
šolanjem postavljamo tudi odskočno desko za lepšo
prihodnost.
Če
se
zaradi
velikodušnosti
vsakega
posameznega botra nasmeje en otrok na drugem koncu
sveta, smo dosegli naš cilj.
In kako poteka botrstvo? Na zelo preprost način:
posameznik, ki je pripravljen finančno skrbeti za enega
otroka, lahko izpolni obrazec za prijavo na naši spletni
strani ali pa preprosto pokliče v pisarno 01/300-59-50. Mi
nato novemu botru pošljemo fotografijo otroka in njegove
osnovne podatke, ki smo jih dobili od našega misijonarja.
Seveda dodamo tudi položnice in dopis o poteku botrstva.
Poleg položnic skušamo v pismo vedno dodati kakšno
besedo misijonarja in če se le dá, enkrat na dve leti tudi
informacijo o otroku.
Trajanje botrstva je odvisno od dolžine šolanja
posameznega otroka in se lahko giblje od enega do
dvanajst let. Zneski za botrstvo se razlikujejo glede na
misijon in se gibljejo od 10,00 do 21,00 EUR mesečno.
Imamo dve vrsti botrstva:
 Eno je individualno, kar pomeni da posameznik skrbi
za enega otroka.
 V zadnjem času pa priporočamo skupinsko botrstvo,
kjer več botrov podpira skupino otrok (npr. en razred
v internatu, v šoli …).
Trenutno je v projekt vključenih 4352 botrov, ki podpirajo
otroke v zgoraj navedenih misijonih Od teh je 507 tistih, ki
prispevajo za »obrok riža na dan«.
Vse dodatne informacije o botrstvu lahko posameznik dobi
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na naši spletni strani www.missio.si
preko elektronske pošte missio@rkc.si ali
botrstvo@missio.si
v času uradnih ur (pon.-pet. od 8.00 do 13.00) na
telefonu 01/300 59 50 ali osebno pri nas v pisarni na
Kristanovi 1 v Ljubljani.

SKUPNO ŠKOFIJSKO PRAZNOVANJE
MISIJONSKE NEDELJE – 21.10.2012
Vsaka župnija z veseljem praznuje Misijonsko nedeljo.
Vsa škofija pa tudi skupno obhaja Misijonsko nedeljo s
svojim škofom, saj je on prvi misijonar.
nad/škofija

kraj

čas

vodi

CELJE
9.9.2012
KOPER

Ljubno

10.00

Črni vrh nad
Idrijo
Grosuplje

15.00

Sv. Lenart v
Slov. goricah
Sv. Jurij ob
Ščavnici
Mirna

15.00

škof Stanislav
Lipovšek
škof
Jurij Bizjak
nadškof
Anton Stres
nadškof
Marjan Turnšek
škof
Peter Štumpf
škof
Andrej Glavan

LJUBLJANA
MARIBOR
MURSKA
SOBOTA
NOVO MESTO

16.00

15.00
10.30

Škofijski animatorji za misijone se dogovorijo s svojim
nad/škofom in skupaj z dekanijskimi animatorji in domačim
župnikom dobro pripravijo skupno praznovanje:





molitvena ura
sveta maša
po maši pogovor z misijonarjem (če bo navzoč)
morda družabno srečanje
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KJE SO NAŠI MISIJONARJI
ALBANIJA
Cekuta Slavka
ANGOLA
Kavčič Katarina
Strgar Tanja
Zajec Tina
BOCVANA
Škerlj Zora
BRAZILIJA
Kociper Agata
Saksida Ernest
Slivka Ana
BURUNDI
Mlinarič Jože
Hiti Vesna
CENTRALNA AFRIKA
Kavčič Bogdana
ČILE
Rus Ljudmila
Šubelj Marija Andreja
Telič Ema
EGIPT
Arhar Martina
Bajc Kristina
Koncilja Gabrijela
Zajtl Franc

FRANCOSKA GVAJANA
Delčnjak Hugo
Kadunc Milan
GRČIJA
(Poljak Anita)
IZRAEL
Zadravec Milena
JAPONSKA
Kos Vladimir
JUŽNA AFRIKA
Žnidaršič Fani
KAMBODŽA
Anžič Ljudmila
KANADA
Sever Dorica
KIRGISTAN
Mihelčič Janez
KONGO DR
Karničnik Mojca
MADAGASKAR
Adamič Jože
Grošelj Izidor
Kerin Tone
Kneževič Ana
Krmelj Janez
Mesec Janez
Opeka Peter
Pavlič Terezija
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Pavlišič Marija
Šabič Katarina
Štolcar Klemen
Zanjkovič Marjeta
MALAVI
Legan Matjaž
Podgrajšek Lojze
Rozman Stanko

SENEGAL
Švigelj Polona
SLONOKOŠČENA OBALA
Bajec Ivan
Bajec Pavel
Kosmač Janko
Starman Anica

MEHIKA
Čuk Barbara

TURČIJA
Kmetec Martin
Nose Veronika

MOZAMBIK
Mikec Zvonka

UGANDA
Lisjak Danilo

PARAGVAJ
Mozetič Tadeja

UKRAJINA
Mavrič Tomaž
Meško Marta
Peterlin Barbara
Sterle Jožica

POLJSKA
Kunič Andreja
PERU
Godnič Andreja
RUANDA
Burger Anka
Poljanšek Vilko
RUSIJA
Ovtar Anton
Sever Janez
Vlašič Anica
SALOMON. OTOKI
(Ocvirk Drago)

ZAMBIJA
Grošelj Jože
Mlakar Janez
Mujdrica Janez
Rovtar Jože
Rudež Radko
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SKUPNI MISIJONSKI PRAZNIK – 20.10.2012 –
na Koroškem - Plešivec
Geslo: »Verovati, praznovati, deliti«

V soboto, 20. oktobra 2012, od 9. do 15. ure na
Plešivcu /Tanzenberg, Koroška, Avstrija/, se bomo
povezali Slovenci z obeh strani (nekdanje) meje. Bogu
se bomo zahvalili za živo vero, ki nas je v preteklosti
povezovala v molitvi, dobroti in pomoči našim
misijonarjem. Ogledali si bomo lahko številne
projekte, ki so bili uresničeni in se zazrli v bodoče
akcije. Daritev svete maše nas bo pod vodstvom
škofov in ob somaševanju duhovnikov zedinila v
skrivnostnem Kristusovem Telesu, da bomo začutili
kako smo živi udje tega telesa in tako zmožni širiti
Božjo ljubezen po vsem svetu.
Prosimo vas, da organizirate romanje k tej
slovesnosti (hkrati lahko obiščete tudi cerkev Gospe
Svete, ki je v neposredni bližini). Vabimo posebej
ministrante (naj vzamejo s seboj ministrantske
obleke), člane ŽPS, molitvene skupine, mladino in
sploh vse – morda se dogovorite v okviru dekanije.
Prosimo vas tudi, da nam v Misijonsko središče
sporočite število avtobusov (in posebej še število
ministrantov). Podrobnejše informacije najdete tudi na
naši spletni strani: www.missio.si
Hvala vam za sodelovanje in veliko zadovoljstva pri
praznovanju misijonskih slovesnosti.
Vse nadaljnje informacije:
 Misijonska pisarna, Viktringer Ring 26, Celovec (Jože
Kopeinig) – 0043/463-545-87
 Misijonsko središče Slovenije, Kristanova ulica 1,
Ljubljana (Stane Kerin) – 00386/1-300-59-50
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KAKO LAHKO POMAGAMO NAŠIM MISIJONARJEM










Ali ni razveseljujoþHGHMVWYRGDVPRSUDYPLSRNOLFDQL«



z molitvijo, še posebej kot þlani Misijonske molitvene
zveze
z naroþilom in branjem revije Misijonska obzorja
z molitvijo in darovi na Misijonsko nedeljo
s svojim darom za misijonska vozila (akcija MIVA ob
Krištofovi nedelji)
v adventu z akcijo »otroci za otroke«
SRERåLþu s Trikraljevsko akcijo (koledovanje)
z botrstvom (redni meseþni prispevek)
z obþasnimi darovi za posameznega misijonarja, ali
ob konkretnem projektu
kot laiški misijonar (skupina SLED)
z iznajdljivo ljubeznijo



äLYOMHQMHQDMQDãHVSUHJRYRUL
GD%RåMDOMXEH]HQãHåLYL
z molitvijo kliþLPREODJRVORY]QHED
z darovi podpirajmo misijonarje sveta.
7,67,'$1
ko poreþHã
da je dovolj,
si mrtev.

Za vse informacije se obrnite na:
Misijonsko središþe Slovenije
Kristanova 1, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/300-59-50
Fax: 01/300-59-55
E-pošta: missio@rkc.si
Spletna stran: www.missio.si

9HGQRGRGDMQHNDM
napravi korak,
pojdi naprej.
1HREVWRMQDSRWL
QHREUDþaj se nazaj,
QHVWRSLREVWUDQ
%RJMHVWHERM
(Avguštin)
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»Poklicani z življenjem izžarevati
besedo resnice.«

MISIJONSKA
NEDELJA
21. OKTOBER 2012

GRADIVO ZA
%2*26/8å-(,1
PASTORALO
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