
Veselje  
v Gospodu 
je naša  
moč. 
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KAKO LAHKO POMAGAMO  
NAŠIM MISIJONARJEM

�	z molitvijo, še posebej kot člani Misijonske molitvene zveze
�	z naročilom 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«
�	po božiču s Trikraljevsko akcijo (koledovanje)
�	z botrstvom (redni mesečni prispevek)
�	z občasnimi darovi za posameznega misijonarja  

ali ob konkretnem projektu
�	kot laiški misijonar (v dogovoru z misijonarjem)
�	z iznajdljivo ljubeznijo

Za vse informacije se obrnite na:

Misijonsko središče 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

Za interno uporabo izdalo MSS – oktobra 2015
Gradivo zbral in pripravil: mss; odgovarja Stane Kerin, ravnatelj MSS

Na fotografiji otroka iz Kambodže – foto Stane Kerin
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Gospod, popelji nas …

Gospod Jezus Kristus,
popelji nas na pot evangelija
in oživi misijonarske poklice
v tvoji Cerkvi po vsem svetu.

Opogumi nas v hoji za teboj,
da bomo prepričljivi prinašalci
tvojega veselega oznanila
v naše župnijske skupnosti
in na vse konce sveta.

Daj nam moč,
da bomo z veseljem pomagali revnim,
trpečim, nesrečnim,
zapuščenim in preganjanim.

Z zgledom svoje vere
naj prinesemo dvomljivcem
polnost življenja.
Prižgi v naših srcih svetlo luč ljubezni,
da bomo prepričljivo znamenje
misijonske prenove
za naše župnije in skupnosti.

Sveti Duh, ti nas vodi
k novemu misijonskemu
razcvetu Cerkve.

Molitev s Filipinov

3

SPOŠTOVANI SODELAVCI NA MISIJONSKIH POLJANAH!

»PONESIMO VESELJE NA OBROBJA«

„Ne bodite žalostni, kajti veselje v Gospodu je naša moč!“ (Neh 8,10b)

»Z Jezusom vedno znova in znova prihaja veselje« - je zapisal 
papež Frančišek /Veselje evangelija/. Želi nas povabiti k novemu zagonu 
oznanjevanja evangelija, ki izhaja iz veselja. To pa je v osebnem 
srečanju z Jezusom, ki daje notranji zagon za misijonsko poslanstvo.

Letošnja Misijonska nedelja sovpada s posebnim jubilejem. 
Namreč, 7. decembra poteče 50 let od izida koncilskega misijonskega 
dokumenta »Ad gentes«. Misijon ni zgolj ena od nalog Cerkve, ampak je 
njeno bistvo. Vsak krščeni je poklican, da s svojimi talenti in karizmami 
sodeluje pri tem univerzalnem poslanstvu Cerkve.

Pomagajmo zato z molitvijo in darovi duhovnikom, redovnicam in 
mnogim laikom v misijonih, da bodo zmogli izvrševati svoje pomembno 
poslanstvo.

Misijonska nedelja je največja solidarnostna akcija na svetu. Z 
molitvami in zbranimi darovi omogoča obstoj in delitev dobrin Cerkvam 
po vseh kontinentih. Cerkev je tukaj za najbolj revne. Zato Papeške 
misijonske družbe prosijo za pomoč župnije po vsem svetu, da bi 
cerkvene skupnosti lahko obstajale tudi v najrevnejših delih sveta. Z 
veseljem zato radi prispevajmo svojo molitev in svoj dar, da se bo 
veselje Jezusa Kristusa lahko širilo po vsej zemeljski obli.

In kaj lahko konkretno storite na župniji:
Ves mesec posvetite misli in molitvi za misijone (predlogi za 
namene so v tej brošuri).
Z zavzetostjo oznanite misijonsko nedeljo.
Pogumno priporočite nabirko za misijone.
Izobesite na vidno mesto plakate.
Pripravite molitveno uro za misijone.
Pogovarjajte se o misijonskem poslanstvu pri verouku z otroki in 
pri drugih skupinah.
V cerkvi (kapeli) in učilnicah postavite znamenja vere in 
oznanjevanja (slike z misijonov, globus, rožni venec)
Obiščite s farani Misijonsko vas v Šentvidu nad Ljubljano.
Lepo pripravite bogoslužje na misijonsko nedeljo.
Povabite vernike k skupnemu praznovanju, ki bo letos na 
Brezjah.

Bodite misijonarji s srcem, vero in veseljem.
Hvala vam!

Misijonsko središče Slovenije in ravnatelj Stane Kerin
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SVETA MAŠA - gradivo

Mašno besedilo: Za oznanjevanje ev. (Misal, str. 786)
Berila: 29. nedelja med letom – B

UVOD:
Dragi bratje in sestre!

Danes na misijonsko nedeljo se veselimo 
veličastnih del, ki jih je Bog storil po Jezusu Kristusu 
za vse ljudi. Vabljeni smo, da tudi mi pokažemo našo 
povezanost z vsemi brati in sestrami v krajevnih 
Cerkvah po vsem svetu – da molimo eden za drugega, 
da se učimo drug od drugega in da si delimo to, kar 
imamo.

Gotovo bomo posebej mislili na naše misijonarje, 
vendar nas misijonski duh vabi, da v Svetem Duhu 
objamemo ljudi vsega sveta.

V imenu Jezusa Kristusa smo se zbrali k prazniku 
odrešenja. On, Jezus Kristus, je za nas postal človek in 
nam obljubil svojo trajno navzočnost.

Da bomo s srcem povezani z ljudmi vsega sveta, 
odstranimo predsodke in grehe, da bomo skupaj lahko 
obhajali svete skrivnosti.

Gospod Jezus Kristus,
ti si Pot, Resnica in Življenje,
tebe z Očetom in Svetim Duhom slavimo in 
častimo,
ti nas pošiljaš, da bi vsem ljudem oznanili tvoj 
evangelij.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše 
grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.
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NAGOVOR 1 /povzetek pisma avstrijskih škofov/

Dragi Bratje in sestre!
Cerkev je po svojem bistvu misijonska. Poslana 

je, da vsem ljudem oznanja evangelij Jezusa Kristusa, 
da prinese veselo sporočilo odrešenja na vse konce 
sveta.

Cerkev pa smo mi vsi: potujoče božje ljudstvo. 
Na to nas je spomnil pred 50 leti II. vatikanski 
cerkveni zbor z izdajo poslanice o misijonskem 
poslanstvu Cerkve – »Ad Gentes«. Na to se želimo 
spomniti danes, ko po vsem svetu obhajamo 
Misijonsko nedeljo.

Cerkev je po svojem bistvu misijonska: 
misijonarjenje spada neločljivo k njeni identiteti, ker je 
bistvena naloga Cerkve in vsakega krščenega, 
pokazati Kristusa, učlovečeno Božjo ljubezen.

Res je, da se je Cerkev razširila do vseh koncev 
sveta – 1,2 milijardi katoličanov živi v Latinski Ameriki, 
Afriki, Aziji in Oceaniji – vendar narašča število tistih, 
ki Kristusa še ne poznajo. Kot nekoč svoje učence, 
pošilja Kristus danes nas, da njegov evangelij 
ponesemo na vse ulice in v vse vasi tega sveta. Že 
zdavnaj večina misijonarjev ne prihaja več iz Evrope, 
ampak iz Azije, Afrike in Latinske Amerike. Misijon ne 
poteka več pretežno iz Evrope, ampak dobiva svetovno 
razsežnost: afriški misijonarji ne gradijo župnijskih 
občestev le v Afriki, pač pa tudi v Aziji; misijonarji iz 
Južne Amerike oznanjajo evangelij v jugovzhodni Aziji. 
Misijonarji iz nekoč misijonskih dežel prihajajo danes 
tudi v naše kraje. Njihovo pričevanje za evangelij 
gane, saj ti ljudje, ki izhajajo iz najbolj revnih okolij, 
izpričujejo moč in upanje, ki ju daje Kristus.
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V začetku leta je papež Frančišek obiskal državo 
Filipini, deželo, ki je poslala v svet številne misijonarje. 
Od 130 milijonov kristjanov, ki živijo v Aziji, jih je na 
Filipinih 80 milijonov. Ta dežela ima po mnenju papeža 
posebno misijonsko poslanstvo, posebej v Aziji, kjer 
milijoni ljudi do danes še sploh niso slišali za evangelij 
Božje ljubezni. Leta 1969 se je tam oglasil prvi verski 
oznanjevalni radio – Radio Veritas – ki danes oddaja v 
16 jezikih na tem južnoazijskem področju. V deželah, 
kot je Kitajska, Mjanmar, Vietnam in Kambodža, kjer 
so bile dolgo komunistične diktature, je bilo 
prepovedano vsako misijonarjenje. Po radiu pa lahko 
slišijo veselo sporočilo. Poslušajo ga tudi tisti, ki niso 
kristjani in se tako lahko srečajo s Kristusovim 
sporočilom. Tudi ta projekt, podpreti ta radio, da bo 
lahko nadaljeval s svojim poslanstvom, je del pomoči 
letošnje misijonske nedelje.

Na primeru Filipinov lahko spoznamo, da misijon 
pomeni tudi odkrivati stare vzroke krivic in jih 
izkoreniniti, ker so v drastičnem nasprotju s 
Kristusovim naukom. Velika težava, ki izhaja iz 
revščine, je trgovina z ljudmi. Na desettisoče deklet in 
žena se prodaja ali je prodanih za nizke užitke turistov 
in spretnih trgovcev. Pogumni duhovniki, redovniki in 
krščanski laiki iščejo te ljudi po beznicah in smetiščih, 
jim skušajo biti blizu in jim pokazati, da ima tudi njih 
Bog rad. Cerkev v teh krajih ustanavlja mobilne šole in 
otrokom s ceste nudi zatočišča. Tako je tukaj, tako 
rekoč, revna Cerkev med revnimi in za revne.

Misijon je obojestransko prejemanje in dajanje: 
povezanost, bližina bratov in sestra v veri v Jezusa 
Kristusa. Tu ne gre le za delitev materialnih dobrin. Mi 
hočemo eden za drugega moliti, misliti drug na 
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drugega, se učiti drug od drugega. Iz srečanj z brati in 
sestrami po vsem svetu, katerih veselje in upanje je 
sad njihove globoke življenjske vere, smo tudi mi 
deležni globokih spodbud za naše lastno življenje po 
veri v današnjem modernem svetu.

Misijonska nedelja je nam škofom posebej pri 
srcu, ker nismo odgovorni le za našo domovino, da v 
njej ostaja navzoč in viden Kristus, ampak smo 
poklicani tudi k temu, da Kristus zasveti po vsem 
svetu. To poslanstvo povezuje in obvezuje Cerkev, kot 
potujoče Božje ljudstvo, vse krščene. Zato vas danes 
prosimo, da mrežo ljubezni do bližnjega, preko vaše 
molitve, okrepite in obogatite tudi z vašimi 
velikodušnimi darovi. Z vašo pomočjo bodo lahko 
Papeške misijonske družbe pomagale 1.180 revnim
škofijam po svetu, da bo tudi tem ljudem oznanjena 
Božja ljubezen.

S prošnjo k Mariji za njen blagoslov pri 
misijonskem poslanstvu – vam in vsem, s katerimi ste 
v ljubezni povezani – podeljujemo apostolski 
blagoslov.
Vaši škofje.

Evangelij je
izvir veselja, osvobojenosti
in odrešenja za vse ljudi.
(papež Frančišek/
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NAGOVOR 2

Dragi Bratje in sestre!
Pred kratkim je po e-pošti krožila slika afriških otrok, 

ki sedijo v krogu in se z nogami dotikajo drug drugega. Že 
slika sama pove, da se ti otroci zavedajo, da se samo 
povezani med seboj lahko postavijo na noge, samo če 
sodelujejo, lahko obstanejo močni in srečni.

Pod sliko je zapisano tole:
Mi pa mislimo, da smo civilizirani … in potem zapis:

Antropolog je otrokom v nekem afriškem 
plemenu predlagal tekmovanje. V senco drevesa je 
postavil košaro, polno dobrot in otrokom dejal, da jo 
dobi tisti, ki bo prvi pritekel do drevesa. Otroci so se 
prijeli za roke in tekli ... Ko so prišli do drevesa, so 
posedli okoli njega in si razdelili dobrote iz košare. 
Antropolog ni mogel verjeti svojim očem. Vprašal jih 
je, zakaj niso tekmovali in poskusili prehiteti drug 
drugega, saj bi zmagovalec sam dobil celo košaro 
dobrot. Otroci so odgovorili:
»UBUNTU ... kako bi lahko bil eden izmed nas srečen, 
če bi bili vsi ostali žalostni?«
'UBUNTU' v kulturi Xhosa pomeni: »Jaz sem, ker smo vsi.«

Kot popolnoma pozabljeno vrednoto bi UBUNTU 
morali predlagati za predmet v naših šolah!

To verjetno ne bo uspelo – lahko pa uspe 
uresničiti vodilno misel današnje Misijonske nedelje –
»Veselje v Gospodu je naša moč« – vzklik, ki ga je 
prerok Nehemija (8,10) položil na srce svojemu 
žalostnemu, obupanemu in brezvoljnemu ljudstvu.

Mi smo tudi kar precej polomljeni – na telesu 
zaradi preobilnega dela in skrbi, v srcu zaradi 
zamazane ljubezni, na duši zaradi oddaljenosti od vira 
življenja, od Boga.
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Zazrti v svoj krog, svoje misli, svoje skrbi, svoje 
delo, svoje težave … ne vidimo več okrog sebe niti 
domačih, kaj šele sosedov, sofaranov, sodržavljanov. 
In kakor nam je zaradi sodobne tehnike ves svet na 
dlani, da lahko takoj vidimo žalostne packe, ki so 
marsikje – tako si tudi (kot Pilat) hitro umijemo roke –
in vse skupaj kar hitro pozabimo.

Danes na misijonsko nedeljo nas vesoljna Cerkev 
s papežem na čelu vabi, da dvignemo glave in se 
zavemo, da je evangelij veselo oznanilo za vse ljudi, 
da je luč, ki razblini temo, da je pot, ki vodi k rešitvi, 
da je resnica, ki ustvarja pravičnost, da je življenje, ki 
nam ga je Bog vsem namenil. In če imamo ta biser v 
rokah, posebej še, če je tudi v našem srcu, potem 
želimo z njim razveseliti, obogatiti, osrečiti tudi druge. 
Na vest nam trka preprosta, a življenjska misel 
afriškega plemena – ubuntu – jaz sem, ker smo vsi.

Papež Frančišek nam v svoji letošnji poslanici za 
Misijonsko nedeljo postavlja pred oči besedo apostola 
Pavla: »Gorje meni, če evangelija ne bi oznanjal!« /1 
Kor 9,16/. In potem nadaljuje: »Evangelij je izvir 
veselja, osvobojenosti in odrešenja za vse ljudi. 
Cerkev se zaveda tega daru, zato se ne utrudi 
nenehno oznanjati vsem tega, 'kar je bilo od začetka, 
kar smo slišali, kar smo na svoje oči videli' /1 Jn 1,1/.

Hvala Bogu, da imamo Slovenci po vsem svetu 
kar nekaj glasnikov tega veselega oznanila, ki v 
misijonskih deželah razdajajo sebe, svojo vero, svojo 
ljubezen v požrtvovalnosti najbolj oddaljenim, revnim, 
bolnim, nepismenim, lačnim, preganjanim in 
zapostavljenim.

Hvala Bogu, da je nam Slovencem le dal 
plemenito srce, ki velikodušno podpira te naše 

98



10

poslance preko molitve in materialnih darov. Botrstvo, 
akcija MIVA, adventna akcija, Trikraljevska akcija in še 
druge priložnosti – so svetle zvezde na temnem nebu 
stanja v misijonskih deželah.

Hvala vam, da v svoje molitve vključujete 
misijonarje in jih tako radi podpirate pri njihovih 
projektih v dobro siromakov v misijonskih deželah. 
Bog vam naj stoterno povrne, da tudi vi sami ne bi 
zato, ker ste plemeniti, nikoli ničesar pogrešali.

Danes pa smo povezani s Cerkvami in verniki 
vsega sveta. Kar 1100 škofij je, ki ne morejo vršiti 
svojega krščanskega poslanstva oznanjevanja in skrbi 
za uboge. Vsi bomo torej namenili svoj dar, da bi 
Papeške misijonske družbe lahko delile te zbrane 
darove tem najbolj potrebnim.

Naj nas ne okupira miselnost današnjega časa, 
da je vrednost človeka v tem, kar ima, ampak v tem, 
kar je. Vsi se namreč dobro zavedamo, da smo 
pomembni, če smo ljudje, če imamo srce, ki je odprto 
za druge – potem so srca drugih odprta tudi za nas. 
Razočaranja ob bridkih izkušnjah – da 'dobrota je 
sirota', ali pa 'nehvaležnost je plačilo tega sveta' – naj 
nas ne odvrnejo od velikodušnosti.

Naj nam seže v srce Jezusova beseda iz 
današnjega evangelija: »Med vami pa ni tako, ampak 
kdor koli med vami hoče biti velik, bodi vaš strežnik« 
/Mt 10,43/.

Ne pozabimo misli afriškega plemena: »Ubuntu –
jaz sem, ker smo vsi!«

Ne pozabimo besede preroka Nehemija: »Veselje 
v Gospodu je naša moč!«

Ne pozabimo spodbude papeža Frančiška: 
Pojdite na obrobje in tja ponesite veselje evangelija.«
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PROŠNJE LJUDSTVA

Dobri in usmiljeni Oče, ti si usmiljen do vseh ljudi. 
Polni zaupanja te prosimo za naše župnijske skupnosti 
za misijonarje, misijonske dežele in za ves svet:

• Navdihuj v Svetem Duhu našega papeža 
Frančiška, da nas bo še naprej z besedo in 
zgledom spodbujal k veselemu oznanjevanju
evangelija najbolj ubogim.

• Okrepi vse kristjane, da bomo pogumne priče 
življenja po evangeliju.

• Opogumi vse kristjane, da si bomo radi med 
seboj pomagali, se imeli radi in si v stiskah stali 
ob strani.

• Podari odgovornim v politiki in gospodarstvu 
modrost, da bodo prav odločali v pomembnih 
vprašanjih današnjega časa.

• Ozri se na trpeče, osamljene in preganjane –
odvzemi jim strah in jih napolni z mirom in 
svobodo.

• Blagoslavljaj vse tiste, ki po svetu pomagajo 
trpečim, da bodo pripomogli k miru in 
blagostanju v vseh narodih.

• Pomagaj vsem možem in ženam, ki se žrtvujejo 
za lačne, bolne in nepismene, da se bodo veselili 
sadov svojega dela.

• Odpri naša srca, da bomo z veseljem podarjali 
svoje molitve in darove najbolj potrebnim.

• Sprejmi v večno kraljestvo vse naše drage rajne, 
ki so nam posredovali vero in še posebej vse 
misijonarje poplačaj v nebesih.

Usmiljeni Bog, ti si naše upanje in naša moč. Prosimo 
te, usliši nas – po Kristusu našem Gospodu. Amen.
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VABILO K DAROVANJU OB NABIRKI
Dragi bratje in sestre! Ne le Jezusova daritev, ki je 
namenjena ljudem vseh časov in po vsem svetu – tudi 
naša daritev sedaj na Misijonsko nedeljo – lahko 
spremeni, dopolni, olepša in reši življenje mnogim. Z 
veseljem zato namenimo svoj velikodušni dar in 
prispevajmo svoj delež k vrnitvi upanja stiskanim po 
svetu. Bog vam povrni vsak vaš dar!

ZA OČENAŠ
Danes, na Misijonsko nedeljo, smo še na poseben
način povezni z ljudmi vsega sveta. Kot bratje in 
sestre zmolimo druga za drugega tisto molitev, ki nas 
jo je naučil naš veliki Brat, Jezus Kristus.

POZDRAV MIRU
V znamenje pripravljenosti, da si bomo v življenju stali 
ob strani – si podarimo Kristusov mir.

SLOVO
Z veseljem Kristusu služímo,
mir in dobro vsem delimo.

BLAGOSLOV
Bog, naš Oče naj vas blagoslovi, da boste vedno 
živeli veselo in sveto pred njegovim obličjem.
Poučuje naj vas s svojo resnico, oblikuje naj 
vaša srca po evangeliju in vam da doživljati 
njegovo kraljestvo.
Podari naj vam svoje navdihe, da boste priče 
njegove ljubezni na tem svetu.

To naj vam podeli vsemogočni Bog …
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POSLANICA PAPEŽA FRANČIŠKA
ZA MISIJONSKO NEDELJO 2015 - skrajšano

»VESELJE V GOSPODU JE VAŠA MOČ!« Nehemija 8,10

Dragi bratje in sestre!
Leto posvečenega življenja, ki ga obhajamo, 

dosega svoj vrh tudi v praznovanju misijonske nedelje, 
saj sta posvečeno življenje in misijonsko poslanstvo 
Cerkve zelo tesno povezana. Hoditi za Jezusom 
pomeni, odgovoriti na klic, da vzamemo svoj križ in 
gremo za njim, da posnemamo njegovo vdanost Očetu 
in njegova dejanja služenja in ljubezni.

Misijonska razsežnost, ki sodi v samo naravo 
Cerkve, je torej neločljivi del vsake oblike 
posvečenega življenja in je ni mogoče zanemarjati, ne 
da bi pri tem nastala vrzel, ki bi izmaličila karizmo. 
Misijonsko poslanstvo posluša glas Duha, ki šepeta 
»pridi« in »pojdi«. Kdor hodi za Kristusom, nujno 
postane misijonar in »ve, da Jezus hodi z njim, govori 
z njim, diha z njim, dela z njim. Čuti, da je Jezus z 
njim sredi misijonarskega dela.« (VE, 266)

»Misijon je vnetost za Jezusa in hkrati vnetost za 
njegovo ljudstvo. Ko smo pred križanim Jezusom, 
spoznavamo vso njegovo ljubezen, ki nam usmerja 
pogled, poln ljubezni in notranjega žara, na vse 
njegovo ljudstvo. Tako na novo odkrijemo, da nas 
hoče vzeti kot orodje, da bi se vedno bolj približal 
svojemu ljubljenemu ljudstvu« in vsem tistim, ki ga
iščejo z iskrenim srcem. Jezusovo naročilo »pojdite« 
obsega vedno nove okoliščine in izzive, naj poslušamo 
glas Duha, ki nas kliče, naj gremo na velika obrobja 
misijonov, med tiste, do katerih evangelij še ni prišel.
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Kdor po Božji milosti prejme poslanstvo, ga je 
poklican tudi živeti. Za tiste postane oznanjevanje 
Kristusa na različnih obrobjih sveta način življenja in 
način hoje za Kristusom.

Obračam se posebno na mlade, ki so še 
sposobni, da pogumno pričujejo in se velikodušno 
lotijo junaških del, čeprav plavajo proti toku: ne 
pustite si vzeti sanj o pristni misijonski poklicanosti, 
hoji za Kristusom, ki prinaša s seboj popolno podaritev 
samega sebe. V svoji najgloblji vesti se vprašajte, kaj 
je razlog, da ste izbrali misijonarsko posvečeno 
življenje, in premerite svojo pripravljenost, da ga 
boste sprejeli kot to, kar zares je: dar ljubezni v službi 
oznanjevanja evangelija. Ob tem se zavedajte, da 
oznanjevanje evangelija ni toliko potreba za tiste, ki 
evangelija še ne poznajo, ampak bolj nuja za tiste, ki 
ljubijo Učitelja.

Danes se misijonstvo srečuje s tem, da spoštuje 
potrebo vseh narodov, da bi izhajali iz lastnih korenin 
in ohranjali vrednote vsakokratne kulture. Gre za to, 
da bi razumeli druga izročila in filozofske sisteme, se z 
njimi spoštljivo srečevali ter vsakemu narodu in vsaki 
kulturi priznali, da se s pomočjo lastne kulture bliža 
razumevanju Božje skrivnosti ter sprejemanju 
Jezusovega evangelija, ki je za te kulture luč in moč, 
ki spreminja.

Ob tej kompleksni dinamiki se moramo vprašati: 
»Komu naj bo predvsem namenjeno oznanjevanje 
evangelija?« Odgovor je jasen in ga najdemo v 
evangeliju: ubogi, mali, bolni, tisti, ki so pogosto 
zapostavljeni in pozabljeni, tisti, ki ti ne morejo 
povrniti (prim. Lk 14,13–14). Evangelizacija, ki se 
prednostno obrača k tem ljudem, je znamenje Božjega 
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kraljestva, za katero je prišel Jezus, da nam ga 
prinese. »Obstaja neločljiva povezanost med našo vero 
in ubogimi. Ubogih nikdar ne pustimo samih.« (VE, 48) 
To mora biti jasno predvsem osebam, ki so se odločile 
za misijonsko posvečeno življenje: z zaobljubo uboštva 
izberejo hojo za Kristusom v tej posebni ljubezni do 
ubogih, in sicer ne ideološko, ampak prav tako kakor 
on, da se poistovetijo z ubogimi, da kakor oni živijo v 
negotovosti vsakdanjega življenja in se odpovedo
vsakršni oblasti, da tako postanejo bratje in sestre 
zadnjih med zadnjimi ter jim prinašajo pričevanje 
evangeljskega veselja in izraz Božje ljubezni.

Da bi posvečene osebe živele krščansko 
pričevanje in znamenja Očetove ljubezni med malimi 
in ubogimi, so poklicane, da za služenje v misijonskem 
poslanstvu pridobivajo tudi verne laike. Misijonarji 
redovniki se morajo vedno bolj pogumno odpirati 
tistim, ki so – četudi samo za omejeno obdobje –
pripravljeni z njimi sodelovati in si pridobiti misijonske 
izkušnje. Gre za brate in sestre, ki želijo biti deležni 
misijonskega poslanstva, ki so ga prejeli pri krstu.
Jezus je edinost učencev postavil kot pogoj, da bi svet 
veroval (prim. Jn 17,21).

Dragi bratje in sestre! Misijonar gori za 
evangelij. Sv. Pavel je dejal: »Gorje meni, če 
evangelija ne bi oznanjal!« (1 Kor 9,16). Evangelij je 
izvir veselja, osvobojenosti in odrešenja za vse ljudi. 
Cerkev se zaveda tega daru, zato se ne utrudi 
nenehno oznanjati vsem tega, »kar je bilo od začetka, 
kar smo slišali, kar smo na svoje oči videli« (1 Jn 1,1). 
Poslanstvo služabnikov Besede – škofov, duhovnikov, 
redovnikov in laikov – je, da vse, brez razlike, 
pripeljejo do osebnega odnosa s Kristusom. Na 

1514



16

širokem področju misijonske dejavnosti Cerkve je vsak 
krščeni poklican, da svojo zavzetost, v skladu s svojim 
osebnim položajem, v polnosti živi. Velikodušen 
odgovor na to splošno poklicanost pa lahko dajo 
posvečene osebe z intenzivnim molitvenim življenjem 
ter združenjem z Gospodom in njegovo zveličavno 
žrtvijo.

Mariji, materi Cerkve in vzoru misijonskega 
poslanstva, izročam vse tiste, ki 'ad gentes' ali v svoji 
domovini v vseh življenjskih stanovih sodelujejo pri 
oznanjevanju evangelija. Vsem z veseljem podeljujem 
svoj apostolski blagoslov.
Papež Frančišek

»Evangeljsko veselje napolnjuje srce in celotno 
življenje tistim, ki srečajo Jezusa.«
Evangelii gaudium, 9

»Krščansko veselje je dar, je dar Svetega Duha. 
Pomeni imeti srce vedno veselo, ker je Gospod 
zmagal, Gospod kraljuje, Gospod je na Očetovi desnici, 
Gospod me je pogledal in me je povabil in mi je dal 
svojo milost in me naredil za Očetovega otroka … To je 
krščansko veselje. Kristjan živi v veselju.«
/papež Frančišek – 15.5.2015/
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AD GENTES

Dekret »Ad gentes«, večkrat imenovan kot 
»Magna Charta« misijonskega delovanja Cerkve, 
praznuje letos svojo 50-letnico: Kot vesoljni 
zakrament odrešenja, je Cerkev poslana k vsem 
ljudem. Uresničiti to poslanstvo, je naloga vsega 
božjega ljudstva. Vsak krščeni je k temu poklican, da s 
svojimi talenti in karizmami prispeva svoj delež k 
vesoljnemu poslanstvu Cerkve in da Jezusov evangelij 
izpriča v svetu.

Noben koncil pred II. vatikanskim ni tako izrecno 
in odločno poudaril misijonske naravnanosti in 
poslanstva Cerkve. Misijon ni le ena od nalog Cerkve, 
ampak je njeno bistvo. Vse aktivnosti v Cerkvi imajo 
zato misijonsko razsežnost. Namreč Božje delovanje v 
svetu – prihod Jezusa Kristusa in Svetega Duha v 
človeško zgodovino – je misijon (poslanstvo). V to 
'misijo', poslanstvo, je Cerkev od vsega začetka 
povzeta. To je njen izvor, začetek, in zato ne more 
drugače, kot da to poslanstvo izpriča. S svojo 
navzočnostjo, s svojim bivanjem izraža in dokazuje 
lastno povezanost z Bogom v zgodovini. Ta misijon, to 
poslanstvo se razcveti v različnih oblikah, v različnih 
nalogah in delovanju. Med temi cvetovi je »Missio ad 
gentes« eno od ključnih in glavnih dejavnosti Cerkve.

Jasen cilj tega poučnega pisma je bil, da 
spoznamo, da se moramo kljub živahnemu življenju po 
krajevnih Cerkvah končno odpreti »ad gentes – k
narodom«.

Kar je bilo zaznano od vsega začetka, velja 
danes še bolj: »Pojdite torej po vsem svetu in učite 
vse narode, krščujte jih v imenu Očeta in Sina in 
Svetega Duha.« /Mt 28,19/

1716



18

Cerkev se vedno bolj zaveda, da je vesoljna, 
svetovna Cerkev. Duhovni poklici in misijonarji 
prihajajo vedno bolj iz nekdaj misijonskih dežel Afrike 
in Jugovzhodne Azije. Poleg tega lahko vedno bolj 
govorimo tudi o Evropi kot misijonski deželi, saj 
predajanje vere in evangelija prihodnjim generacijam 
ni več samoumevno. Poleg misijona »ad gentes – k
narodom« je potrebno vedno bolj misliti na novo
evangelizacijo, saj »gentes – narodi«, ki ne živijo po 
krščanski veri niso več tako krajevno določeni, kot je 
to bilo v bližnji preteklosti. Po besedah papeža 
Frančiška bo tako treba oditi na obrobja – ta pa so 
danes vsepovsod.

Vendar pa še vedno obstaja klasični »missio ad 
gentes« kot ga poznamo skozi stoletja: usmerjen je k 
ljudem na področjih, kjer se Cerkev še ni ustalila ali 
kjer mnogi še niso prišli v stik s krščanstvom. To je 
gotovo v Afriki in Aziji. Sicer pa je misijon povsod, kjer 
božja dobrota še ni dosegla vsakega človeka. Zato je 
misijon namenjen predvsem revnim, malim, 
odrinjenim, izključenim – kot to neprestano poudarja 
papež Frančišek. Vedno znova nagovarja krajevne 
Cerkve in vsakega posameznika k misijonskemu 
poslanstvu:

»Odprimo se vendar, pojdimo ven, ponudimo 
vsem ljudem življenje Jezusa Kristusa! Meni je bolna 
Cerkev, ki je ranjena in zamazana, ker je šla na ulico, 
bolj pri srcu, kot Cerkev, ki je bolna zaradi zaprtosti in 
lagodnosti, bolna v skrbi za lastno varnost.« (Evangelii 
gaudium 49)
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Predlog za: BOGOSLUŽJE Z OTROKI

V mnogih deželah sveta otroci nimajo stanovanja. 
Mnogi se potikajo po smetiščih, prenočujejo celo v 
obcestnih jaških ali na pokopališčih. Mnogim je dom 
celo ulica. Živeti na ulici pomeni boj za obstoj – kaj 
bom jedel, kje bom spal? Ti otroci ulice so izpostavljeni 
najrazličnejšim zlorabam, boleznim, mamilom in 
kriminalu. Ti otroci najbolj potrebujejo najprej zdravo 
hrano in čisto vodo. Ti otroci nimajo nobene zaščite in 
varnosti.

Gospod Jezus Kristus,
ti si za nas postal človek –

Gospod, usmili se.
Ti nas krepiš in si nam blizu –

Kristus, usmili se.
Ti si naše varno pribežališče –

Gospod, usmili se.

EVANGELIJ – veselo oznanilo
Lk 9,46-48 Preberemo besedilo

Učenci so se spraševali, kdo med njimi je največji …

• Jezus je očitno na preprost način z otrokom 
pokazal, kdo je največji in najpomembnejši pri 
Bogu – kdor se zavzema za najmanjše.

• »Kdor iz ljubezni sprejme otroka, ta sprejme 
mene. In kdor mene sprejme, sprejme mojega 
očeta, ki me je poslal. Kdor da kaj na to, ta je 
resnično velik.« (48)
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• Na neki način je bil tudi Jezus otrok s ceste. Bil 
je nekdo, ki je živel »od 'božje štime', iz rok v 
usta«. Brez stalnega bivališča. »Lisice imajo 
brloge in ptice gnezda, Sin človekov pa nima, 
kjer bi se lahko odpočil.« (58)

• »Kdor sprejme takega otroka v mojem imenu, 
mene sprejme.« Jezusa torej sprejmemo v naših 
bližnjih.

• Kaj bi bilo, če jaz ne bi imel doma? Kaj bi bilo, če 
ne bi imel postelje? Kaj, če bi bilo pri nas tako 
hudo, da bi moral pobegniti od doma? Kaj, če bi 
moral skrbeti sam zase? Kaj, če bi …?

• Star pregovor pravi: »Najboljše stanovanje je 
tam, kjer se počutiš doma.« Tam si srečen. Ali 
so lahko otroci s ceste tudi srečni? Kdaj? Kje? 
Kako?

Otroci predstavijo na plakatih, kje in kako je njihovo 
življenje varno … kje čutijo tla pod nogami … kje in 
kdaj so srečni …
Na drugem plakatu naj prikažejo, kakšno je življenje 
otrok v misijonskih deželah …

PROŠNJE
Dobri Bog, prosimo te za otroke v predmestjih, ki so 
odgovorni sami zase – daj, da bodo našli streho nad 
glavo, varnost in prijateljstvo.

Gospod, usmili se.
Dobri Bog, prosimo te za vse otroke, ki nimajo 
nobenih pravic – odpri srca politikov, da bodo končali 
to krivico.

Gospod, usmili se.
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Dobri Bog, prosimo te za tiste otroke, ki trpijo zaradi 
nasilja in vojn – da bi skoraj doživeli konec tega 
žalostnega stanja.

Gospod, usmili se.
Dobri Bog, prosimo te za otroke, ki imajo doma vse –
ampak nimajo nikogar, ki bi jim prisluhnil in jim bil 
blizu.

Gospod, usmili se.
Dobri Bog, prosimo te za otroke, ki so umrli zaradi 
lakote ali bolezni, ker njihovo življenje za druge ni bilo 
pomembno – vzemi jih v svoj dom v nebesih in jim 
podari svojo bližino.

Gospod, usmili se.

Zapišimo skupaj nekaj sklepov, kako bi lahko pomagali 
otrokom v svoji okolici – in kako v misijonih – kaj 
bomo storili …

PAPEŽ FRANČIŠEK
„Veselje evangelija napolnjuje srca in vse življenje 
tistih, ki srečajo Jezusa. Z Jezusom prihaja vedno –
in vedno znova – veselje.« /Veselje evangelija/

»Iz bistva evangelija spoznamo povezanost med 
oznanjevanjem in človeško podporo, ki se mora nujno 
pokazati v vsakem misijonskem delovanju.« (178)
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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.

Odpev:
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  F C
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. Odpev

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. Odpev

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. Odpev
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NEKAJ ZAHVAL NAŠIH MISIJONARJEV

S. EMA TELIČ, usmiljenka – ČILE – 9.1.2015
“Okusite in poglejte, kako dober je Gospod“

Tako smo naslovile našo prošnjo in danes 
ugotavljamo, kako se je Gospod, ki je dober, spomnil 
naših starejših sester, ki so dolgo časa dajale vse od 
sebe v službi najbolj ubogih, toliko, da so danes same 
postale najbolj uboge med ubogimi. Naša vsakdanja 
molitev je naše največje bogastvo in vi, odprti milosti
Sv. Duha ste znali prisluhniti naši preprosti molitvi. 
Nikoli se ne bomo naveličale dati zahvalo Bogu in 
vsakemu posebej izmed vas za veliko skrb, ki ste jo 
nam izkazali.

Rada bi se poslovila z blagoslovom: »Bog naj vas 
blagoslavlja z milostjo in mirom, ki izhajata iz Boga«. 
(2 Kor 1,2). Vedno povezane z molitvijo – in hvaležne 
za to solidarno in bratsko gesto.

Sestre usmiljenke iz Čila

GRM ANTON, salezijanec – MOZAMBIK – 13.1.2015
Ker dobro vem, od kod prihaja vsa ta pomoč v 
skupnosti, vsak dan molimo za dobrotnike in 
podpornike misijonov. Z veseljem vam obljubljamo, da 
se vas bomo tudi v naprej vseh radi spominjali in vas 
imeli v svojih mislih tudi pri delu!

MESEC JANEZ, duhovnik LJ nadškofije –
MADAGASKAR – 24.5.2015

Če bi vedel, da bodo takšne težave in napori za 
gradnjo, bi januarja rekel: dragi moji, bomo naredili 
kar eno leseno hišico … Je pa vedno tako, ko je 
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najtežje in bi najraje nekam pobegnil, se najde rešitev 
in gremo spet naprej.

Večkrat se spomnim na Klemena in ga 
blagrujem, da je že na cilju, mi pa še brodimo in 
kopljemo po tem blatu, ki mu ni videti konca … In v 
takih obupnih razmerah še graditi šolo. Saj smo res 
nori.

Ampak kakorkoli gledam nazaj, je bil le prst od 
zgoraj, ki je sprožil to akcijo in zdaj smo tu. Hvaležen 
sem za vsako molitev, ki me obdrži na nogah in da 
kljub vsemu, vsak dan doživljam tudi veselje v srcu, 
ob misli, da je z nami Bog in mati Marija.

Jani

MOJCA KARNIČNIK, misijonarka Jezusa Kristusa –
KONGO DR – 22.5.2015

Misijonsko življenje je lepo, pestro, zanimivo, 
polno nepredvidenih dogodkov in izzivov. Potrebe vseh 
vrst so ogromne in to, kar lahko storimo, je le kapljica 
v morje. A tudi ta kapljica je potrebna in dobrodošla. 
Hvala, ker nas mnogi pri tem podpirate, kajti, kaj bi 
zmogli misijonarji brez pomoči iz zaledja? Slovenska 
MIVA nam je podarila vozilo, ki nam bo pomagalo 
premagovati razdalje. Mnogi ste pri tem daru 
sodelovali. Naj vam Bog tisočkrat povrne.

Dragi prijatelji, priporočam vam naše delo v 
molitev. Tudi jaz se vas v svoji molitvi hvaležno 
spominjam.

Lep Binkoštni praznik želim in obilje darov 
Svetega Duha.

Pa lepo pozdravljeni!
Vaša s. Mojca Karničnik
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MESEC OKTOBER – MISIJONSKI MESEC
PROŠNJE ZA VSAK DAN

V cerkvi lahko na začetku meseca pred oltarjem 
pripravimo globus, krpe v barvah kontinentov in 
dodamo pet svečk. Ob vsakdanji molitvi lahko dodamo 
misijonsko prošnjo.

Bog, naš Oče, prosimo te …

01.10. – Na priprošnjo svete Terezije Deteta Jezusa, 
zavetnice misijonov – za duhovniške, redovniške in 
misijonarske poklice.
02.10. – Na priprošnjo angelov varuhov – spremljaj 
misijonarje na njihovih poteh in jim stoj ob strani.
03.10. – Da bi občudovali božje stvarstvo in varovali 
življenje.
04.10. – Okrepi voljo in pripravljenost za spravo med 
kristjani in muslimani.
05.10. – Naj preganjani kristjani najdejo moč, da ne bodo v 
stiskah izgubili upanja.
06.10. – Naj vsi, ki se žrtvujejo za druge, čutijo 
zadovoljstvo v svojem darovanju.
07.10. – Na Marijino priprošnjo podeli vsej Cerkvi blagor in 
mir vsemu svetu.
08.10. – Da bi znali božjo ljubezen narediti vidno tudi 
oddaljenim.
09.10. – Da bi odkrivali stiske bližnjih in jim radi pomagali.
10.10. – Za vse žalostne, da bi v Bogu našli upanje in moč.
11.10. – Da bi znali sprejemati tudi tiste, ki jih težko 
prenašamo.
12.10. – Da bi naše dežele bile na Marijino priprošnjo 
obvarovane vojne.
13.10. – Da bi žalostni in trpeči skozi tvojo bližino okrepili 
upanje.
14.10. – Da bi vrednost in čast žensk bila spoštovana po
vsem svetu.
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15.10. – Da bi na priprošnjo svete Terezije Avilske bili 
deležni milosti potrpljenja.
16.10. – Da bi zanemarjeni otroci našli ljubezen, varnost in 
nov pogum.
17.10. – Za vse otroke, ki jim je cesta edini dom, da bi 
našli zatočišče in varstvo.
18.10. – Za vse kristjane po vsem svetu, da bi radi 
sodelovali in si med seboj pomagali.
19.10. – Za vse žrtve naravnih nesreč, da bi se jim v novih 
okoliščinah omogočilo človeka vredno življenje.
20.10. – Za vse prostovoljce, da ne bi izgubili poguma in da 
bi našli oporo v veri.
21.10. – Za ljudi v vojnih območjih, da bi tudi v največjih 
stiskah zaupali v tvojo navzočnost.
22.10. – Odpri odgovornim politikom in vojaškim 
poveljnikom razum in srce za spreobrnjenje.
23.10. – Blagoslovi prizadevanja vseh ljudi dobre volje, da 
bodo gradili mir v svetu.
24.10. – Da bi delo misijonarjev rastlo kot pšenično zrnje in 
da bi mi vsi bili kvas družbe.
25.10. – Da bi v mladih rastla želja tebi slediti v ljubezni, h 
kateri jih vedno vabiš.
26.10. – Da bi se okrepila vera v naši domovini.
27.10. – Da bi vsi vedno bolj oblikovali svoje življenje po 
tvojem veselem sporočilu.
28.10. – Na priprošnjo svetega Juda Tadeja podari svojo 
odrešilno pomoč vsem bolnim in stiskanim.
29.10. – Da bi vsi kristjani neustrašeno izpovedovali vero, 
posebej, kadar so preganjani.
30.10. – Za vse žrtve nesreč, da ne bi prejeli samo pomoč 
za življenje, ampak tudi za dušo in srce.
31.10. – Da bi z darovi za misijone v misijonskem mesecu 
bila ljudem v misijonskih deželah podarjena boljša 
bodočnost in novo upanje.

Pri Bogu imej srce, pri delu pa roke. /bl. AM Slomšek/

27

MISIJONSKA MOLITVENA ZVEZA (MMZ)

Ljudem v misijonih in misijonarjem lahko pomagamo 
tudi mi, četudi smo daleč stran, če nimamo velikih finančnih 
sredstev, da bi zmanjšali revščino, če smo bolni in 
priklenjeni na posteljo ter nezmožni pomagati, deliti pomoč 
potrebnim … Podprimo delo misijonarjev z molitvijo! Naj 
nam bo zgled sv. Terezija Deteta Jezusa, zavetnica 
misijonov in Misijonske molitvene zveze, ki je svoje 
trpljenje, molitve in žrtve darovala za misijone.

Molivci, ki vsak dan zmolimo eno desetko rožnega 
venca in s tem kličemo blagoslov na delo misijonarjev, smo 
združeni v Misijonsko molitveno zvezo. Povezuje nas 
misijonski rožni venec, katerega vsaka desetka jagod s 
svojo barvo predstavlja določeno celino:

v ponedeljek molimo za Afriko – zelena barva
v torek molimo za Ameriko – rdeča barva
v sredo molimo za Evropo – bela barva
v četrtek molimo za Avstralijo in Oceanijo – modra barva
v petek molimo za Azijo – rumena barva

Vabimo vas, da se pridružite naši molitvi in postanete član 
Misijonske molitvene zveze. Vašo odločitev lahko sporočite 
v Misijonsko središče Slovenije po telefonu (01/300-59-50) 
ali po elektronski pošti (missio@rkc.si).

»Hvaležen sem za vsako molitev, ki me obdrži na nogah in 
da kljub vsemu, vsak dan doživljam tudi veselje v srcu, ob 
misli, da je z nami Bog in mati Marija.«
Jani Mesec, Madagaskar
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KAKO SMO V LETU 2014 PREKO MISIJONSKEGA 
SREDIŠČA SLOVENIJE POMAGALI MISIJONARJEM

MISIJONSKA NEDELJA 2014
Denar pošljemo v Rim, kjer Papeške misijonske družbe 
skupaj z narodnimi voditelji misijonov razporedijo sredstva 
za najnujnejše projekte.
V Sloveniji smo zbrali: 322.595,01 € (2013: 180.209.- €)

ADVENTNA AKCIJA – otroci za otroke – 2014
Nabirka je izključno namenska in gre v Rim, kjer jo 
razporedijo za pomoč otrokom na najbolj potrebnih 
področjih. V Sloveniji so otroci v adventu 2014 zbrali: 
126.954,37 € (2013: 140.474.- €). Denar je bil preko 
Rima poslan v Burkina Faso, Čad in Centralnoafriško 
republiko.

TRIKRALJEVSKA AKCIJA – koledniki – 2014/15
Nabirka je namenjena izključno za projekte naših 
misijonarjev, za katere se z misijonarji dogovori MSS! 
Z darovi ob akciji 2014/15 smo lahko uresničili projekte v 
vrednosti: 351.831.- € (lani: 435.724.- €).

JANEZ KRMELJ Madagaskar gimnazija
TOMAŽ MAVRIČ Ukrajina hiša za odvisnike
TONE KERIN Madagaskar srednja šola
SALEZIJANCI Etiopija šola

»Neizmerna je vaša dobrota … ker vem, da tudi sami ne 
živite v blagostanju. Posebej sem ponosen, da slovenski 
otroci tako požrtvovalno pomagajo tukajšnjim sirotam … res 
so nam zgled … kako se raztegnejo obrazi tukajšnjih otrok v 
veselem nasmehu, da bodo tudi oni imeli lepši dom ...«
Vaš hvaležen misijonar
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POROČILO MIVA Slovenija ZA LETO 2014

S pomočjo darov ob blagoslovu avtomobilov je MIVA 
Slovenija v letu 2014 lahko omogočila nakup vozil v skupni 
vrednosti 454.435.- € – v letu 2013: 285.368.- €

s. Zvonka Mikec –Maputo MOZAMBIK avto – Toyota
Luciano Capelli, škof SALOMONOVI O. čoln z motorjem
s. Zvonka Mikec – Pemba MOZAMBIK avto – Toyota
direktor PMD Filip UGANDA avto – Toyota
s. Mojca Karničnik KONGO avto – Toyota
Jože Bokalič ARGENTINA avto – Peugeot
Tomaž Mavrič UKRAJINA kombi (+A)
Usmiljenke – Vohipeno MADAGASKAR avto – Mitsubishi
p. Stanko Rozman MALAVI avto – Ford
s. Ljudmila Rus ČILE minibus
Janko Kosmač MADAGASKAR motor Yamaha
p. Stanko Rozman MALAVI popravilo avta
usmiljenke – Andemaka MADAGASKAR avto – Mitsubishi
s. Polona Švigelj, župnija SENEGAL doplačilo za avto
br. Miha Majetič KAZAHSTAN kombi
nadškof Benjamin MADAGASKAR avto –Toyota (+A)
škof Angelo Moresci ETIOPIJA minibus
bolnišnica Ampitafa MADAGASKAR štirikolesnik
s. Tadeja Mozetič PARAGVAJ avto - VW
bogoslovje SALOMONOVI O. avto - Toyota
Izidor Grošelj MADAGASKAR popravilo
Danilo Lisjak UGANDA popravilo
Tomaž Mavrič UKRAJINA traktor
p. Hugo Delčnjak FR. GVAJANA avto - Peugeot
Bernard Marijanović TANZANIJA avto - Toyota
Luciano Capelli, škof SALOMONOVI O. pristan
s. Andreja Šubelj ČILE avto

Bog naj vsem dobrotnikom na priprošnjo sv. Krištofa 
povrne s svojim blagoslovom in srečno vožnjo.
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BOTRSTVO
Šolanje je ena izmed dobrin, ki je pri nas omogočena 

vsakemu otroku. Marsikje po svetu pa ni tako, ker ni 
organizirane šole ali ker je obisk možen samo bogatim in 
izbranim. V revnih deželah si mnogo otrok želi v šolo, starši 
pa svojih otrok zaradi revščine ne morejo vpisati, ne morejo 
plačati šolnine, ne morejo jim kupiti šolske uniforme, ne 
učnih pripomočkov, saj še za hrano nimajo. Pomoči države 
pri šolanju ni.

Prav zato smo se v Misijonskem središču Slovenije 
odločili za program botrstva. Začeli smo v Zambiji, nato 
nadaljevali v Braziliji, Angoli, Paragvaju, Malaviju, 
Kambodži, Mjanmaru, Etiopiji, na Madagaskarju in 
Salomonovih otokih. Hvala Bogu, da se stalno 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 vsaj nekaj 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 našo 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.
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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 3.371 botrov, ki 
podpirajo otroke v zgoraj navedenih misijonih. Od teh je 
540 tistih, ki prispevajo za »obrok riža na dan«.

Vse dodatne informacije o botrstvu lahko dobite
- na naši spletni strani www.missio.si
- preko elektronske pošte missio@rkc.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.

Vsaka ljubezen, če je le prava, je velikonočna: zmožna, da 
premaga smrt in preživi. Vse tisto, kar je plemenito, čisto, 
zastonjsko, narejeno in darovano Bogu, zagotovo preživi in 
ostane za večno.
Hvala vam, da velikodušno darujete svoj dar. Skupaj z 
vami ga polagamo na oltar, da bo blagoslovljen, da bo že 
zdaj obrodil svoj stoteren sad in da bo ostal za večnost.
Misel nas sester pa tudi naših otrok in njihovih staršev, velikokrat 
potuje vse do vas, v daljni Sloveniji. Vemo, da je vaša dežela zelo 
lepa, čeprav mnogo manjša od našega Myanmara. Vedno se vas 
s hvaležnostjo spominjamo v molitvah. Naj bo Božji blagoslov 
nad vsemi vami in nad vašo deželo.

Sestre Hčere Marije Pomočnice iz Myanmara
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KJE SO NAŠI MISIJONARJI

ALBANIJA
Gerkman Vida, HKL

BOCVANA
Škerlj Zora, OSU
Žnidaršič Fani, OSU

BRAZILIJA
Kociper Agata, HMP
Slivka Ana, FMM
Kastelic Metka, HMP

BURUNDI
Kavčič Bogdana, HKL
Burger Anka, HKL

ČILE
Rus Ljudmila, HKL
Šubelj Marija Andreja, HKL
Telič Ema, HKL

FRANCOSKA GVAJANA
Delčnjak Hugo, OFM
Kadunc Milan, OFM

IZRAEL
Zadravec Milena, HMP

JAPONSKA
Kos Vladimir, DJ

KAMBODŽA
Anžič Ljudmila, HMP

KANADA
Sever Dorica, FMM

KAZAHSTAN
Majetič Miha, OFMConv

KIRGIZIJA
Mihelčič Janez, DJ

KONGO DR
Karničnik Mojca, MJK

KUBA
Ivančič Peter, SDB

MADAGASKAR
Adamič Jože, CM
Čuk Lucija, laik
Kerin Tone, CM
Krmelj Janez, LJ
Mesec Janez, LJ
Opeka Peter, CM
Pavlič Terezija, HKL
Strajnar Matevž, laik
Zanjkovič Marjeta, HMP

MALAVI
Podgrajšek Lojze, DJ

MEHIKA
Čuk Barbara, FMM

MOZAMBIK
Grm Tone, SDB
Mikec Zvonka, HMP
Tomc Katarina, laik

POLJSKA
Kunič Andreja, MC

PERU
Godnič Andreja, OSU

RUSIJA
Ovtar Anton, CM
Sever Janez, DJ
Vlašič Anica, FMM

RUANDA
Hiti Vesna, HKL
Mlinarič Jože, SDB
Poljanšek Vilko, SDB

SENEGAL
Švigelj Polona, OSU

SALOMONOVI OTOKI
Snežna Večko, OSU

SLONOKOŠČENA OBALA
Bajec Pavel, KP
Starman Anica, FBS

TURČIJA
Kmetec Martin, OFMConv
Nose Veronika, HKL

UGANDA
Lisjak Danilo, SDB

UKRAJINA
Mavrič Tomaž, CM
Meško Marta, MS
Sterle Jožica, MS
Peterlin Barbara, MS

ZAMBIJA
Mlakar Janez, DJ
Mujdrica Janez, DJ
Rudež Radko, DJ
Rozman Stanko, DJ

Biti moraš srečen, da lahko druge osrečiš.

V tem je lepota življenja v Malaviju. Tu je nenehen živžav, 
igra se nikoli ne ustavi, veselje, smeh in razigranost, pa 
tudi nagajivost in navihana hudomušnost - vse to krasi 
lepoto in blagoslovljeno rajanje otrok, ki ste jih vi “posvojili” 
in ki zanje požrtvovalno skrbite. Za vse to naj vam naš 
Stvarnik in Gospod povrne s svojo neskončno ljubeznijo.

/p. Lojze Podgrajšek/
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OČE NAŠ BOGA

Ali si že kdaj pomislil,
kako bi Bog molil očenaš?
Recimo, da nekako takole:

Otrok moj,
ki si na zemlji,
zaskrbljen, samoten, zmeden.
Zelo dobro poznam tvoje ime
in ga izgovarjam
in te posvečujem, ker te ljubim.
Ne. Nisi sam,
ampak jaz bivam v tebi
in skupaj bova gradila kraljestvo,
katerega dedič boš ti.
Všeč mi je, če spolniš mojo voljo,
kajti moja volja je, da bi bil ti srečen.
Vedno računaj name
in boš imel kruha za danes.
Ne skrbi.
Prosim te le,
da ga znaš razdeliti z brati in sestrami.
Veš, da ti odpuščam vse žalitve,
še preden jih storiš,
in te prosim, da tudi ti ravnaš enako,
s tistimi, ki te žalijo.
Da ne padeš v skušnjavo,
se močno oprimi moje roke
in jaz te bom rešil zla.

Od vedno in za vedno te ima rad,
TVOJ NEBEŠKI OČE

SKUPNO PRAZNOVANJE
MISIJONSKE NEDELJE – 18.10.2015

Vsaka župnija z veseljem praznuje Misijonsko 
nedeljo.

Misijonsko središče Slovenije vabi
k naslednjim skupnim dogodkom:

MISIJONSKA VAS – Zavod Sv. Stanislava – Šentvid 
nad Ljubljano – v petek 16. in v soboto 17. oktobra od 
9. do 18. ure – gost bo misijonar Peter Opeka.

MISIJONSKA MAŠA – cerkev Sv. Vida, LJ-Šentvid –
ob 19. uri

DOBRODELNI VEČER s Petrom Opeko in
glasbenimi gosti – Hala Tivoli v Ljubljani – sobota, 
17. oktobra ob 19. uri.

SKUPNO VSESLOVENSKO PRAZNOVANJE 
MISIJONSKE NEDELJE – Brezje – nedelja, 18. 
oktobra ob 15. uri molitvena ura, ob 16. uri sv. maša.

Lepo vabljeni k sodelovanju in veselem oznanjevanju!

Vedno in povsod iščite lepoto in dobroto
in našli boste Boga.
/Mati Terezija)

34



Veselje  
v Gospodu 
je naša  
moč. 
Neh 8,10

MISIJONSKA  
NEDELJA
18. oktober 2015

PONESIMO VESELJE NA OBROBJE
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KAKO LAHKO POMAGAMO  
NAŠIM MISIJONARJEM

�	z molitvijo, še posebej kot člani Misijonske molitvene zveze
�	z naročilom 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«
�	po božiču s Trikraljevsko akcijo (koledovanje)
�	z botrstvom (redni mesečni prispevek)
�	z občasnimi darovi za posameznega misijonarja  

ali ob konkretnem projektu
�	kot laiški misijonar (v dogovoru z misijonarjem)
�	z iznajdljivo ljubeznijo

Za vse informacije se obrnite na:

Misijonsko središče 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

Za interno uporabo izdalo MSS – oktobra 2015
Gradivo zbral in pripravil: mss; odgovarja Stane Kerin, ravnatelj MSS

Na fotografiji otroka iz Kambodže – foto Stane Kerin


