KRIŠTOFOVA NEDELJA – AKCIJA MIVA
Spoštovani dušni pastirji!
Peljati se, kadar človek želi in je nujno – to je
dar. Ideja Krištofove nedelje v akciji MIVA je: del tega
daru dati na razpolago tistim, ki bi drugače ostali brez
duhovnika, šolanja, medicinske pomoči, hrane … Temu
lahko rečemo tudi: rešilne kilometre deliti.
Geslo: »Moj dar Boga slavi za vse prevožene
poti!«, nas vodi k pripravljenosti, da radi namenimo
tisočinko evra za srečno prevožene kilometre (to je
npr.: 10.- € za 10.000 km).
Tako se preko svojega daru povežemo z brati in
sestrami v misijonskih deželah in naša naklonjenost
rešuje življenja – »Z veseljem darujem, življenja
rešujem!«
Prosimo vas, da tudi letos z veseljem sodelujete
pri tej mogočni akciji MIVA Slovenija, da povabite ljudi
k blagoslovu vozil in jih nagovorite, da velikodušno
darujejo za misijonska vozila.
Zbrane darove nam posredujte v Misijonsko
središče Slovenije.
Hvala vam za vašo velikodušno naklonjenost. Naj vas
in vse Slovence na vseh poteh spremlja božji blagoslov
in priprošnja sv. Krištofa.
Srečno – vam MIVA želi,
naj Bog blagoslavlja vse vaše poti!

KRIŠTOFOVA NEDELJA - 22. julij 2012
Maša in berila: 16. nedelja med letom B
UVOD V MAŠO:
»Ta človek je pa res simpatičen«, pravimo, če je
nekdo prijazen in ustrežljiv. Simpatične ljudi imamo
radi okoli sebe. V podobi Dobrega pastirja se nam Bog
prikazuje v simpatični podobi. Ni mu vseeno za naše
življenje, ampak ga želi deliti z nami po svojem Sinu
Jezusu. V njem je Očetova pastirska skrb za nas
konkretno uresničena in otipljiva. Istočasno pa nas
Jezus opogumlja, da bi tudi mi bili pastirji drug
drugemu. Ta pastirski odnos med nami pride posebej
do izraza, kadar smo v vozilu. Zaupani so nam
sopotniki, z nami so v prometu tudi drugi udeleženci.
Prosimo danes za vse udeležence v prometu,
vključimo pa tudi vse misijonarje, ki po brezpotjih kot
dobri pastirji prihajajo k oddaljenim, zapuščenim,
revnim in bolnim ovcam na misijonskih poljanah. Naj
nas Bog na priprošnjo svetega Krištofa varuje in
povezuje.
Nismo se vedno odgovorno obnašali v prometu in na
poteh našega življenja. Zato obžalujmo vse naše
stranpoti.
GOSPOD JEZUS KRISTUS,
 ti si naš dobri pastir – da bi tudi mi bili pravi
pastirji
 ti sam si naše pravo veselje – da bi tudi mi
razveseljevali
 ti nam v polnosti podarjaš ljubezen – da bi tudi
mi vse delali z ljubeznijo

PREDLOG ZA NAGOVOR 1:
Kadar se kdo odpravlja od doma, mu zaželimo:
»Srečno pot, pazi, da se ti kaj ne zgodi, zdrav se vrni
domov!« Zaželimo mu varno in srečno pot in spet
veselo snidenje.
Pri teh dobrih medsebojnih željah ni samo
vljudnost in naklonjenost, ampak tudi zavest, da je na
vsaki poti tudi nevarnost in negotovost, ki spremlja
vsako potovanje. Hkrati pa upanje, da se ne bomo
zapletli v kakšno nesrečo ali povzročili škodo.
Ko smo se včasih odpravili z bratom, sestro ali
prijateljem na pot, so nam starši vedno naročili, da naj
pazimo drug na drugega. Res je, da če nismo sami na
poti, je manj možnosti, da se kaj zgodi. Dva para oči
vidita več kot en sam in če so težave, si lahko med
seboj pomagamo. Zaupanje igra veliko vlogo. Tudi v
svetem pismu imamo takšen primer, ko nam opisuje
mladega Tobija, ki ga na poti spremlja angel Rafael.
Opozarja ga na nevarnosti, mu pomaga v stiskah in ga
zdravega pripelje nazaj domov.
Kot kristjani verujemo, da nas Bog spremlja in
po angelu varuje na naših poteh. Kolikokrat smo že
tudi sami po srečnem preživetju v kritičnih situacijah,
dejali: »Hvala Bogu! Imel sem srečo, me je pa res sam
angel obvaroval.«
Mnogi se zatekajo k sv. Krištofu, zavetniku
popotnikov, z zaupno molitvijo, drugi pa so prepričani,
da jih bo pred nevarnostmi obvarovala podobica,
nalepka ali obesek. Vendar Božji blagoslov, molitev k
angelu varuhu in priprošnja sv. Krištofa nas ne
odvezuje od naše osebne odgovornosti. Ravno v
cestnem
prometu
neštetokrat
doživimo,
da
neodgovorni in lahkomiselni vozniki postavljajo v
nevarnost sebe in druge.

Blagoslov in priprošnja sv. Krištofa nam naj
prebudi odgovornost do drugih. Ko vstopam v avto ali
sedem na motor, najprej pogledam nalepko s sv.
Krištofom, kartonček z molitvijo ali obesek. To me
spomni, da me pri vožnji vedno spremljajo tudi
tveganja in nevarnosti. Prav tako nam pa misel na
Boga in sv. Krištofa odpre spoznanje o lepoti narave,
krajev in ljudi, ki jih bom srečal ob poti. To mi tudi
pomaga, da ne bom samo divjal in hitel mimo
dogodkov in stvari, da se bom tudi ustavil in si v
počitku napolnil dušo, predvsem pa, da bom na vsej
poti odgovorno ravnal. Če ob tem začutimo varnost in
odgovornost, bomo doživeli tudi veselje in mir in se
bomo srečno pripeljali do naših ciljev.
Ko danes prosimo za božji blagoslov za nas in za
naša vozila, seveda upamo na spremstvo angela
varuha in sv. Krištofa. Želim vam, da na svoja
potovanja vedno vzamete s seboj svetega Krištofa in
angela varuha in Jezus bo gotovo vaš sopotnik.
Če bo Jezus vaš sopotnik, boste gotovo imeli
odprto srce tudi za tiste, ki nimajo prevoznih sredstev,
ki ne poznajo asfaltnih cest, ki komaj odkrivajo, kaj je
to šola, ki ob praznih skodelicah ali bolni ostajajo
nemočni v predmestjih ali sredi džungle. Vaše oko bo
zagledalo misijonarje, ki hitijo k njim po dan hoda
daleč ali še več, ki skupaj z njimi več kilometrov nosijo
na ramah vreče peska in cementa, ki na nosilih po tri
dni prenašajo bolnika, da bi dospeli do zdravnika. Vaša
noga se bo odmaknila od pedala za plin – ker se boste
zamislili, da ste, kljub vsemu zdihovanju (morda tudi
upravičenem), neizmerno srečni, da si lahko vse
pripeljete domov pred vrata, da se lahko vozite po
cestah, da lahko celo obiskujete druge kraje in si
privoščite vsaj malo oddiha.

Tako boste ob Krištofovi nedelji z veseljem del
svoje sreče namenili tistim, ki komaj slutijo, kaj je to:
biti sit, zdrav, izobražen, mobilen, pod streho, srečen.
Sami boste postali sveti Krištof našim misijonarjem,
ker jih boste s pomočjo misijonskih vozil pripeljali na
obale revščine; postali boste angeli varuhi tolikim
ljudem v stiski. Srečen sem, če osrečujem druge. Naj
nam pri tem pomaga sveti Krištof. Amen.
PREDLOG ZA NAGOVOR 2:
Sem mar jaz varuh svojega brata? To Kajnovo
vprašanje pride vedno znova v ospredje takrat, ko
sveto pismo uporablja podobo dobrega pastirja. To,
kar Jeremija piše o slabih in nevrednih pastirjih, piše
tudi nam kristjanom v spominsko knjigo: Jaz sem
odgovoren za to, kar se dogaja danes, jaz sem
soodgovoren za ljudi, živali in ves svet. Vsak je tu in
tam pastir in varuh, pomočnik in zaščitnik drugih ljudi.
Če imamo to v mislih, kako se ta odgovornost v našem
življenju konkretno odraža, ne moremo mimo Boga,
ker nam on sam daje pogum in nam odpira oči za
nešteto možnosti. Merilo je on sam s svojo pastirsko
skrbjo, ki ravno malim, slabotnim in brezpravnim
posveča največjo pozornost.
Danes to ni lahka naloga, ko je v ospredju »jaz«,
moje lastno zadovoljstvo. Važno je napraviti kariero,
uporabljati komolce, drugače je človek nepomemben,
onemogočen, uničen, izgubljen. Čeprav se dobro
zavedamo, da ni prav, da vidimo samo sebe. Samo
ljubezen do bližnjega nas dela res ljudi.
Jezus se nam je dal spoznati v podobi Dobrega
Pastirja. On nas ne pušča samih. Svoje življenje daje
za nas. Z nami ima sočutje, kar pa ni prazna beseda,
češ: glavo pokonci, pa bo šlo. Sočutje, o katerem je

tukaj govora, ni samo nekaj površinskega, ampak je
gib srca. Zadene vsakega izmed nas. Tudi mi nismo
izvzeti iz nesrečnih in žalostnih situacij. Simpatijo,
sočutje najti in imeti, ni vedno enostavno. Vse
prevečkrat se čutimo tudi mi zapostavljene, ponižane,
oškodovane, nemočne. »Zakaj pa naj pomagam, saj
tudi meni nihče ne pomaga!« Vendar so tudi drugačni,
takšni, ki so prijazni do nas, ki nam podarjajo
ljubezen, razumevanje, zaupanje in pozornost.
Tudi Bog ne stoji ob strani, v dobrem Pastirju, ki
ima sočutje z nami, je on naš prijatelj. Hvala Bogu, da
so v sledenju Jezusu in njegovemu simpatičnemu
Očetu tudi danes v družinah, v Cerkvi, v skupnosti
ljudje, ki prostovoljno pomagajo, ljubijo, izkazujejo
sočutje in v stiskah radi priskočijo na pomoč. Kdor ima
sočutje z ljudmi, ta se ne sprašuje: Kaj pomeni ljubiti?
Kako se to pokaže? Ta enostavno to naredi. To je
simpatičen človek.
V Jezusovem ravnanju torej odkrivamo, da
simpatija in ljubezen, nista nekaj, kar je uresničeno
samo med dvema človekoma, med možem in ženo,
ampak je temeljna drža, ki velja za vsakega človeka.
Simpatijo pokazati do ljudi, ki so v stiski, je jasna
značilnost akcije MIVA in vseh, ki znajo z drugimi deliti
veselje in žalost. Če akcijo MIVA ob Krištofovi nedelji
pod geslom: »Z veseljem darujem, da življenja
rešujem« - vzamem resno in dam svoj dar v zahvalo
za srečno prevožene kilometre, sem pomagal pri
nakupu misijonskega vozila. S tem sem pokazal svojo
življenjsko usmerjenost za enakost vseh ljudi. Videti
stisko in pomagati!
Naj nam to praznovanje pomaga, da bomo
simpatični drug do drugega in drug drugemu. Amen.

PROŠNJE LJUDSTVA
Gospod Jezus, ti si naš dobri Pastir, ki nas nikoli ne
pustiš na cedilu. Z zaupanjem te prosimo:
 Za
vse
člane
Cerkve,
ki
se
počutijo
preobremenjeni in so brez volje – stoj jim ob
strani in jim povrni pogum za oznanjevanje
evangelija.
 Za voditelje ljudstev in narodov – podpiraj jih pri
njihovem prizadevanju, da bi vsi ljudje živeli v
miru in blagostanju.
 Za vse ljudi, ki živijo v hitenju in stresu –
opogumi jih, da si bodo vzeli čas za sebe in tudi
znova odkrili tvojo dobroto.
 Za vse, ki se dajejo drugim na razpolago –
podari jim moč in vztrajnost pri njihovem delu in
uspeh v življenju.
 Za vse, ki bodo pri svojem delu za oznanjevanje
evangelija podprti s sadovi akcije Krištofove
nedelje – napolni in utrdi jih z darovi Svetega
Duha, da bodo dobri pastirji na misijonskih
poljanah.
 Odpri naša srca, da bomo radi pomagali našim
misijonarjem
pri
njihovem
pomembnem
poslanstvu.
 Varuj nas in vse udeležence v prometu pred
vsemi nevarnostmi in nas varno vodi na vseh
poteh našega življenja.
 Vse trpeče brate in sestre napolni z blagoslovom,
vse naše rajne pa sprejmi v Očetovo hišo.
Jezus, naš dobri Pastir, bodi vedno z nami na poteh
našega življenja in nam pomagaj, da bomo posnemali
tvojo dobroto. Ki živiš in nas ljubiš vekomaj. Amen.

VABILO K DAROVANJU ZA MISIJONSKA VOZILA
(če bo darovanje med mašo)
Povabljeni smo, da sodelujemo pri Krištofovi akciji za
misijonska vozila. V zavesti: »Z veseljem darujem –
življenja rešujem« - radi namenimo svoj dar v zahvalo
za srečno prevožene kilometre. S tem bomo pokazali
svojo širokosrčnost in pomagali misijonarjem, da bodo
z MIVA vozili lahko prinašali ljudem prepotrebno
pomoč in rešitev. Kristusovo veselo oznanilo dobrote,
ljubezni in svobode bo tako lažje doseglo tudi najbolj
revne in uboge ljudi. Bog vam povrni za vsak vaš dar!
OČE NAŠ
Bog tudi danes skrbi za svoje ljudstvo. Želi, da smo vsi
srečni in se veselimo življenja. Za ljudi vsega sveta,
posebej za tiste v misijonskih deželah in za naše
misijonarje, prosimo tako, kakor nas je naučil Gospod
Jezus Kristus.
POZDRAV MIRU
V znamenje pripravljenosti, da bomo drug drugemu
prijatelji in dobri pastirji – si podajmo roke.
RAZMIŠLJANJE
Ti si temelj mojega upanja, Gospod.
Takrat, ko sem na tleh – te iščem, Gospod,
kajti ti me vznemirjaš,
ti me vodiš k izviru svetlobe
in studencu življenja,
da morem kljub svoji nemoči naprej.
Bodi takrat z menoj,
da v tebi vedno znova
najdem zadovoljstvo
in pogum za odločen korak naprej.

VABILO K BLAGOSLOVU VOZIL
V zahvalo za srečno prevožene kilometre in s prošnjo
za božje varstvo na vseh naših poteh, vas sedaj vabim
k blagoslovu vozil. V imenu akcije MIVA in misijonarjev
vas obenem prosim, da s svojim darom omogočite
nakup prevoznih sredstev za misijonske dežele. Hvala
vam in srečno vožnjo!
Moj dar Boga slavi
za vse prevožene poti,
zato z veseljem jaz darujem
in življenja s tem rešujem.
BLAGOSLOV






Nebeški Oče, Pastir svojega ljudstva, naj vas
spremlja in varuje na vseh poteh vašega
življenja.
Božji Sin, Jezus Kristus, varuh vseh bratov in
sester, naj vam pomaga živeti dobroto in
ljubezen.
Sveti Duh naj osrečuje vaše poti in vas vodi k
vsem, ki vas potrebujejo in vas nekoč srečno
pripelje v večno življenje.

To naj vam podeli vsemogočni Bog:
Oče in Sin in Sveti Duh. Amen
Slavimo Gospoda. Bogu hvala.
Življenje se meri po delih, ne po dnevih.
/Pietro T. Metastasio/

BLAGOSLOV VOZIL

BOŽJA BESEDA

Blagoslovno molitev lahko zmolimo v cerkvi ali bolje
pred cerkvijo. Potem pa gremo od vozila do vozila in
jih blagoslovimo. Z nami je ministrant, ki deli nalepko
in kartico z molitvijo, mežnar pa sprejema darove.

Berilo je iz pisma apostola Pavla Kološanom.
(Kol 3,12-17)
Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite
čim globlje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost,
krotkost, potrpežljivost. Prenašajte drug drugega in
odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti
proti kateremu. Kakor je Gospod odpustil vam, tako
tudi vi odpuščajte. Nad vsem tem pa naj bo ljubezen,
ki je vez popolnosti. In Kristusov mir naj kraljuje v
vaših srcih, saj ste bili tudi poklicani vanj v enem
telesu, in bodite hvaležni. Kristusova beseda naj
bogato prebiva med vami. V vsej modrosti se med
seboj poučujte in spodbujajte. S psalmi, hvalnicami in
duhovnimi pesmimi v svojih srcih hvaležno prepevajte
Bogu. In vse, kar koli delate v besedi ali v dejanju, vse
delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem
zahvaljujte Bogu Očetu.

BLAGOSLOV VOZIL (tudi kot samostojno bogoslužje)
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Milost Boga Očeta, dobrota Jezusa Kristusa, ljubezen
Svetega Duha in priprošnja svetega Krištofa – naj bo z
vami vsemi.
In s tvojim duhom.
Dragi bratje in sestre.
Veseli smo tehničnih pridobitev, ki nam
pomagajo, da lažje in hitreje opravljamo svoje delo.
Veselimo se prevoznih sredstev, ki nam krajšajo poti,
nas povezujejo med seboj in nam omogočajo, da
dosegamo pomembne cilje in se veseli spet vračamo
domov.
Zbrani pri blagoslovu vozil, smo se postavili v
Božjo navzočnost. Življenje je tako krhko in mi ga
tolikokrat prevažamo v krhkih posodah in po tako
nevarnih poteh. Zato bomo z zaupanjem prosili, da bi
nas nebeški Oče varoval s svojo očetovsko roko, da bi
nas Jezus Kristus vodil po pravih poteh in da bi nas
Sveti Duh navdihoval za ljubezen do bližnjega.
Biti hočemo Krištof, Kristonosec, da bomo tudi
mi blagoslov za druge!

ALELUJA. Kdor gre za menoj, ne bo hodil v temi,
ampak bo imel luč življenja, govori Gospod. Aleluja.
Iz svetega evangelija po Janezu (Jan 15,9-12)
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem:
Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil.
Ostanite v moji ljubezni! Če se boste držali mojih
zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se
tudi jaz držal zapovedi svojega Očeta in ostajam v
njegovi ljubezni. To sem vam povedal, da bo moje
veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. To je
moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas
jaz ljubil.

PROŠNJE:
Polni zaupanja se obrnimo k Bogu, ki nam je blizu na
vseh poteh našega življenja in ga prosimo:
 Nebeški Oče, daj, da se bomo vsi udeleženci v
prometu zavedali odgovornosti za lastno
življenje in za življenje drugih.
 Varuj nas in naše domače pred nesrečami ter
nam podari milost, da se bomo z vsake poti
srečno vrnili.
 Kaži nam pravo pot in nas vodi v neminljivo
srečo.
 Nakloni vsem, ki so umrli v prometnih nesrečah,
svoj mir v tvojem pristanu in potolaži njihove
svojce.
Priporočimo se še božji Materi in svetim zavetnikom:
 Sveta božja Mati Marija - prosi za nas.
 Sveti nadangel Rafael - prosi za nas.
 Sveti angeli varuhi - prosite za nas.
 Sveta apostola Jakob in Pavel - prosita za nas.
 Sveti diakon Filip - prosi za nas.
 Sveti Krištof - prosi za nas.
 Blaženi Anton Martin Slomšek – prosi za nas.
 Sveta brata Ciril in Metod - prosita za nas.
Dobri Bog, usliši našo molitev in bodi vedno z nami, ko
smo na poti in daj nam nekoč prispeti v večno srečo
pri tebi. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.
BLAGOSLOV VOZIL

Molimo. Gospod Bog, zatekamo se k tebi in te prosimo,
blago+slovi nas in ta vozila. Naj nam brez škode služijo na
potovanju, pri delu in razvedrilu. Pomagaj nam, da z vožnjo
ne bomo postavljali v nevarnost sebe in drugih. Daj, da
bomo obzirni do vseh, da bomo vedno pripravljeni ljudem
pomagati in bomo tako tvoje priče vedno in povsod. Po
Kristusu, našem Gospodu. Amen.

ZA VSE UDELEŽENCE V CESTNEM PROMETU
Molimo. Dobri Bog, bodi z nami na cestah tega
življenja. Obvaruj nas in vse udeležence v prometu
pred nevarnostmi in nesrečami. Varuj nas pred
nepazljivostjo, lahkomiselnostjo in hitenjem. Na
priprošnjo svetega Krištofa nas spremljaj, da se z vseh
poti vedno varno vrnemo domov. Ko pa bomo na
poslednji poti, nam daj doseči končni cilj pri tebi. Po
Kristusu, našem Gospodu. Amen.
BLAGOSLOV NALEPKE
Molimo. Dobri Bog, zahvaljujemo se ti, da si nam
poslal svojega Sina, ki nas vodi iz teme k luči. Prosimo
te: Blago + slovi na priprošnjo svetega Krištofa te
nalepke. Naj nas spominjajo, da smo mi vsi
Kristonosci. Pomagaj nam, da bomo tudi mi ravnali
tako kot je prav in se na življenjskih poteh podpirali pri
doseganju poštenih ciljev. Naj se z vseh poti vrnemo
srečni in zadovoljni. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen. /Nalepke pokropimo z blagoslovljeno vodo./
Sedaj vas vabim, da pristopite k svojim vozilom.
Pokropil jih bom z blagoslovljeno vodo, ministrant vam
bo izročil nalepko in podobico. Priporočam pa se tudi
za vaš dar v zahvalo za srečno prevožene kilometre. S
temi darovi bo MIVA Slovenija lahko omogočila našim
misijonarjem nakup prepotrebnih vozil. Za vsak vaš
dar – iskren »Bog povrni!«
Da bi se vedno srečno vozili, naj bo:
Gospod z vami. In s tvojim duhom.
Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog,
Oče in Sin + in Sveti Duh. Amen.
Slavimo Gospoda. Bogu hvala.

POMEN MISIJONSKIH VOZIL
MIVA avtomobili so večnamenski. Misijonarji jih
uporabljajo pri pastoralnem poslanstvu, pri socialnih
potrebah
prebivalstva,
razvoju
predmestij
in
podeželja, pri izobraževanju in zdravstvu, pri izgradnji
povezav (ceste, mostovi), pri preprečevanju lakote
(kmetijstvo), pri oskrbi z najnujnejšimi stvarmi
(gradbeni material, hrana, zdravila), prevoz otrok,
katehetov, učiteljev, bolnikov, medicinskega osebja …
Mobilnost omogoča celovito pomoč pri uresničevanju
konkretne pomoči v krajih, ki so dobesedno odrezani
od sveta. MIVA vozila zato prinašajo konkretno pomoč
in pomagajo misijonarjem, da lahko storijo neizmerno
več. V oddaljenih vaseh pomenijo edino upanje za
napredek in neštetokrat tudi za preživetje.
Krištofova akcija je zato po svojem zavetniku sv.
Krištofu konkretno uresničenje njegovega poslanstva:
prenašati (prepeljati) ljudi z brega bede na breg
rešitve, iz životarjenja k osnovni blaginji, iz bolezni k
zdravju, iz nepismenosti k izobrazbi, iz osame in
pozabljenosti v življenjsko dogajanje.
Krištofova nedelja je zato dan hvaležnosti nas vseh za
to, kar imamo in vabilo, da tudi drugim omogočimo
vsaj del naše blaginje.
Akcija MIVA, ki nas vabi k darovanju za misijonska
vozila, nas hoče spomniti tudi na našo dolžnost, da
bratu in sestri v stiski pomagamo. Vsekakor pa tudi
tukaj velja, da je vsak cent dragocen, če je podarjen iz
srca. In misijonarji to dobro čutijo, da so srca
Slovencev odprta in s tem razveseljujejo in
opogumljajo srca misijonarjev in po njih tolikim, ki so
potrebni pomoči in poguma.
Zato iskren Bog povrni za vsak dar – zrno do zrna,
pogača, kamen do kamna, palača.

POROČILO MIVA Slovenija ZA LETO 2011
Pri nakupu prevoznih sredstev smo pomagali na 17
misijonskih postojankah.
Skupna vrednost pomoči iz akcije MIVA Slovenija je
znašala: 268.204,03 €
1

Martin Luluga, škof

Uganda

2
3

Stanko Rozman, jezuit
škof Jesus Tirso – za sestre

Malavi
Angola

4
5

Sesana Renato Kizito - škof
Salezijanci

Kenija
Etiopija

6
7

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

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Bog naj povrne
blagoslovom.

Madagaskar

avto – skupaj
MIVA Avstrija
prikolica
avto – skupaj
MIVA Avstrija
avto
kombi – skupaj
MIVA Avstrija
avto
avto – skupaj
MIVA Hrvaška
avto

Madagaskar
Salomoni
Čile
Madagaskar
Bocvana
Zambija
Angola
Mozambik
Čile

čoln
kolo (12x)
minibus
avto
avto
doplačilo za avto
avto
avto
avto

vsem

dobrotnikom

Mogočen plamen nastane iz majhne iskrice.
/Dante/

s

z
z
z
z

svojim

ZAHVALE MISIJONARJEV
JANEZ KRMELJ – MADAGASKAR
Sestre so se danes prišle pokazat z novim
avtomobilom za njihov noviciat. Bog jim ga požegnaj,
da jim kot prejšnji, tudi novi, vzdrži 15 let. Videti so
zadovoljne, vesele in nasmejane, saj je za Malgaša
dobiti kolo, že velika stvar, kaj šele avto. Tudi za to
veliko dobro delo slovenski MIVA organizaciji in
dobrotnikom velika zahvala. Prisrčen pozdrav vsem, ki
nas spremljate in podpirate z dobrodelnostjo. Hvaležen
Janez Krmelj
DRAGO OCVIRK – SALOMONI
Hvala, da ste moji prošnji za kolesa ustregli. Obilo
blagoslova želim pri delu za širjenje božjega kraljestva
in naj vas in nas Vnebovzeta varuje pod svojim
plaščem. Če so Božja pota nedoumljiva, so
salomonska gotovo še bolj nedoumljiva! S pridom
bomo uporabili vaš velikodušni dar oz. dar
dobrotnikov, ki podpirajo plemenito poslanstvo MIVE.
V imenu naših »okolesarjenih« semeniščnikov veliki
Bog lonaj za vaše delo in trud, neizmerna zahvala pa
tudi dobrotnikom in podpornikom MIVE.
Drago K. Ocvirk, CM, predavatelj in semestrski
misijonar
P. STANKO ROZMAN – MALAVI
Že več kot mesec dni se vozim z novim vozilom.
Zahvaljujem se dobrotnikom, ki so nam dali dar, da
smo vozilo lahko nabavili. Bog naj vam povrne! Avto je
v redu. Je pa močan in kar nekaj goriva popije. Ima
pogon na vsa štiri kolesa, kar je v deževni dobi in pa
pri vožnji po pesku zelo koristno in včasih celo rešilno.

Novo je to, da so gumbi pri volanu in samo pritisnem
in sem že v štiri pogonskem zagonu. Lojze mi je pravil,
da ima vgrajeno tudi blazino, ki se ob močnem udarcu
sproži in zavaruje šoferja in potnike. Upam, da ga ne
bo potrebno aktivirati.
Vsako dobro,
p. Stanko
KLEMEN ŠTOLCAR – MADAGASKAR
Dragi dobrotniki!
Srečno in zdravo leto 2012! Naj vam to leto prinese
veselja, miru in uspeha!
Terenec, darovan novinkam, dela odlično, je zelo
koristen zanje, za živinorejo in poljedelstvo. Prav lepa
vam hvala zanj! Novembra je vstopilo 15 novink, 15
jih je bilo že od prej, tako jih je sedaj 30. Skušamo jih
versko vzgajati. Ko jih spremljam, me navdaja veselje
in skrb obenem: "Kaj neki bo iz njih?" Zaupam božji
Previdnosti! Molimo, da uresničijo svoj redovniški
poklic.
Dež na severu otoka je redkost. Že več mesecev smo
brez vode. Ponjo gremo 8 km daleč. K sreči je tu vaš
avto, da si jo lahko navozimo. Zagotavljamo vam naše
vsakdanje molitve. Prisrčno pozdravljam!
Sestra
Angelina
RAZAFINDRAVAO
generalna
predstojnica redovnic Marijinega brezmadežnega srca
(CIM-DS)
S. ZORA ŠKERLJ – BOCVANA
Prisrčna zahvala in Bog plačaj, vam, vašim
sodelavkam in sodelavcem ter vsem dobrotnikom
misijonov in še posebno vsem darovalcem Mive.
Medtem, ko je bil vaš odgovor na mojo prošnjo tako
hiter, je moja zahvala vse prepočasna. Oprostite. Kot

vidite na fotografiji, to ni le mali kamionček, ampak
kar velik avto, z odstranljivo streho, kar je zelo
praktično, ker se pač uporablja za osebno vožnjo, za
prevoz ljudi, posebno v ambulante in v našo veliko
bolnico, za prevoz raznovrstnega materiala –
gradbenega, cevi za dovod vode v naselja, posebno
trenutno v teh dveh mesecih, ko smo dobili denarno
pomoč, da pomagamo, predvsem bolj ranljivim
družinam napeljati vodo v njih dvorišča.
Vsem dobrotnikom naj Bog povrne s srečno vožnjo.
s. Zora

cestah). Res je tudi tukaj velika, velika potreba po
oznanjevanju. Prosimo in zaupamo, če pa ne bo, bomo
tudi še naprej lepo sodelovali. Posebej sem hvaležna
za razumevanje situacije na misijonu in za vso pomoč.
Božjega blagoslova pri vsem vašem delu.
Hvaležna s. Tadeja

PROŠNJE MISIJONARJEV

S. BOGDANA KAVČIČ – CENTRALNA AFRIKA –
29.4.2012
Sestre Hčere krščanske ljubezni svetega Vincencija
Pavelskega so poklicane, da se odpre skupnost v srcu
župnije Safa-Loko. Misijon je bil tukaj začasno zaprt,
zaradi pomanjkanja misijonarjev. Sedaj odhajamo tja
sestre, ker je število prebivalcev tam naraslo. Avto bi
nujno potrebovale pri našem delu za pastoralno
oskrbo, socialne ukrepe, spodbujanje človekovega
razvoja in predvsem razvoj mladih deklet. Ceste so
neprehodne zlasti v deževnem obdobju. Le 4x4 se
lahko uspešno spopada s težavami potovanja. Hvala
za pomoč in upoštevanje naše situacije. Obljubljamo
vam naše molitve, še posebej za vse dobrotnike.
S. Bogdana

S. TADEJA MOZETIČ – PARAGVAJ – 10.2.2012
Mogoče boste rekli, da sem predrzna, a je bolje prositi
in se truditi, kot lenobo "pasti" ali krasti. In zakaj se
gre?
Pred letom in pol smo dobili za naše sosede skupnost
Misijonarjev Srca Jezusovega. Dobili so v duhovno
oskrbo štiri bodoče župnije. So zelo goreči in delavni.
Potrebujejo prevozno sredstvo. Pri tem misijonu
pomagamo tudi me sestre in bi kamioneta prišla zelo
prav. Pater se namreč vozi z motorjem, nas pa ne
more peljati na motorju (je preveč nevarno po tistih

TONE KERIN – MADAGASKAR – 25.5.2012
V tej prošnji naj dam kratko pojasnilo, zakaj prosim za
avto. Ker sem res na zelo težko dostopnem terenu in
odpiram novo misijonsko postajo – Befotaka Atsimo in
ker je tam pot res v slabem stanju (skupaj z domačini
sem popravil 40 km cest). V načrtu imamo gradnjo
treh cerkva, kjer je teren izredno težak in bi res
potreboval nov avto. Če vozila ne bom imel, tudi
cerkva ne bom mogel zidati, saj je skoraj nemogoče
zahtevati od ljudi, da nosijo cement 30 – 50 km daleč
na ramenih. Zato bom res vesel, če bo moji prošnji

ŠUBELJ S. MARIJA – ČILE
V resnici je zahvala zelo skromen izraz za ta
neprecenljivi dar, ki smo ga prejeli. Vaša dobrota je
neizmerna – kako ste poskrbeli za našo varnost! Bog
vam povrni in naj vas varuje presveta Devica Marija,
da bi tudi vi uspeli v vsem, kar načrtujete.. V
hvaležnosti molimo za vas.
s. Marija

ugodeno in se vam res iz srca zahvaljujem. Še enkrat
hvala in v drhtečem upanju na ugodno rešitev – vse
vas lepo pozdravljam. Vaš vdani in iskreni prijatelj,
Tone Kerin, Befotaka

Gospod,
podstavi svojo roko pod noge tistih,
ki jih imamo radi –
zemeljska tla se jim namreč majejo.
Pokaži jim pot,
po kateri bo korak trden in varen
in bo pripeljal k rešitvi.
Kje raste trava v puščavi?
Kje so studenci vode?
Kako shaja človek z volkovi?
Kje najde človek senco sredi vročega dne?
Kdo
Kdo
Kdo
Kdo

pošilja oblake na nebo?
pozna veter?
najde prostor za počitek?
ti pusti živeti upanje?

Komu lahko zaupaš, če ti pravi:
nisi izgubljen,
gotovo boš dosegel cilj.

KRIŠTOFOVA NEDELJA
22. julij 2012
MOJ DAR BOGA SLAVI
ZA VSE PREVOŽENE POTI.

SREČNO VOŽNJO VAM MIVA ŽELI,
NAJ BOG BLAGOSLAVLJA VSE VAŠE POTI.
MIVA SLOVENIJA

Kristanova 1,
1000 Ljubljana
tel.: 01/300-59-50
fax: 01/300-59-55
e-naslov: missio@rkc.si
spletna stran: www.missio.si

Gradivo za bogoslužje
16. nedelja med letom – B

Izvedba Salve d.o.o.

akcija za misijonska vozila

Z VESELJEM DARUJMO, ŽIVLJENJA REŠUJMO!

Nismo odgovorni samo za to, kar naredimo,
temveč tudi za to, česar ne naredimo.
						Moliere

P. MIHA DREVENŠEK – ZAMBIJA – 7.9.2011
Dragi prijatelji,
malo pridiganja se vedno splača.
Bogec vas naj požegnajo z svojimi milostmi,
še posebej z milostjo darežljivosti in skrbi za vse,
ki se znajdejo v kakršnikoli nesreči ali godli.
Sv. Krištof pa nas naj še naprej varuje
na vseh naših srečno
ali nesrečno prevoženih kilometrih.
Hvala z obilo Božjega žegna.
p. Miha

SREČNO VOŽNJO VAM MIVA ŽELI,
NAJ BOG BLAGOSLAVLJA VSE VAŠE POTI.
Zbrane darove za misijonska vozila pošljite
na Misijonsko središče.
Bog naj varuje in blagoslavlja vse voznike
in vse dobrotnike.
RAČUN za akcijo MIVA:
Misijonsko središče Slovenije,
Kristanova 1, 1000 Ljubljana
RKB: SI56 2420 0900 4370 443
sklic: 00 279500
NLB: SI56 0201 4005 1368 933
sklic: 00 279500

P. Miha Drevenšek
je bil v Zambiji 34 let (1977 – 2011).
Rojen je bil 15.9.1946,
v misijone je odšel 29.1.1977,
umrl je 29.10.2011 v Zambiji.

Izdalo Misijonsko središče in MIVA Slovenija 2012. Priredil mss.

