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Gradivo za bogoslužje
17. nedelja med letom – C

BLAGOSLOV ZA SREČNO VOŽNJO
akcija za misijonska vozila

Z VESELJEM DARUJMO, ŽIVLJENJA REŠUJMO!

SONČNI ŽARKI LJUBEZNI …
Tistim, ki ljubijo,
so podarjena nebesa.
Če živite v ljubezni,
boste že na Zemlji v nebesih.
Ljubezen je kot sonce.
Odseva luč in barve.
Vse cveti in uspeva.
Ko sonce zahaja,
se sence podaljšujejo.
Brez sonca je temno in hladno.
Komur manjka ljubezen,
temu manjka vse.
Ljubezen je cilj življenja.
Kdor živi za kaj drugega,
je vedno znova razočaran.
Ljubezen je edini ključ,
ki odpira nebeška vrata.
Phil Bosmans
»Karkoli ste storili
enemu od teh mojih najmanjših bratov,
ste meni storili …«
Mt 25,40

Naš vsakdanji kruh
nam dajaj od dne do dne
in odpusti nam naše grehe.
/Lk 11,3.4/
IRSKI BLAGOSLOV ZA NA POT
Naj te vsa pota povezujejo z drugimi,
naj ti veter piha v tvoj hrbet,
prijeten dež naj zaliva tvoja polja,
sončni žarki naj ogrevajo tvoj obraz.
In do takrat, ko se spet vidimo,
naj te Bog varuje s svojo roko.
Pota, po katerih hodiš,
naj te vedno pripeljejo k pravemu cilju.
Kadar je hladno, imej tople misli,
naj ti luna osvetljuje temno noč.
In do takrat, ko se spet vidimo,
naj te Bog varuje s svojo roko.
Pod tvojo glavo naj bo vedno mehka blazina,
imej vedno toplo obleko in vsakdanji kruh.
Bodi že 40 let v nebesih, preden bo vrag to opazil.
In do takrat, ko se spet vidimo,
naj te Bog varuje s svojo roko.
In do takrat, ko se spet vidimo,
upam, da te Bog ne bo zapustil.
Naj te drži v svoji roki,
vendar njegova pest naj ne bo zate pretrda.
In do takrat, ko se spet vidimo,
naj te Bog varuje s svojo roko.

1

KRIŠTOFOVA NEDELJA – AKCIJA MIVA
akcija veselega sprejemanja
in pogumnega podarjanja Kristusove ljubezni.
Prav je, da obhajamo obletnice, saj se takrat
ustavimo in pregledamo prehojeno pot. Veselimo se
uspehov
in
napredka,
ugotavljamo
pa
tudi
pomanjkljivosti. In MIVA Slovenija se bo v naslednjem
letu veselila svojega 30-letnega uspešnega izžarevanja
dobrote širokosrčnih Slovencev, ki so ob blagoslovu
vozil, vsako leto na Krištofovo nedeljo, v zahvalo za
srečno prevožene kilometre, velikodušno namenili svoj
dar za nakup vozil, ki jih slovenski misijonarji
potrebujejo pri opravljanju svojega evangeljskega
poslanstva na vseh kontinentih.
Po vsej Evropi poznana organizacija MIVA
(Missions-Verkehrs-Arbeitsgemeinschaft) je bila
ustanovljena 1927 v Kölnu v Nemčiji. Ta bo tudi
naslednje leto obhajala svojo 90-letnico. S svojim
plemenitim zgledom pomoči misijonarjem s prevoznimi
sredstvi in delovnimi stroji, je pritegnila tudi druge
dežele, da so ji sledile in omogočale misijonarjem:
dostop do oddaljenih krajev, reševanje bolnikov, dovoz
gradbenega materiala in hrane, prevoz zdravnikov in
katehistov, gradnjo cest in mostov, šol in zavetišč,
ambulant in bolnišnic.

V letu 1986 je v Tinjah na vseslovenske Misijonskem
kongresu ta 'virus dobrote' okužil tudi Slovenijo in leta 1987
je MIVA Slovenija začela svoj zmagoviti pohod.

»Moj dar Boga slavi za vse prevožene poti« - je
bilo geslo, ki je skozi vsa ta leta obrodilo bogate
duhovne in materialne sadove. Z veseljem in ponosom
bomo zato prihodnje leto praznovali 30 let dejavne
dobrote Slovencev.
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Letos, na Krištofovo nedeljo, smo znova
povabljeni, da kličemo blagoslov na svoje življenjske
poti, da pripeljemo svoje vozilo k blagoslovu, da se
spet zavemo odgovornosti pri vožnji in da s svojim
darom pomagamo reševati stiske v misijonskih
deželah. Zato pa: »Z veseljem darujmo – življenja
rešujmo.« Bog naj nagradi vsak vaš dar s svojim
blagoslovom.
V evangeliju nam Jezus govori: »Prosite in vam
bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo
odprlo!« /Evangelij 17. nedelje med letom C/
MIVA Slovenija v imenu naših misijonarjev znova
trka na vaša srca, da tudi letos odprete svoje notranje
oči in zagledate stisko v misijonih; da odprete svoja
notranja ušesa in zaslišite klic po pomoči; da v duhu
usmerite svoj korak tja na brezpotja in skušate olajšati
in skrajšati blatne poti; da odprete svojo roko, se
dotaknete ukrivljenih hrbtov, ki nosijo cement, in
bolnih teles, ki hrepenijo po zdravniku; da začutite s
tistimi, ki bi se radi izšolali in stopili na svetlejšo pot
življenja; da se zdrznete in premaknete zaradi tistih, ki
jim vaš kamenček lahko pomaga sestaviti mozaik
rešitve.
MIVA Slovenija se vam v imenu misijonarjev in
vseh, ki ste jim olajšali ali rešili življenje, iskreno
zahvaljuje za vaše dosedanje odprte roke in usmiljeno
srce. Naj vam tudi letošnji blagoslov vozil na
priprošnjo svetega Krištofa pripravi srce za odgovorno,
umirjeno, varno in srečno vožnjo in naj vaša
hvaležnost in dobrota obrodi bogat sad tudi v
misijonskih deželah.
»Srečno vožnjo vam MIVA želi –
naj Bog blagoslavlja vse vaše poti.«
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KRIŠTOFOVA NEDELJA - 24. julij 2016
SVETA MAŠA IN BERILA
17. nedelja med letom – C

UVOD:
Dragi bratje in sestre! Danes goduje sveti
Krištof, zavetnik vseh voznikov. Prišli smo, da se tudi
mi povzpnemo na njegove rame, da nas kot
priprošnjik pred vsem hudim ponese preko divjih valov
življenja, da nas obvaruje vsega hudega na cestnih in
življenjskih ovinkih in križiščih, da nam pomaga pri
uspešnosti naših voženj in pri varni vrnitvi domov.
Ampak, tukaj na njegovi rami se bomo srečali
tudi z Jezusom. On nam bo pa prišepnil: »Kar hočete,
da bi ljudje storili vam, storite tudi vi njim!«
Zato se s te Krištofove rame z Jezusovim očesom
(ker smo v letu usmiljenja) ozrimo tudi na misijonske
poljane, kjer so potrebni naše molitve in naše pomoči.
Naj bo ta sveta maša zahvala za blagoslov, da
imamo vozila, prošnja za blagoslov, da bi se srečno
vozili, in naš blagoslov misijonarjem za njihova vozila.
Da bomo lahko iskreno pogledali v oči Jezusu in
svojim bližnjim, priznajmo in obžalujmo svoje grehe.
ZA KESANJE:
Mi gremo, Gospod.
Velikokrat ne vemo – kam …
Na poti smo, Gospod.
Velikokrat ne vemo – zakaj …
Mi iščemo, Gospod.
Velikokrat ne vemo – čemu …
Mi hodimo in zablodimo …
GOSPOD, USMILI SE.
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Naše življenje se odvija kot nit.
Meter za metrom.
Korak za korakom.
Samo ti poznaš konec.
Gospod, pokaži nam smer.
Pokaži nam pot,
po kateri moramo iti.
KRISTUS, USMILI SE.
Gospod, obvaruj nas napačnih poti.
Prizanesi nam s stranpotmi.
Okrepi nas, kadar smo utrujeni.
Pomagaj nam vstati,
kadar pademo.
In bodi na cilju naših poti, Gospod,
kadar dospemo …
GOSPOD, USMILI SE.
Usmili se nas vsemogočni Bog …
GLAVNA MAŠNA PROŠNJA: (po nemškem misalu)

Molimo.
Vsemogočni Bog,
na naši življenjski poti
nas ogrožajo mnoge
nevarnosti.
Prisluhni priprošnji
svetega mučenca Krištofa.
Daj, da bomo nosili v sebi Kristusa
in da bomo z našimi sopotniki
varno prispeli do cilja,
za katerega smo bili ustvarjeni.
Po našem Gospodu …
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Po evangeliju lahko nekdo prebere:
Lazarist, Tomaž Mavrič, ki je misijonar v Ukrajini, je
poslal tole sporočilo:
Dragi misijonski dobrotniki in prijatelji!
Prisrčno bi se Vam rad v imenu vse skupnosti dóma "
Božji dar " v Kijevu zahvalil za dar avtomobila! Za
poslanstvo, ki ga skušamo vršiti, je avtomobil nujno
potreben. V domu živimo bogoslovci ter duhovniki.
Skupaj z Marijinimi sestrami Čudodelne Svetinje
služimo raznim skupinam, ki so potrebne pomoči, med
njimi brezdomcem, odvisnikom, bolnim, starejšim.
Pogosto organiziramo srečanja za skupine mladih. Za
vso to dejavnost nam je Vaš dar v velik blagoslov! Naj
Vas, dragi misijonski prijatelji, na priprošnjo
Brezmadežne Čudodelne Svetinje, Jezus obdarja z
vsemi potrebnimi milostmi! Molitev za Vas, dragi
dobrotniki, nas izziva in vzgaja k rasti v hvaležnosti ter
zavesti, da je vse dar! Preko Vašega daru se dotikate
tudi naših src ter postajate Vi kot osebe dar za nas!
Bog vam povrni – hvaležni Tomaž s sobrati in sestrami
Predlog 1 za NAGOVOR:
Dragi Bratje in sestre!
Ravno na Krištofovo nedeljo nas Jezus
nagovarja, da z iskrenim zaupanjem prihajamo k
nebeškemu Očetu in ga kot njegovi otroci prosimo
pomoči. Njegovi otroci pa smo, če smo tudi med seboj
povezani kot bratje in sestre. Sveti Krištof se je
zavedal, da služi najvišjemu Gospodu takrat, ko
pomaga ljudem. Za priprošnjika so ga ljudje v
preteklosti izbrali zato, ker so želeli zaradi njegovih
zaslug priti do božjega blagoslova in ker so hoteli
ravno na življenjskih poteh postati »Kristonosci«, tako
kot je to bil on.
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Prevozna
sredstva
spadajo
k
našemu
vsakdanjemu življenju. Omogočajo nam dosegati in
ustvarjati življenjsko pomembne vrednote. Cenimo jih
zato, ker nam pomagajo krajšati in lajšati poti,
omogočajo nam prevoze v službo, na obiske, na
zaslužen dopust. Z njimi širimo svoja obzorja, se
bogatimo ob lepoti narave in odkrivanju kulture domá
in po svetu. Kolikokrat lahko tudi pomagamo v stiskah
in nesrečah.
S prevoznimi sredstvi lahko tudi uresničujemo
svojo ustvarjalnost, saj nas vabijo k odgovornosti do
sočloveka in narave. Postajamo lahko pravi blagoslov
za vse, ki jih srečujemo in z vozili jih tudi lažje
obiščemo. In če prosimo še za Božji blagoslov, lahko
čutimo še več odgovornosti v prometu in pri vožnji ter
odkrivamo še več možnosti za potrpljenje, sodelovanje
in dobra dela. Zato ne pozabimo, da smo vsepovsod,
tudi z vožnjo, zgled dobrote in veselega oznanjevanja
človeške in Božje ljubezni.
Kdo od nas ne pozna podobnih dogodkov: nekdo
z leve vzame prednost desnemu, spet drugi ti pred
nosom zasede parkirno mesto, drzen šofer prehiteva
tam, kjer je omejena hitrost, nekdo menja vozne
pasove brez smerokaza in drvi naprej, in spet mlad
voznik prehiteva kolono in se nenadoma vrine, ker
prihaja nekdo nasproti … Ali nismo vsi v skušnjavi, da
bi poklicali policijo, da takšnega pošteno kaznuje? Ali
ne gre tukaj tudi za vprašanje odpuščanja? Saj to tudi
mi pričakujemo, ker prav tako kdaj naredimo kakšno
napako, kakšen prekršek, ker se nam pač mudi, ali pa
smo bili nepozorni. Tudi drugi so morali zaradi nas na
hitro zavirati, se umakniti, potrpeti …
Krištofova nedelja je priložnost, da razmislimo o
svojem ravnanju v prometu. Evangelist Luka nam v
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evangeliju (11,1-13) poroča, da so apostoli prosili
Jezusa, da naj jih nauči moliti. Z veseljem jim je
svetoval: »Kadar molite, recite: 'Oče, posvečeno bodi
tvoje ime' …« In mi, kaj delamo s tem imenom, kadar
smo v svojem vozilu? Ga izgovarjamo v jezi ali s
spoštovanjem? Je naša vožnja, tako kot so včasih
dejali: 'v božjem imenu'?
Jezus pravi naprej: »Pridi tvoje kraljestvo …«
Kateremu kraljestvu pa mi pripadamo, kadar se
vozimo? Ali tako izgleda Božje kraljestvo? Kaj rečejo
ljudje: »Ta pa vozi kot Elija« ali pa: »Ta pa leze kakor
polž.« Ali je v našem avtu božje kraljestvo, ali ga
podarjamo po poti tistim, ki so z nami v avtu, ali ga
prinašamo tja, kamor smo se namenili? Kako prijetno
bo zvečer, ko se bomo po delu ali izletu doma
spogledali in z nasmehom dejali: »Lepo je bilo!«
In Jezus dalje: »Daj nam naš vsakdanji kruh, ki
ga potrebujemo.« Prevozna sredstva potrebujemo kot
vsakdanji kruh. Smo Bogu hvaležni, da imamo avto,
da se lahko vozimo, da se srečno vozimo, da smo se
brez nevarnosti in poškodb vrnili domov?
In Jezus še naprej: »In ne vpelji nas v
skušnjavo.« In kako se mi obnašamo? Ali ne silimo
druge v skušnjavo, da bi bili z nami konkurenti v
spretnosti, divjanju in še kaj?
Krištofova nedelja, ta dan vozil, prometa in
voznikov, je priložnost, da se ustavimo, umirimo,
vrnemo
umirjenost
na
naše
ceste,
namesto
tekmovalnosti prinesemo sodelovanje. In kar ni
nepomembno: varnosti dodajmo tudi svoj delež ter
bodimo hvaležni, da nismo prišli v kritične situacije.
Prav tako pa omogočajmo tudi drugim, da bodo
gibljivi, da bodo deležni blagoslova prevoznih sredstev
– pa četudi so na drugem koncu sveta – naši bratje so!
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Predlog 2 za NAGOVOR:
Dragi bratje in sestre!
Jaz – kot voznik tovornjaka, avtomobila,
motornega kolesa, kolesa ali rolerja – sem lahko velik
blagoslov! Le kako?!
Da imam vozilo – to je velik blagoslov. Da lahko
hitreje in uspešneje uredim svoje opravke – je tudi
blagoslov. Da lahko z veseljem pomagam tudi drugim
– to je pa največji blagoslov. Saj vemo in življenjsko
izkušamo, da »kdor deli, se mu v rokah množi«.
Prisluhnite
nekaterim
pismom
naših
misijonarjev, ki ste jim vi s svojim darom v zahvalo za
srečno prevožene kilometre omogočili, da so dobili
vozilo za pomoč pri njihovem poslanstvu.
Jani Mesec, misijonar na Madagaskarju:
Prisrčna hvala MIVI za dragocen dar, za novi
motor. Mi imamo sedaj tu največjo težavo pri enem
mostičku, ki je v gradnji. Obvoznica je preko vode, ki
sicer ni globoka, če ni ravno hudega naliva (v tem
primeru se pač kak dan ali dva počaka, da voda
upade). Težava se je pojavila pri hudem klancu, ko se
težko obloženi kamioni vzpenjajo iz vode spet nazaj na
cesto. Tam je sedaj vse razrito in blatno. Kaže, da bo
cesta sedaj tam prekinjena za tovornjake. Bomo pač
cement in ostalo robo prekladali iz enega kamiona na
drugega preko vode. V takih primerih, ko je cesta
pretrgana, situacijo rešuje motor, za katerega se
vedno najde mala stezica, da se prebije do cilja in
organizira prevoz tovora. Tudi nedeljsko sveto mašo
na podružnicah najlažje in najhitreje lovim z
motorjem. Še enkrat hvala vsem dobrotnikom, ki po
tem motorju oznanjajo božjo dobroto.
Lep pozdrav Jani Mesec
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Sestra Agata Kociper, misijonarka v Braziliji:
Amazonija, čeprav povsod obdana z amazonskim
porečjem, v katerem imamo sestre salezijanke 6
misijonov, ima tudi predele, kjer si lahko pomagamo
samo z avtomobilom. Tako, da smo letos MIVI in vsem
širokosrčnim darovalcem iskreno hvaležni za vaš dar
potniško-tovorniškega vozila in za čoln. Avtomobil nas
pričaka ob obali, ko po več dneh vožnje s čolnom
dospemo obložene s prtljago, škatlami in drugimi
nakupi v mestu. Avto nas potem prepelje do
naslednjega vkrcanja v čolne, ko gremo na naše
misijonske postojanke. Do tja pa je spet dva dni
vožnje s čolnom. Tako vidite, da ste v polno zadeli pri
gradnji božjega kraljestva vsi, ki ste z vašim darom
MIVI osrečili tolika, v pragozdu od mnogih pozabljena
indijanska ljudstva. Iskren Bog plačaj, in tudi vas naj
še naprej spremlja na vseh poteh in v vseh situacijah
tako velik božji blagoslov, kot je velika naša in vaša
Amazonija, saj delček vas se vrti pod našimi kolesi in
pod motornim čolnom. Vse to prinaša domačinom
veselje in upanje.
Vaša hvaležna s. Agata Kociper in naši domačini.
P. Stanko Roman, misijonar v Zambiji:
Pred štirinajstimi dnevi sem obiskal podružnico v kraju
Mpusu, ki leži 82 km severno od Mumbwe. Dve uri in
pol sem se vozil tja, saj je cesta vsa zalita z vodo, ki je
segala do vrat avtomobila. Pogon na štiri kolesa je
močno pomagal. Avto res služi namenu: obisk
podružnic v obširni župniji. Moj spremljevalec mi je
rekel: »Brez tega avta bi naš obisk v Mpusu ne bil
mogoč.« Naj bo tale kratek dopis izraz moje in naše
hvaležnosti za dar MIVE: Bog vam poplačaj. Božji
blagoslov naj bo z vami vsemi.
Ganjen od daru, p. Stanko
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Janez Krmelj, misijonar na Madagaskarju:
Sporočam Vam veselo novico, da sem prejel
denar za nov motor, s katerim se bom uspešno
prebijal po gozdnih poteh in stezah. Hvaležen sem
Bogu in tudi Vam vsem. Včeraj sem opravil prvo
vožnjo in sem se šele privajal. Šel sem 36 km daleč od
naše postojanke Ampitafa. Po dolgem več mesečnem
deževnem obdobju je cesta zelo poškodovana. Zaradi
močvirij bo šele v mesecu avgustu mogoče s stroji
odriniti plazove in zasuti od hudournikov poškodovano
cestišče. Z motorjem sem se uspešno prebijal in
dobesedno "preplezal" nekatere težko prehodne
predele. So pa tudi zanke, ki jih ne moreš predvideti.
Ujel sem se na predelu, kjer živina prečka cestišče.
Vrhnji del tega prehoda je izgledal izsušen. Spustil
sem se v to shojeno pot in tedaj se je sprednje kolo
ugreznilo v dobro zmešano blato, ki ga je skrivala
shojena skorja. Zadnji del motorja se je dvignil in
zletel sem v blato. Motor me je oplazil, vendar nič
hudega. Ko sem gledal po sebi in motorju, sem se sam
pri sebi smejal, saj je bilo kot v risanki. Ljudje so prišli
na pomoč, da smo motor izvlekli na varno. Take in
podobne zgodbe so kar pogoste pri našem delu na
podeželju. Najhuje je, ko se vse v nahrbtniku napije
vode in je treba iti spat v mokrih cunjah. Naš Klemen,
ki že uživa pri Bogu, bi rekel: "Kaj to kratkotrajno
trpljenje v primerjavi z večno srečo, ki nam jo Bog
pripravlja". Še enkrat prisrčna hvala za veliko in
koristno pomoč pri premagovanju razdalj na
podeželju. Vam hvaležen Janez
Lazaristi iz Ukrajine:
Radi bi vam izrazili veliko hvaležnost za to veliko
pomoč, ki ste nam jo izkazali pri nakupu kombija, ki
bo služil za pomoč ubogim in potrebnim.
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Na več krajih, kjer skrbimo za dušno pastirstvo,
imamo sveto mašo in obiskujemo bolnike. V internatu
se zbira 206 otrok iz težavnih družin ter 8 otrok brez
staršev. Prav tako je vsako nedeljo kateheza za otroke
na župnijah, ob prvih petkih pa obiskujemo bolnike.
Župnije so precej oddaljene druga od druge, zato brez
avtomobila ne bi zmogli vsega pastoralnega in
socialnega dela. Pred tremi leti smo ustanovili skupino
AIC (Mednarodno Združenje Usmiljenja). Žene pod
vodstvom duhovnika pomagajo ubogim, starejšim in
ljudem, ki živijo sami in potrebujejo pomoč. S temi
ženami organiziramo tudi dneve bolnikov v našem
pastoralnem centru v Perečinu. Tam pripravljamo tudi
različna srečanja z otroki in mladino, kateheze in
vzgojna srečanja. Pomoč na domu je tudi nekaj
posebnega. Tukaj naše poslanstvo zahteva: nakup,
pripravo in razvažanje hrane, pranje perila, pomoč z
zdravili in drugimi rečmi. Veliko je tudi družin z večjim
številom otrok, ki jih starši zelo težko preživljajo.
Veliko teh otrok ima nezadostno prehrano, ne hodijo v
šolo, nimajo možnosti umiti se, kaj šele živeti kot
ostali otroci, kajti ni obutve in obleke, ni možnosti kam
iti in tudi ni denarja za prevoz.
Naj Vam sam Bog povrne za vso pomoč, s katero
pomagate potrebnim in ubogim. Naj Vas Presveta
Devica vedno varuje in spremlja pri vsem Vašem
služenju in pomoči.
Z molitvijo in hvaležnostjo, lazaristi iz Ukrajine
Predlog 3 za NAGOVOR:
Uporabite uvod v to knjižico in
hvaležnosti ali prošnje misijonarjev.
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PROŠNJE LJUDSTVA
Gospod Jezus, ti si naš prijatelj in most k Očetu, ki nas
vedno povezuješ s pravo ljubeznijo. Z zaupanjem te
prosimo:
 Za svetega očeta papeža Frančiška, da bi s svojo
preprostostjo in odločnostjo po vsem svetu
gradil mostove vere, upanja in ljubezni.
 Za voditelje ljudstev in narodov – podpiraj jih pri
njihovem prizadevanju, da bi vsi ljudje živeli
povezani v miru in blagostanju.
 Za vse ljudi, ki živijo v hitenju in stresu –
opogumi jih, da bodo spoznali, kaj je resnično
dobro in potrebno.
 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
misijonarjem
pri
njihovem
pomembnem
poslanstvu graditve mostov dobrote in ljubezni.
 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.
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VABILO K DAROVANJU ZA MISIJONSKA VOZILA
(če bo darovanje med mašo)
Obhajamo Krištofovo nedeljo, ko prosimo, da nas Bog
na priprošnjo sv. Krištofa in Božje Matere Marije varuje
na vseh zemeljskih poteh. Obenem se pridružujemo
akciji MIVA in s hvaležnostjo za vse srečno prevožene
kilometre namenjamo svoj dar za misijonska vozila.
Hvala vam za vse vaše dosedanje darove, s katerimi
ste omogočili nakup tolikih vozil za reševanje življenj v
najbolj odročnih krajih misijonov.
Naj bo tudi danes vaše srce široko in roka odprta. S
svojim darom pomagajmo zgraditi most dobrote do
najbolj ubogih. Bog vam povrni za vsak vaš dar!
PO OBHAJILU: ŠOFERJEVA MOLITEV
Gospod Jezus,
pridi in me spremljaj na vseh cestah.
Vsi v vozilu naj čutimo tvoje varstvo.
Prosim te, uporabi me, kot nekoč svetega Krištofa,
da te bom tudi jaz nosil k ljudem.
Vsak dan, Gospod, bom preudarno vozil,
vsakemu želim pomagati,
vedno bom ohranjal mir, prijaznost in vljudnost.
Tudi mene imaš rad, Gospod Jezus.
Odvrni od mene vsako nevarnost.
Naj se veselim lepote narave,
ki mi jo podarja Stvarnik,
naj bom pozoren do ljudi in živali.
Ko sem vesel in ko sem žalosten,
mi stoj ob strani,
da bom vedno prispel do pravega cilja –
in nekoč tudi k tebi v nebesa. Amen.
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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 na koncu maše
Bog naš Oče, Pastir svojega ljudstva, naj vas
spremlja in varuje na vseh poteh vašega življenja.
Jezus, naš Odrešenik, spremljevalec in varuh
bratov in sester, naj vam pomaga živeti po
njegovem zgledu.
Sveti Duh Tolažnik, naj vas vodi po poteh, ki vodijo
k sočloveku, posebej tja, kjer vas potrebujejo in
naj vas vse pripelje k večni sreči v nebesih.
To naj vam podeli vsemogočni Bog …
BLAGOSLOV VOZIL
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.
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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 večni mir 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 (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
na svoje domove.
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 biser dobrote in tako blagoslov za druge!
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.
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BLAGOSLOV VOZIL
Molimo. Gospod naš Bog! Z zaupanjem prihajamo k
tebi in te prosimo: Blago+slovi vsa ta vozila, ki nam
vsak dan na različne načine služijo. Obvaruj pred
nesrečami in škodo vse ljudi, ki se vozijo na delo ali k
razvedrilu. Pokaži nam, kako lahko s svojimi vozili
lajšamo in lepšamo življenje svojim družinam in našim
bližnjim in nas spodbujaj, da bomo s svojimi vozili
vedno v službi dobrote, spoštovanja in ljubezni.
Pomagaj nam, da bomo v prometu vedno odgovorni,
obzirni in pripravljeni pomagati. Kaži nam vedno pravo
pot v življenju, da se bomo vedno obnašali kot
sodelavci Kristusa – ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
Amen.
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BLAGOSLOV VOZNIKOV
Molimo. Nebeški Oče, milostno blago+slovi vse
voznike. Podeli vsem pozorne oči in skrbno zbranost,
da nihče zaradi nas ne bo utrpel škode. Vzbujaj v nas
spoštovanje do življenja, pameten odnos do tehnike in
odgovornost do narave. Varuj nas in vse udeležence v
prometu vseh nevarnosti in nesreč. Odvrni od nas
nepazljivost, lahkomiselnost in neodgovorno hitenje.
Pomagaj nam, da bomo z vso odgovornostjo skrbeli
zase in za druge, da se bomo vsi z vseh poti vrnili
zdravi in srečni. Ko bomo na poslednji poti, naj
srečamo tebe, ki živiš in nas vodiš vekomaj. Amen.
BLAGOSLOV NALEPKE
Molimo. Dobri Bog, zahvaljujemo se ti, da si nam
poslal svojega Sina, ki nas vodi iz teme v svetlobo.
Prosimo te, na priprošnjo svetega Krištofa blago+slovi
te nalepke. Naj nas spominjajo na to, da smo mi vsi
Kristonosci. Pomagaj nam, da bomo z obzirnostjo,
potrpežljivostjo, odgovornostjo, varnostjo in dobroto
dosegali svoje cilje. To nam podéli po našem Gospodu
in Bratu Jezusu Kristusu, ki s teboj živi in kraljuje
vekomaj. 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. Prosim pa tudi za vaš
dar za misijonska vozila. Iskren »Bog povrni!«

Da bi se vedno srečno vozili, naj bo:
Gospod z vami … Blagoslovi vas …
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POROČILO MIVA Slovenija ZA LETO 2015

S pomočjo darov ob blagoslovu avtomobilov je MIVA Slovenija v
letu 2015 lahko omogočila nakup vozil v skupni vrednosti
572.805,60 € – v letu 2014: 454.435.- €
župnija sv. Frančiška
avto Toyota
Šrilanka
plantaža čaja
avto Toyota
Šrilanka
s. Marija Pavlišič, HKL
reševalno vozilo
Madagaskar
Mission station
avto Toyota
Zambija
Radio Maria – s. Bogdana
avto Toyota ½ z A
Srednjeafr. rep.
Anton Grm, SDB
delovni stroji
Mozambik
s. Vida Gerkman, HKL
avto Škoda Yeti
Albanija
Janez Krmelj, LJ
radijska postaja
Madagaskar
Jože Adamič, CM
motorno kolo
Madagaskar
s. Terezija Pavlič, HKL
avto Toyota
Madagaskar
Janez Krmelj, LJ
motorno kolo
Madagaskar
Jani Mesec, LJ
motorno kolo
Madagaskar
p. Lojze Podgrajšek, SDB
avtobus (34 sed.)
Malavi
Tomaž Mavrič, CM
kombi
Ukrajina
Sestre sv. Katarine (Švigelj)
avto Toyota
Togo
Ravnatelj semenišča
motorno kolo
Madagaskar
Lazaristi – Wisnienski
avto Toyota
Madagaskar
S. Agata Kociper, HMP
čoln
Brazilija
S. Agata Kociper, HMP
avto Fiat
Brazilija
Lazaristi Taolagnaro
3 x motorno kolo
Madagaskar
Anton Ovtar, CM
avto Renault
Rusija
škof Gustavo Bombin
avto Nissan
Madagaskar
S. Fani Žnidaršič, OSU
avto Toyota
Bocvana
škofija Farafangana
2 x motorno kolo
Madagaskar
Tomaž Mavrič, CM
kombi
Ukrajina
Jože Adamič, CM
avto Toyota
Madagaskar
s. Polona Švigelj, OSU
avto Toyota
Senegal
p. Stanko Rozman, DJ
avto Nissan
Zambija
Tomaž Mavrič, CM
kombi
Ukrajina
škof Luciano Capelli
motor za čoln
Salom. otoki
Marko Trošt
avto Hyundai – kopr.
Srbija
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Bog naj vsem dobrotnikom na priprošnjo sv. Krištofa
povrne s svojim blagoslovom in srečno vožnjo.
ZAHVALE MISIJONARJEV

Preberite kakšno zahvalo tudi v cerkvi, pri verouku ali na
srečanju članov ŽPS.

ZAMBIJA – minoriti – avto Toyota
V imenu provinciala in patrov, ki vodijo pastoralno
službo na tem misijonu, se iz srca zahvaljujemo MIVA
Slovenija za širokosrčen in hiter odziv na našo prošnjo
za vozilo, ki ga nujno potrebujejo. Zelo smo hvaležni
za darovano vozilo. Verniki na misijonu st. Kalemba
prav tako pošiljajo veliko zahvalo MIVA Slovenija za
veliko pomoč, ki so je bili deležni.
ALBANIJA – s. Vida Gerkman, HKL – avto Škoda Yeti
Iz srca se Vam zahvaljujemo za tako veliko darilo, res
naj vsem dobrotnikom Bog plača.
MADAGASKAR – radijska postaja – montirali
sodelavci Radia Ognjišče.
Izidor Šček: »Misijonsko središče je ponudilo roko in
pred nami se je odprl edinstven projekt, ki smo ga
poimenovali 'Dobroti dajemo glas'. Največ časa smo
se zadržali na misijonu Janeza Krmelja, kjer smo čisto
na novo postavili majhen studio, preuredili električno
napeljavo in ozemljitve, popravili antenski stolp ter
zmontirali oddajnik in uredili vse potrebno, da se bo
Janez sam znašel po našem odhodu.«
MADAGASKAR – Jani Mesec – motor Yamaha
Počasi se staramo, ceste so vse slabše in hočeš nočeš
je treba voziti bolj počasi. Sedaj prav z veseljem
zapeljem v blatno kolesnico od kamiona, ko vidim
kako motor lepo počasi in sigurno melje skozi blato, v
klance, preko skal … S tem novim motorjem sem kar
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dobil spet novega veselja do misijonskega dela in
potovanja po blatnih cestah. Hvala vsem, ki ste
darovali za MIVO. Naj vam Bog povrne s svojo
dobroto.
MALAVI – p. Lojze Podgrajšek, DJ – avtobus
Boglonaj za poslan dar za avtobus s 34 sedeži. Kako
ste nam olajšali delo pri prevozu otrok. Molimo za vas.
UKRAJINA – Tomaž Mavrič, CM – kombi
Zahvala predvsem Bogu, ki nas vse blagoslavlja in
spremlja v našem vsakodnevnem služenju ubogim in
potrebnim pomoči. Seveda pa hočem izraziti veliko
hvaležnost Vam za to veliko pomoč, ki ste nam jo
izkazali pri nakupu avtomobila. Ta avto bo služil za
pomoč ubogim in potrebnim. Naj Vas Presveta Devica
vedno varuje in spremlja pri vsem Vašem služenju in
pomoči. Jezus naj Vam povrne v polni, natreseni,
zvrhani meri vso Vašo dobroto! Naj bo ta zahvala tudi
nadaljnja prošnja, da ostanemo povezani v mislih in
molitvi!
TOGO – Sestre sv. Katarine (s. Polona Švigelj) – avto
Toyota
Hvala vam za vso vašo pomoč! Zaradi Vas se je naše
življenje zelo spremenilo. Avto nam služi največ za
prevoz zdravil za naš dispanzer iz glavnega mesta
Lome, ki je oddaljen 650 km od nas. Prav tako ga
nujno potrebujemo za prevoz bolnikov do bolnice, ki je
oddaljena od nas 35 km ter za formacijo našega
zdravstvenega osebja in sestanke, oddaljene od nas
15 km. Avto pripada Zdravstvenemu Centru v
Biankouri v škofiji Dapaong, kjer deluje naša
kongregacija sv. Katarine. In še enkrat izražamo našo
veliko zahvalo za Vašo dragoceno pomoč. Tako, zaradi
vaše pomoči, tudi mi lahko lažje pomagamo ljudem v
potrebah.
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BRAZILIJA – s. Agata Kociper – čoln in avto
Iskren Bog plačaj in tudi vas naj še naprej spremlja na
vseh poteh in v vseh situacijah tako velik božji
blagoslov, kot je velika naša in vaša Amazonija, saj se
delček vas vrti pod našimi kolesi in pod motornim
čolnom. Vse to prinaša domačinom veselje in upanje.
V molitvi še naprej povezani in božje usmiljenje naj
nas spremeni v velike kristjane.
MADAGASKAR – lazaristi – motorna kolesa
Ne morem dovolj pokazati in zapisati svojega veselja –
Bog vam naj da obilje svoje milosti za tako velik dar,
ki ste nam ga namenili.
RUSIJA – Tone Ovtar, CM – avto Renault Laguna
Bogu hvala, da odkriva srca mnogih, ki tako radodarno
pomagajo nujno potrebnim! Zelo sem hvaležen
darovalcem, da ste mi omogočili kupiti nov avto! Zdaj
so skrbi mimo, po vaši zaslugi. Naj vas priprošnja sv.
Krištofa varuje na vašem zemeljskem potovanju!
SENEGAL – škof in rektor semenišča – avto Toyota
Po vaši velikodušnosti sem prejel vozilo za potrebe
našega semenišča. Hvala, da ste aktivno prispevali
delež k formaciji bodočih duhovnikov vesoljne Cerkve.
Zagotavljam vam svojo molitev. Naj vam dobri Gospod
nakloni obilje milosti v tem svetem letu usmiljenja.
ZAMBIJA – p. Stanko Rozman, DJ – avto Nissan
Če ne bi imel dobrega avta na štirikolesni pogon, bi
ostal v blatu. Dobrotniki so nam res pomagali in se jim
iz srca zahvaljujem, tudi v imenu vernikov. Božji
blagoslov naj bo z vami vsemi. Seveda smo med mašo
molili za vas, ki se trudite, da nam pomagate.
SALOMONOVI OTOKI – škof Luciano – motor za čoln
Danes je bil velik dan. Sedaj bomo lahko delali po
otokih za duše. Hvala za vašo pomoč in podporo.
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NOVE PROŠNJE MISIJONARJEV 2016
Sestre iz Angole:
Avto, ki ga imamo trenutno, je star 11 let, v zadnjem
času zanj zapravimo veliko denarja za popravila. Ceste
so zelo slabe. Avto pa nujno potrebujemo za oskrbo
našega centra, za dovoz gradbenega materiala in za
prevoz otrok. Smo namreč oddaljeni od mesta. V
upanju, da bomo lahko še naprej dobro sledile
potrebam našega pastoralnega dela, se zahvaljujem za
vso pomoč in naklonjenost, ki jo Misijonsko središče
Slovenije izkazuje našemu misijonu in misijonom po
svetu.
Sestre iz Kameruna:
Sestre so imele do sedaj star avto, ki ni več vžigal in
je povzročal veliko težav pri poslanstvu. Vodijo vrtec,
osnovno šolo, sirotišnico, dispanzer in pastoralno
delujejo v župniji in škofiji. Iskreno se vam
zahvaljujemo za vse, kar storite za najbolj revne in
uboge tega sveta in vam čestitamo za vašo
velikodušno pomoč.
P. Lojze Podgrajšek, Malavi
Prosim za vozilo, ki bi služilo tako upravi nove
gimnazije kot tudi vodenju naše nove šolske farme. Za
pet sedežno vozilo smo se odločili, ker nimamo
nobenega vozila za prevoz večjega števila osebja in
oskrbo s stvarmi, ki zadevajo šolo kot vzgojnoizobraževalno ustanovo.
Sestre z Madagaskarja
Ceste so zelo slabe in potrebujemo močan avto.
Prosimo za zaprt model, ker pogosto vozimo bolnike,
ki težko sedijo zadaj na kesonu. Sestre misijonarke se
že od nekdaj ukvarjajo z duševno bolnimi, ki jih po
potrebi zapeljejo na zdravljenje v centre.
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Molitev pred vožnjo:
Sveti Rafael s Tobijem,
sveti Gabrijel z Marijo,
sveti Mihael z nebeškimi močmi,
sveti Krištof
z vsemi
angeli,
Nismo
odgovorni
samo za to, kar naredimo,
naj me (nas)
pospremijo
na
pot ne naredimo.
temveč tudi za to, česar
						Moliere
in me (nas)
varujejo povsod.
Telesna dela usmiljenja:
lačne nasičevati, žejne napajati, nage oblačiti,
P. MIHA
DREVENŠEK
– ZAMBIJA
7.9.2011
popotnike
sprejemati,
bolnike
obiskovati,– jetnike
Dragi mrliče
prijatelji,
reševati,
pokopavati.
malo pridiganja se vedno splača.
Bogec vas
požegnajo z svojimi milostmi,
Duhovna
delanaj
usmiljenja:
še posebej
milostjo darežljivosti
in skrbiprav
za vse,
grešnike
svariti,z nevedne
učiti, dvomljivcem
ki
se
znajdejo
v
kakršnikoli
nesreči
ali
godli.
svetovati, žalostne tolažiti, krivico voljno trpeti,
Sv. Krištof
paodpustiti,
nas naj še
žalivcem
iz srca
zanaprej
žive invaruje
mrtve Boga
na vseh naših srečno
prositi.
ali nesrečno prevoženih kilometrih.
Hvala
z obilo
Božjega
žegna.
Bodite
živa
podoba
božje
dobrote:
p. Miha
dobrote v vaših očeh,
dobrote na vašem obrazu,
dobrote v vašem nasmehu,
Miha Drevenšek
dobrote P.
v vašem
prijaznem pozdravu.
je
bil
v
Zambiji
let (1977 – 2011).
Otrokom, ubogim, vsem34
tistim,
Rojen
je
bil
15.9.1946,
ki so sami in trpijo,
misijone
je nasmeh.
odšel 29.1.1977,
podarite vvedno
vesel
umrl
29.10.2011
v Zambiji.
Ne dajajte
na je
voljo
zgolj svoje
marljive skrbi:
darujte svoje srce.
bl. mati Terezija
MIVA SLOVENIJA je v letu 2015 omogočila
31-tim misijonskim postajam uresničenje 34-tih projektov
v skupni vrednosti 572.805,60 €.
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Bog vam naj stoterno povrne – posebej na priprošnjo
svetega Krištofa –
Bog vam
naj stoterno
povrne
– posebej
na priprošnjo
in vas
blagoslavlja
na vseh
vaših poteh.
svetega Krištofa –
in
vas
blagoslavlja
vseh vaših poteh.
Z VESELJEM DARUJEM na
– ŽIVLJENJA
REŠUJEM.
Z VESELJEM
DARUJEM
– ŽIVLJENJA
REŠUJEM.
V imenu
naših hvaležnih
misijonarjev
– MIVA
Slovenija

Z VESELJEM DARUJEM –

V imenu naših ŽIVLJENJA
hvaležnih misijonarjev
– MIVA Slovenija
REŠUJEM.
Zbrane darove za misijonska vozila posredujte na
Misijonsko središče.
Zbrane darove za misijonska vozila posredujte na
Zbrane
darove
za misijonska
vozila posredujte
Misijonsko
središče.
Bog naj
varuje
in
blagoslavlja
vse voznike
na Misijonsko središče.
in vse dobrotnike.
Bog najBog
varuje
ininblagoslavlja
vse voznike
naj varuje
blagoslavlja vse voznike
in vse
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MOJ DAR BOGA SLAVI
ZA VSE PREVOŽENE POTI.

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

MIVA SLOVENIJA
tel.: 01/300-59-50
fax: 01/300-59-55
e-naslov: missio@rkc.si
spletna stran: www.missio.si

Izvedba Salve d.o.o.

Kristanova 1,
1000 Ljubljana

