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HOČEŠ MOJE ROKE? 
 

Gospod, hočeš moje roke, 
da bi današnji dan pomagala ubogim in bolnim, 
ki so pomoči potrebni? 

Gospod … Danes ti dam svoje roke. 
 

Gospod, hočeš moje noge, 
da bi današnji dan 
obiskala vse tiste, 
ki potrebujejo prijatelja? 
  Gospod … Danes ti dam svoje noge. 
 
Gospod, hočeš moj glas, 
da bi današnji dan  
nagovorila tiste, 
ki so potrebni besed ljubezni? 
  Gospod … Danes ti dajem svoj glas. 
 
Gospod, hočeš moje srce, 
da bi današnji dan  
ljubila vsakega osamljenega človeka, 
ker je človek? 
  Gospod … Danes ti dam svoje srce. 

 
(Sv. Mati Terezija) 

 

 
 
»Bratje, dokler imamo čas, delajmo dobro!« 

 (sv. Frančišek Asiški) 
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»Misijonarji o Božji ljubezni ljudem najprej govorijo  
s pozornostjo do vseh njihovih potreb in stisk«  

/nadškof Stanislav Zore/ 
 
 
 
 

Moj dar Boga slavi 
za vse prevožene poti, 

zato z veseljem darujem 
in življenja rešujem. 
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Uvodna beseda: 

MIVA SLOVENIJA GRE NAPREJ! 
 

 
Dragi prijatelji misijonarjev in podporniki misijonske vozniške 

akcije MIVA!  

Ob lanski Krištofovi nedelji je bilo še posebej slovesno, saj smo 
praznovali 30-letnico akcije MIVA Slovenija. Zanjo smo se zahvalili 
Bogu s slovesnostjo pri Mariji na Brezjah in z izdajo zbornika »30 let 
za ljudi na koncu blatnih poti« (dobite ga v Misijonskem središču). V 
teh 30 letih smo misijonarjem poslali okoli 400 različnih vozil in 
delovnih strojev. Obenem je jubilejno leto sovpadalo z 90. obletnico 
začetka akcije MIVA leta 1927 v Nemčiji.  

Letos se MIVA SLOVENIJA ozira v prihodnost. Cerkev v 
misijonskih deželah se širi, z njo pa tudi nove potrebe misijonarjev 
po vozilih. Da bi bila akcija še naprej rodovitna, želimo na poseben 
način povabiti k molitvi. V ta namen dodajamo zbrane molitve za 
voznike in popotnike. Lahko jih uporabite za skupno molitveno uro 
ali za osebno molitev pred odhodi na pot.  

Kako pa naprej? Najprej s spodbudo k nadaljnji zvestobi akciji 
MIVA, kot je ustaljena že 31 let. Nato z odprtostjo za njen razvoj, h 
kateremu nas kličejo naraščajoče potrebe mlade Cerkve v misijonih, 
ki je živa in se krepi. Možnosti za razvoj je več, kar nam kažejo dobre 
izkušnje iz drugih krajevnih Cerkva. Na primer, misijonsko noto 
lahko dodamo priljubljenim blagoslovitvam motorjev, traktorjev in 
koles ob začetku sezone, ali konjev na Jurjevo in Štefanovo. To so pri 
nas vedno bolj priljubljeni običaji, povezani s prevoznimi sredstvi. 
Vernike lahko tudi spodbudimo, da se ob nakupu novega osebnega 
vozila spomnijo na ljudi v misijonih in morda kaj malega prispevajo. 
Dobrodošli so tudi MIVA sponzorji – naša podjetja bi bila lahko 
ponosna, da sponzorirajo tako plemenito akcijo.  

Izročimo vse to in prihodnost akcije MIVA v Božje roke, da bo 
Sveti Duh navdihnil slovenske kristjane h konkretni veri, polni 
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izvirnih pobud, kjer govorijo dejanja. Vse to v večjo Božjo slavo in v 
blagor ljudi na obrobjih sveta in »na koncu blatnih poti«, na katere 
slovenski verniki in duhovniki nismo še nikoli pozabili. 

MISIJONSKO SREDIŠČE IN MIVA SLOVENIJA 

 
 

»Obviam Christo – h Kristusu po zemlji, po vodi in po zraku!«  
/p. Paul Schulte, OMI, začetnik akcije MIVA/ 

 
 
 

Več vsebin, zanimivosti, slik, 
številk, odmevov misijonarjev in 
zgodovino akcije MIVA v 
Sloveniji in svetu si lahko 
preberete v našem zborniku 
MIVA, ki smo ga izdali  
ob 30-letnici akcije z naslovom 
»30 let za ljudi na koncu 
blatnih poti«.  
Naročite ga lahko v 
Misijonskem središču Slovenije. 
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KRATKA ZGODOVINA AKCIJE MIVA 
 

 
 
• 1925 (Namibija, Afrika) – mlad misijonar v Namibiji, p. Otto 

Fuhrmann, umre zaradi lažje bolezni samo zato, ker ni bilo hitrejšega 
prevoza do zdravnika. 

• 1927 (Nemčija) – sobrat pokojnega, p. Paul Schulte, nima miru, zato v 
Kölnu ustanovi prvo nabirko za motorizirana vozila za misijonarje. 
Nastanejo zametki organizacije MIVA. 

• 1928 (Vatikan) – papež Pij XI. izda dovoljenje za akcijo. 
• 1949 (Avstrija) – na pobudo vernega laika, družinskega očeta Karla 

Kumpfmüllerja, avstrijski škofje ustanovijo organizacijo MIVA 
Avstrija. Začnejo s koledovanjem in prvo leto zberejo sredstva za 
nakup 12 koles. 

• 1932 – 2015: Akcija se širi v Švico, Nizozemsko, ZDA, Veliko Britanijo, 
Južno Korejo, Slovenijo, Slovaško, Poljsko, Avstralijo, Hrvaško in 
Bosno in Hercegovino. 

• 1986 (Zambija, Madagaskar) – nadškof Šuštar, Jože Kopeinig in laik 
Marko Vilfan na vozilih MIVA Avstrija obiskujejo slovenske 
misijonarje po Zambiji in na Madagaskarju. Porodi se jim prva zamisel 
o MIVA Slovenija. 

• 1986 (Tinje, Koroška) – na vseslovenskem misijonskem kongresu 
sprejmejo sklep o ustanovitvi akcije MIVA SLOVENIJA. 

• 1987 (Ljubljana) – Ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar razvoj in širitev 
akcije zaupa Stanetu Kerinu, prvemu voditelju akcije MIVA Slovenija. 

• 1987 (Rovte, 7. oktobra) – Stane Kerin blagoslovi prvo vozilo MIVA 
Slovenija, ki je bilo kupljeno izključno z darovi slovenskih vernikov. 

• 2012 (Hrvaška) – Slovenska MIVA pomaga ustanoviti hrvaško MIVA. 
• 2015 (Bosna in Hercegovina) – Slovenska MIVA pomaga ustanoviti 

bosansko MIVA. 
• 2017 (Brezje, 23. julija) 30-letnica akcije MIVA Slovenija in 90-letnica 

akcije na mednarodni ravni. Izdaja prvega zbornika MIVA Slovenija z 
naslovom »30 let za ljudi na koncu blatnih poti.« 
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BOGOSLUŽNA BESEDILA  

ZA KRIŠTOFOVO NEDELJO 
 
 

22. julij 2018 
16. nedelja med letom (LETO B) 

 
UVOD V MAŠO:  

Cerkev danes obhaja god sv. Krištofa – Kristonosca, 
priprošnjika v sili, zoper naglo smrt, zavetnika voznikov in 
romarjev. Je svetnik iz Palestine, ki je umrl mučeniške smrti za 
časa cesarja Decija ok. leta 250. Na Krištofovo nedeljo, tisto, ki 
je najbližja njegovemu godu, Cerkev v Sloveniji zbira 
prostovoljne darove za misijonska vozila. Ravno z njimi naši 
misijonarji ljudi rešujejo v sili, pred naglo smrtjo, jim prinašajo 
izobrazbo, pogoje za življenje, bivališča … Jim prinašajo 
Kristusa. Pri tem ne morejo brez prevoznih sredstev, do katerih 
jim pomagamo mi, verniki iz razvitejših dežel, s svojimi 
konkretnimi deli, s svojimi darovi.  

Sveti Anton Padovanski je svaril: »Polni smo besed, smo pa 
brez del in zato nas zadene Gospodovo prekletstvo. Preklel je 
namreč smokvino drevo, na katerem ni našel sadu, ampak le 
listje.« Zato je ljudi spodbujal: »Umolknejo naj, prosim, besede; 
govorijo naj dela« (Govor 1,226).  

Danes in v naslednjih dneh lahko spregovorijo naša dela. 
V rokah misijonarjev bodo zagotovo obrodila sadu. Ljudem v 
misijonih pa bodo vrnila upanje, kajti vozilo, ki jim pripelje 
misijonarja, učitelja, zdravnika ali riž, je zanje dokaz, da niso 
pozabljeni, da nekdo, nekje, v neki daljni, blagoslovljeni, 
rodovitni deželi, še vedno misli nanje. Še več – je dokaz, da je 
Gospod, ki ga oznanjamo, resničen Bog. 

/po nadškofu Stanislavu Zoretu/ 

7



8 
 

ZA SKUPNO KESANJE: 
 

Dragi verniki, dobrotniki misijonske vozniške akcije 
MIVA! Že več kot 30 let na čudovit in preprost način pomagamo 
misijonarjem, da morejo z vozili in z drugimi tehničnimi 
pripomočki uspešneje izpolnjevati veliko poslanstvo 
misijonske dejavnosti Cerkve. Iskreno pripravimo svoja srca na 
Krištofovo nedeljo, ko se spominjamo svojega poslanstva, da 
smo vsi mi Krištofi, smo vsi nosilci Kristusa, kar pomeni ta 
beseda, to ime.  

Da bomo mogli svoje poslanstvo čim bolje izpolnjevati, 
obžalujmo svoje grehe in prosimo Gospoda, naj nam 
odpusti. 

/po up. nadškofu Alojzu Uranu/ 
 
 Nebeški Oče, ti si pravični sodnik, v tvoji sodbi ni zmote, 

mi pa pogosto krivično sodimo svoje bližnje, mimo katerih 
se peljemo na cesti ali v vsakdanjem življenju.  
GOSPOD, USMILI SE! 

 Usmiljeni Jezus, ti si dober in milosrčen do grešnikov, 
daješ čas za pokoro in si poln usmiljenja do vseh, ki te 
kličejo; mi pa tako hitro obsojamo in težko odpuščamo 
bratom in sestram, ki se pregrešijo zoper nas.  
KRISTUS, USMILI SE! 

 Gospodar Življenja, ti vsemu gospoduješ in kaznuješ 
predrznost. Mi pa smo pogosto predrzni: med vožnjo, ko 
zavestno ogrožamo svojo in varnost drugih ali v svojem 
vedenju, ko v srcu bližnjega naredimo rano.  
GOSPOD, USMILI SE! 
 
Usmili se nas, vsemogočni Bog … 
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1. PREDLOG ZA MISIJONSKI NAGOVOR  
Čakati ali iti na pot? 

/Stane Kerin, prvi voditelj akcije MIVA Slovenija/ 

Lepo urejena soba v lepi hiši z okusno izbranim pohištvom. Vsak 
član družine ima svojo sobo. In v vsaki sobi je več ekranov. Na mizi 
je ekran za računalnik, na steni je televizijski ekran, na mizici ob 
kavču pa ne manjka pametni telefon in tablični računalnik. In ta 
podoba se ponavlja iz sobe v sobo. Kako prijetno je, ko človek sedi 
sredi teh naprav, ki ga s samo enim klikom čudežno povežejo z vsemi 
deli sveta. Je to res prijeten občutek? In seveda tu so še možnosti za 
ustvarjanje skupin prijateljev, s katerimi neprenehoma izmenjujemo 
manj ali bolj pomembne novice. Ta navidezni svet povezanosti in 
prijateljstva vsakogar prevzame. Kar težko je zapustiti sobo in hišo, 
kjer imam vse na dosegu roke.  

Bolj kot to, da imam vse na dosegu roke, je prav, da si ne zatiskam 
oči pred dogajanjem v svetu. Trpljenje in pomanjkanje naj bi v nas 
spodbudil odziv (odgovor, refleks). Čakanje, da bo že nekdo nekaj 
naredil, dela iz nas neodločne ljudi. Naslednji korak je brezbrižnost 
do vsega, kar se dogaja. Dokler drugi trpijo, dokler se drugi soočajo s 
težkimi življenjskimi pogoji in se nihče ne odziva in nihče tega ne 
vidi, gredo dogodki mimo nas. Vsesplošna vzgoja čuta za ljudi na 
robu, za ljudi, ki trpijo, za ljudi, ki jih je današnja potrošniška 
miselnost izrinila v životarjenje, naj bi bila nekaj temeljnega v 
vsakem človeku. In ta čut v nas prebudi življenjsko energijo in 
občutek, da je naše življenje toliko vredno, kolikor lahko pomagamo 
ljudem, ki jih je življenje pritisnilo k tlom.  

Akcija MIVA išče možnosti, kako pomagati misijonarjem priti do 
tistih, ki so odrinjeni, pozabljeni. To so tisti, ki jih vsi drugi pozabijo, 
tisti, do katerih nihče drug ne pride! Ali res vidim in vem, kaj se 
dogaja v svetu? Ali vem, da je na svetu veliko ljudi, tam na koncu 
uničenih in blatnih poti, ki se vsak dan borijo za preživetje? Ne gre za 
podatke, ki jih lahko dobim preko različnih spletnih strani. Gre za 
ljudi, ki izginjajo v našem navideznem, naprednem, virtualnem 
svetu. 
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Neučakanost je ena od lastnosti človeka v enaindvajsetem 
stoletju. Pravimo mu tudi digitalni svet. Vse bi radi takoj naredili, 
takoj bi radi videli rezultate svojega dela. Če tega ni, se nam zdi, da je 
vse narobe. Pritisneš tipko in že se dogaja nekaj novega. Življenje je 
nekaj več in tudi drugačno od računalniških igric ali različnih 
aplikacij, ki nas usmerjajo sem ter tja in nas zmedejo.  

Vsa tehnologija, zlasti prevozna sredstva, ki so vsak dan hitrejša, 
močnejša, boljša, naj bi ljudi zbliževala. Ali to drži? Velikokrat, 
namesto da bi nas napredek povezal, nas vodi stran od drugega 
človeka. Ne smemo pozabiti, da so sožitje, povezanost, sočutje in še 
bi lahko naštevali, nujen pogoj za življenje vsakega človeka. Včasih se 
zdi, da ljudje, namesto da bi šli k ljudem, hitimo mimo ljudi. In tako 
postaja naše življenje dolgočasno, naveličano, ker si ne moremo s 
pritiskom na tipko narediti novega doživetja, novega sveta. 
Pripomočki so človeku v pomoč za boljši, bolj človeški svet. Ne 
morejo pa postati nadomestek za polno življenje posameznega 
človeka! 

Kako pomembna je povezanost in sočutje z vsemi ljudmi ter 
poznavanje dogodkov okoli nas, lahko zaslutimo v pesmi, ki jo je v 
času vzpona nacizma napisal nemški luteranski pastor Martin 
Niemöller. Začutil je uničujočo moč brezbrižnosti. Zapisal je 
približno takole: 

 

»Najprej so prišli po socialiste pa sem molčal – 
ker nisem socialist. 
Potem so prišli po sindikaliste in sem molčal – 
ker nisem bil sindikalist. 
Potem so prišli po Jude in sem molčal – 
ker nisem bil Jud. 
Potem so prišli pome 
in nihče ni ostal, da bi me zagovarjal.« 

Martin Niemöller  
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Ena od velikih nevarnosti sedanjega trenutka je, da skrbimo 
samo zase, samo za svoje družine, samo za svoje župnije, pozabimo 
pa na vse druge, ker so daleč stran od nas. Biti kristjan pomeni biti 
pozoren na ves svet, pozoren na vse krivice, ki se dogajajo. In vedno 
bomo našli pot, da to uresničimo v svojem življenju. Ob godu sv. 
Krištofa, ki je pomagal ljudem premagovati ovire na njihovi poti, 
ravnajmo podobno tudi mi. Lahko bi se zamislili tudi ob besedah, ki 
jih je papež Frančišek povedal novim diplomatom: »Nihče ne more 
ignorirati naše odgovornosti pred izzivom globalizacije brezbrižnosti, 
sprenevedati se pred tragičnimi krivičnimi situacijami, ki terjajo 
takojšen humanitarni odgovor.« 

Biti kristjan pomeni čutiti z ljudmi, gledati, kako lahko pomagam 
lajšati trpljenje, kako lahko vse dobro in lepo pomagamo prinašati k 
ljudem po vsem svetu. In ne pozabimo! Ljudje, kristjani so tudi tam 
na koncu blatnih in uničenih poti. Tudi oni so naši bratje in sestre, ki 
jih mnogi pozabijo. Današnja, Krištofova nedelja nam daje priložnost, 
da se jih spomnimo z molitvijo in podporo.  

 
 
2. PREDLOG ZA MISIJONSKI NAGOVOR  

/ po pridigi misijonarja Jožeta Adamiča, CM/ 
 

Ko se kristjani zbiramo v oltarno občestvo, je prav, da se 
najprej zahvalimo Bogu za to, kar smo v življenju prejeli. Naši 
misijonarji se nam ne naveličajo zahvaljevati za vse, kar so prejeli 
preko naših darov, zlasti misijonske vozniške akcije MIVA. Pravijo, 
da MIVA vedno obrodi sad. Ozrimo se na njen začetek. Akcijo je 
sprožila smrt mladega misijonarja Otta Fuhrmana v afriški Namibiji, 
oblata Brezmadežne, ki je leta 1925 umrl za malarijo samo zato, ker 
je bila volovska vprega prepočasna, da bi ga pravočasno pripeljala do 
najbližje ambulante s cepivom. To je spodbudilo njegovega sobrata 
p. Paula Schulteja iz Nemčije, da je začel z akcijo, pozneje pa jo je 
razvil laik in družinski oče g. Kumpfmüller iz Avstrije, od koder se je 
razširila v 12 držav. V Sloveniji je njeno seme posejal naš zamejski 
rojak g. Jože Kopeinig iz Tinj na Koroškem v sodelovanju z 
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nadškofom Šuštarjem, na noge pa jo je postavil in razširil duhovnik 
Stane Kerin ter kasneje drugi ravnatelji Misijonskega središča 
Slovenije v tesnem sodelovanju z vsemi slovenskimi duhovniki po 
župnijah. Najbolj pa ste zaslužni dobrotniki, slovenski verniki, »ki ste 
svojo roko dali v žep na desno in na levo in pomagali misijonarjem,« 
kot se je lani ob 30-letnici akcije na Brezjah izrazil misijonar Jože 
Adamič.  
 

Vozila MIVA pomagajo misijonarjem in misijonarkam, 
njihovim sobratom, katehetom in drugim sodelavcem na misijonih, 
da sejejo nekaj dobrega: Jezusovo veselo oznanilo. Današnja Božja 
beseda v pismu Efežanom o Jezusu pravi takole: »Prišel je, da bi 
oznanil mir vam, ki ste bili daleč, in mir tistim, ki so bili blizu« (Ef 
2,13-18). Tudi misijonarji sejejo Jezusov mir na novo ali nadaljujejo 
tam, kjer so začeli njihovi predhodniki. Oni so tisti »pastirji, ki jih je 
Gospod postavil, da bodo pasli njegove ovce iz vseh dežel« (Jer 23,1-
6), kot smo slišali v prvem berilu. Marsikje so sadovi, marsikje pa še 
ni čas za žetev. Trdno verjamejo, da bo ta žetev prišla. Hkrati opažajo, 
da prihaja tudi sovražnik: prihajajo korupcija, nasilje, kriminal, 
prihajajo tudi razne sekte, ki zvabljajo ljudi z denarjem. Toda naši 
misijonarji oznanjajo Kristusa, ne kupujejo ljudi za denar. Oznanjajo 
ga vsem, naj si bodo bogati ali revni, na vseh celinah. Oznanjajo 
Križanega Kristusa, ki je umrl za naše grehe, vstal od mrtvih in nam 
obljublja mir in večno življenje.  

Kako to počnejo? Marsikdo napačno misli, da samo s 
pridiganjem in maševanjem. Misijonar Adamič pripoveduje resnično 
zgodbo: »V majhen dispanzer na mojem misijonu so nekega dne 
prišli štirje moški in nekaj prinesli zavito v rjuho. Pogledam in vidim 
zavitega dečka, nato vidim, da mu črevesje visi en meter ven iz 
trebuha. »Kaj pa je bilo?« – jih vprašam. »Pastir je. Zabodel ga je bik. 
Gospod, pomagajte!« Kako bom jaz pomagal, če o kirurgiji nič ne 
vem, nisem doktor – si mislim. Medicinska sestra pa zakriči: 
»Gospod, takoj v avto, takoj, gremo v bolnico! To je mali Kristus, vi ga 
morate peljati!« Kar v kratkih delovnih hlačah in brez dokumentov 
sem skočil za volan mojega misijonskega avta slovenske MIVA. 
Pridrvimo v bolnico, poiščemo kirurga, ki zakriči: hitro! Z otrokom 
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odhitimo v operacijsko sobo, tudi mene je zaposlil, naj med operacijo 
nekaj držim ... Naposled je otrok ostal živ. »Gospod, če bi bilo 15 
minut kasneje, bi ta otrok umrl,« mi reče doktor. Zato - hvala, MIVA! 
Hvala vam, ki daste kak evro za avto, brez tega ta otrok ne bi več bil 
med živimi. Čez 2-3 mesece pride en pobič do mene pa mi prinese v 
dar eno kuro in reče: gospod, to je za vas, hvala, ker ste mi rešili 
življenje!«  
Tako delajo dobri pastirji, ki skrbijo za svoje občestvo, da se ne bi 
razkropilo. Vodijo ljudi »po pravih stezah« in se »ne bojijo hudega«, 
kot smo slišali v psalmu.  
Vsak misijonar ima veliko podobnih, pretresljivih zgodb. »Zakaj jih 
ne zapišemo? Da vi ne boste trpeli!« – se je še pošalil Jože Adamič in 
dodal: »Ko vse to vidijo ljudje v misijonih, pogosto rečejo: Njegov Bog 
je ta pravi!« Toda vozila MIVA seveda ne služijo samo v zdravstvene 
in pastoralne potrebe. Misijonar še pravi: »Lansko leto sem zgradil 
šolo. Moj avto MIVA je prevozil 120 ton cementa, plus peska, 
gramoza in drugih stvari …«  
 

Toliko o tem, kako oni pričujejo za Kristusa. Kaj pa mi? Ali mi 
svoje življenje in življenje tistih, ki so nam zaupani, »vodimo po 
pravih stezah?« Ali smo povezani s svojimi pastirji, z misijonarji? 
Zagotovo, zato smo danes tukaj. Tudi mi smo del njihove zgodbe, 
zlasti če zanje molimo in kaj darujemo. Darovi za misijone so 
namenjeni za ljudi v veliki stiski in potrebi. Oni, ne samo da 
potrebujejo našo pomoč, temveč hrepenijo po znamenjih, da nekdo 
na tem svetu še misli nanje, da niso pozabljeni. 

Ko je pred kakim letom misijonar Peter Opeka spregovoril v 
evropskem parlamentu, je v nekem trenutku odložil pripravljene 
papirje in od srca rekel: »Stojim tukaj, pred vami, vem, da imate 
možnosti, pomagajte nam, mi potrebujemo vašo pomoč!« Zato hvala 
vsem, ki se na ta vabila misijonarjev odzivate in darujete za misijonska 
vozila. Kot je lani na Brezjah svoj govor sklenil misijonar Adamič:  

»Ti avti bodo vozili reveže.  
Ti avti bodo vozili za vaše cerkve. 
Ti avti bodo vozili za vaše šole. 
Ti avti bodo vozili Kristusa!« 
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PROŠNJE LJUDSTVA 
 

Bratje in sestre, polni zaupanja v Nebeškega Očeta, ki nas želi 
varno voditi po poteh življenja in nas pripeljati v nebesa, naš pravi 
dom, ga z vero prosimo: 
 

1. Razsvetljuj in podpiraj našega papeža Frančiška, da bo usmerjal 
Vesoljno Cerkev po Tvoji sveti volji. 

2. Pomagaj škofom, duhovnikom, redovnikom, katehetom in vsem 
pastoralnim delavcem, da bodo pri oznanjevanju veselega 
oznanila z besedo in zgledom vedno bolj podobni tvojemu Sinu.  

3. Misijonarji so odgovorili na tvoj klic in šli po svetu oznanjat 
evangelij. Prosimo te, blagoslovi Cerkev v Sloveniji z novimi 
duhovniškimi, redovniškimi, misijonskimi in laiškimi poklici, 
vse posvečene pa okrepi v vztrajnosti in zvestobi.  

4. Podpiraj voditelje narodov in držav pri prizadevanjih, da bi 
skrbeli za mir, svobodo in skupno blaginjo ter jih obvaruj 
skušnjav oblastiželjnosti in pohlepa. 

5. Nas kristjane obvaruj otopelosti in neprizadetosti ob krivicah in 
bedi, ki se dogaja po svetu, in nam pomagaj premagati zidove 
ravnodušnosti. 

6. Spremljaj vse misijonarje, misijonarke, laiške misijonarje in 
njihove pomočnike, ki se razdajajo za pozabljena in uboga 
ljudstva, in jih podpiraj s svojo milostjo pri utrjevanju mladih 
Cerkva.  

7. Za vse, ki bodo pri svojem delu za oznanjevanje evangelija 
podprti s sadovi letošnje akcije Krištofove nedelje – daj jim 
občutiti našo bližino, spoštovanje in veselje do življenja in 
darovanja za druge. 

8. Daj, da se bomo vsi udeleženci v prometu zavedali odgovornosti 
za lastno življenje in za življenje drugih. 

9. Varuj nas in naše domače pred nesrečami ter nam podari milost, 
da se bomo z vsake poti srečno vrnili na svoje domove.  

10. Stoj ob strani vsem, ki so v prometu doživeli kakšno škodo, 
žrtvam prometnih nesreč in vsem našim rajnim pa podari 
večno veselje v tvoji Nebeški domovini. 
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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 je nabirka že med mašo/ 
 

Dragi bratje in sestre. V razvitih evropskih državah si ne 
moremo niti predstavljati, da bi bil župnik ali zdravnik brez vozila. 
Toliko bolj ga potrebujejo v redko naseljenih velikih deželah po 
Vzhodni Evropi, Afriki, Aziji, Latinski Ameriki, kjer so župnije tako 
velike kot slovenske škofije in kjer pogosto ni nikogar, da bi bolnika 
odpeljal k zdravniku. Na teh področjih so nujno potrebna zmogljiva 
vozila, ki bodo kos blatnim potem in lužam v deževnih obdobjih, 
prahu in pesku v sušnem času, cestam posejanim z globokimi 
luknjami, prečkanju potokov in rek, visoki travi v savanah ali vodam 
v tropskem pragozdu. MIVA zato za vsako misijonsko področje izbira 
najbolj primerna vozila. Včasih so to avtomobili, avtobusi, kamioni, 
traktorji, motorji, kolesa, čolni, včasih pa bolj potrebujejo osle, konje, 
vole ali celo slone.  

Morda se niti ne zavedamo, kakšno srečo imamo, da imamo 
ceste, urejeno infrastrukturo in prevozna sredstva. Vse to se nam zdi 
samoumevno. Samo spomnimo se, kako hitro poiščemo rešitev, ko 
ostanemo brez avta! Ne pozabimo, da ga mnogi naši sobratje 
kristjani v obubožanih življenjskih razmerah ravno tako potrebujejo 
in odprimo svoja srca ob geslu akcije MIVA: »Moj dar Boga slavi za 
vse prevožene poti.« V imenu naših misijonarjev in misijonark ter 
njihovih sodelavcev in vernikov se vam zahvaljujem za vsak vaš dar! 
Jezus nam obljublja: »Dajte, in se vam bo dalo!«  

 (Zunaj boste prejeli nalepke in podobice sv. Krištofa z molitvijo 
za srečno vožnjo.)  
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UVOD V OČENAŠ 
/Stane Kerin/ 

Učenci so občudovali Jezusa pri molitvi. Verjetno so v želji, da 
bi jih Bog zagotovo uslišal, če bodo prav molili, Jezusa prosili: »Nauči 
tudi nas moliti!« Vendar jih Jezus iz njihove zagledanosti v samega 
sebe in iz želje prositi sami zase, usmeri v molitev za vse. Pomenljive 
so tudi besede: »Resnično, povem vam: Če sta dva izmed vas na 
zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v 
nebesih.« (Mt 18,19) Odprte oči in srce so zagotovili, da prosimo s 
pravim srcem. In vedno znova prosimo: »Pridi k nam tvoje 
kraljestvo!« Ne samo zame, ampak za vse ljudi, še posebej tiste, ki jih 
drugi spregledajo. S tem zaupanjem prosimo, da bomo znali svoj 
pogled usmeriti iz svojih domov k ljudem, ki nas potrebujejo. 

Oče naš … 
 
UVOD V POZDRAV MIRU 

/Stane Kerin/ 
Jezusovo naročilo je jasno: »Pojdite po vsem svetu in oznanite 

evangelij vsemu stvarstvu!« (Mt 16,15). Poslanstvo kristjana je 
spoznati evangelij, ga živeti v svojem življenju in ga prinašati vsem 
ljudem po vsem svetu. Graditi svet, ki bo prepojen z evangelijem, pa 
lahko naredi samo tisti, ki nosi v sebi mir, ki zna živeti z ljudmi okoli 
sebe, čeprav je težko. Bodimo vedno znova pripravljeni narediti 
korak k drugemu človeku in živeti z njim v miru. Mir je tisto, po 
čemer hrepeni vsak človek.  

Bodimo s svojimi besedami in dejanji graditelji 
drugačnega sveta, zato si v znamenje miru podajmo roke. 
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PO OBHAJILU 
/kot pesem ali kot lirično recitiranje/ 

 

 
Mnogo poti … 

/Skupina Gloria/ 
Mnogo poti skozi življenje vodi, prijatelj moj,  
a izbereš lahko le eno izmed njih.  
Na razpotju teh poti  
pa vate gledajo oči  
in upajo, upajo,  
upajo, da pravo boš izbral.  
 
Svoj nasmeh boš človeku daroval,  
košček svoje ljubezni mu boš dal.  
 

Ref:  
Daj mi roko, moj brat,  
ne izgubljajva besed,  
daj mi roko in najin bo ves svet. (2x)  

 
Mnogo dlani na tvojo roko čaka, prijatelj moj,  
na milijone ljudi potrebnih pomoči.  
Ko si sam in brez moči,  
takrat se spomni teh ljudi,  
ki upajo, upajo,  
upajo, da roko jim boš dal.  
Odpev. 

 
 
 
POVABILO K BLAGOSLOVU VOZIL PO MAŠI 
 

V zahvalo za srečno prevožene kilometre in s prošnjo za Božje 
varstvo na vseh poteh, ki so pred nami, vas po maši vabim k 
blagoslovu vozil. V imenu slovenskih misijonarjev in misijonark vam 
polagam na srce, da sodelujete v akciji MIVA in s svojim nesebičnim 
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darom podprete nakup vozil, s katerimi misijonarji v misijonskih 
deželah tretjega sveta ljudem rešujejo življenja, jih izobražujejo in 
jim prinašajo Kristusa. Bog vam obilno poplačaj za vsak dar! 
 
 
SKLEPNI MAŠNI BLAGOSLOV 
 

Bog, naš Oče, vsemogočni in usmiljeni Stvarnik vesolja, naj 
vas s svojo ljubeznijo spremlja in varuje na vseh poteh 
vašega življenja.  

(Amen) 
Jezus, naš Odrešenik, dobri pastir in učitelj vseh Božjih 
otrok, naj vam pomaga živeti po njegovem nauku in zgledu.  

(Amen) 
Sveti Duh, naš Tolažnik, naj razsvetljuje vse vaše poti k 
sočloveku in naj vas varno pripelje k večni sreči v nebesih. 

(Amen) 
 

To naj vam podeli vsemogočni Bog … 
 
 
 

 
OBRED BLAGOSLOVA VOZIL 

 
 

/Po Rimskem obredniku »Blagoslovi«, 1989, s prilagoditvami/ 
 

Blagoslovni obred lahko opravimo v cerkvi ali bolje (če je primerno) 
pred cerkvijo. Potem pa gremo od vozila do vozila in jih pokropimo 
(kapljica blagoslovljene vode na vozilu je za mnoge pomembna 
podrobnost). Z nami je ministrant, ki deli nalepke in kartice z molitvijo, 
mežnar pa pobira darove vernikov. 
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ZAČETNI OBRED 
 
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 

Amen. 
 
Milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa, 
ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha, naj bo 
z vami vsemi! 

In s tvojim duhom. 
 

Dragi bratje in sestre! Danes si ne moremo več 
predstavljati življenja brez prometnih sredstev. Dan 
za dnem jih uporabljamo, saj z njihovo pomočjo 
prihajamo v službo, obiskujemo sorodnike in 
prijatelje, spoznavamo druge kraje, občudujemo 
naravo in rešujemo življenja. Prav je, da ta sredstva 
blagoslavljamo, da se z blagoslovom Bogu zanje 
zahvaljujemo in ga obenem prosimo, naj nas varuje. 
Blagoslovljeno vozilo naj bo znamenje, da nas Bog 
spremlja na vsakem koraku in da smemo vedno 
računati z njegovo pomočjo. 
 
PROŠNJE 
 
Z iskrenim srcem 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.  
– Prosimo te, usliši nas! 
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• Varuj nas in naše domače pred nesrečami ter nam 
podari milost, da se bomo z vsake poti srečno 
vrnili.  
– Prosimo te, usliši nas! 

• Kaži nam pravo pot in nas vodi v neminljivo srečo.  
–Prosimo te, usliši nas! 

• Sprejmi k sebi žrtve prometnih nesreč in potolaži 
njihove svojce.  
– Prosimo te, usliši nas! 

 
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. 
• Sveta brata Ciril in Metod  – prosita za nas. 
• Blaženi Anton Martin Slomšek  – prosi za nas. 
• Blaženi Alojzij Grozde   – prosi za nas. 
• Blažene Drinske mučenke  – prosite za nas. 
 

Oče naš … 
 
BLAGOSLOVNA MOLITEV ZA VOZILA 
 
Molimo. Gospod Bog! Zatekamo se k tebi in te prosimo: 
blago † slovi ta vozila, ki nam vsak dan na različne 
načine služijo. Vsi, ki jih bodo uporabljali, naj svojo pot 
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varno in srečno prevozijo, obenem pa pot drugih s 
svojo previdnostjo zavarujejo. Naj svojo pot 
nadaljujejo ali počivajo, vselej naj čutijo, da jih 
spremlja Kristus, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. 

Amen. 
 
BLAGOSLOVNA MOLITEV ZA VOZNIKE 
 
Molimo. Nebeški Oče, milostno blago†slovi vse 
voznike. Tistih, ki jih varuješ, nič ne ločuje od tebe, ne 
prostor ne kraj, ne čas ne razdobje. Pomagaj svojim 
služabnikom, ki povsod zaupajo vate. Na potovanju jim 
bodi vodnik in spremljevalec, da jim nič ne bo 
škodovalo, nič nasprotovalo; vse naj jim bo v korist in 
prid. Pod obrambo tvoje desnice naj srečno dosežejo, 
po čemer po pravici hrepenijo. Po Kristusu, našem 
Gospodu. 

Amen. 
 
BLAGOSLOVNA MOLITEV ZA 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, da smo vsi Kristonosci. Pomagaj 
nam, da bomo z obzirnostjo, potrpežljivostjo, 
odgovornostjo, varnostjo in dobroto dosegali svoje 
cilje. To nam podéli po našem Gospodu Jezusu 
Kristusu, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.  

Amen.  
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KROPLJENJE VOZIL Z BLAGOSLOVLJENO VODO 
 
Sedaj vas vabim, da pristopite k svojim vozilom. 
Pokropil jih bom z blagoslovljeno vodo, ministrant 
vam bo izročil nalepko in podobico. Ob tem lahko 
prispevate svoj dar za misijonska vozila. To lahko 
storite tudi v prihodnjih dneh. V imenu vseh naših 
misijonarjev in misijonark hvala za vaše darove. Bog 
naj vam povrne in naj vas varuje na vseh vaših poteh. 

/Vozila pokropimo z blagoslovljeno vodo./ 
 

SKLEPNI OBRED 

Vsemogočni Bog naj vam podeli svoj blagoslov in 
odrešenje; razodene naj vam pota svoje modrosti.  

Amen.  
Po svoji besedi naj utrjuje vašo vero in vam podari 
milost živeti po njegovih zapovedih, da se bo v vsem 
zgodila njegova volja.  

Amen. 
Vaše korake naj naravna na pot miru; napravi naj vas  
stanovitne, dobre in popolne v ljubezni.  

Amen.  
To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin † in Sveti 
Duh.  

 
Amen. 
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MIVA SLOVENIJA – POROČILO 

 
 
MIVA SLOVENIJA je z vašimi darovi v obdobju od januarja 2017 do 
maja 2018 pomagala pri uresničitvi 13 projektov v skupni 
vrednosti 360.536,66 €. 
 

MISIJONAR DRŽAVA VOZILO 
s. Polona Švigelj Senegal Avto Toyota Hillux
p. Stanko Rozman Zambija Avto Toyota Hillux
Janez Krmelj Madagaskar Avto Toyota Ambulance
s. Agata Kociper Brazilija Avto Chevrolet S-10
Nestor Hernando Gomez Ruanda Motor Yamaha
s. Anka Burger Ruanda Avto Toyota Landcruiser
Thomas Malick Ndione Senegal Avto Toyota RAV
Jan Tropsz Ukrajina Avto Škoda Rapid
p. Lojze Podgrajšek Malavi Traktor Fergusson
s. Bogdana Kavčič Burundi 2 x Motor Yamaha in 3x kolo
S. Agata Kociper Brazilija Motor za čoln Yamaha
Misijonska družba -
bogoslovje 

Nigerija Toyota bus

Sestre Marije Brezmadežne Madagaskar Avto Mitsubishi Pick Up
 
Vsak zbrani evro bomo porabili za nove prošnje misijonarjev, 
nekatere so že prispele. Bog naj vsem darovalcem na priprošnjo sv. 
Krištofa povrne z blagoslovom in varstvom na vseh poteh! V imenu 
slovenskih misijonarjev se vam iskreno zahvaljujemo!  

 
»MIVA je ena izmed mnogih možnosti, kako kristjani živimo 
svojo misijonsko poklicanost.« (Jože Kopeinig) 
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ZAHVALE MISIJONARJEV ZA PREJETA VOZILA 

 
 

/Primerno za prebiranje v spodbudo: v cerkvi, pri verouku ali na srečanju ŽPS in 
drugih skupin. Fotografije si lahko ogledate v Misijonskih obzorjih št. 3/2018)/ 

 
Zahvala iz Ruande (misijon Musango)  

»S srcem, polnim zahvale in hvaležnosti, vam pišem to pismo, 
da se vam zahvalim za pomoč in sodelovanje pri našem delu za 
“najbolj revne”. Res, ta veliki dar v obliki avta (Toyota Rav-4) je prišel 
v pravem trenutku za pomoč našim sestram, ki so v službi pri 
beguncih iz Burundija. Vsak dan gredo na delo v 20 km oddaljeno 
begunsko taborišče. Zavedamo se tudi vaše darežljivosti in 
požrtvovalnosti vsa prejšnja leta, kajti to ni prva pomoč, ki smo jo 
prejele od vas. Naj bo Bog bogat plačnik! Prosimo Ga, naj blagoslavlja 
vsa vaša prizadevanja za rast Božjega kraljestva med najbolj 
ubogimi. Zagotavljamo vam še naprej našo molitev in prosimo Boga 
in Devico Marijo, naj Vas spremljata vsak dan v vaši službi.«  

S. Anka Burger, HKL v imenu s. Remedios Lopez,  
vizitatorke usmiljenk  

 
Zahvala iz Brazilije  
(misijon São Gabriel da Cachoeira, Amazonija) 

Prejeli smo dar MIVA za našo ustanovo deklic iz socialno 
ogroženih družin. Ta avtomobil, kupljen za potrebe skupnosti v 
amazonskem pragozdu, nam je v vsestransko pomoč in rešitev 
neštetih problemov, za obiske družin deklic in za vzdrževanje doma. 
Njihov nasmeh naj vam pove, kako so srečne in hvaležne vam 
darovalcem MIVA, ki ste jih tako velikodušno podprli. Te deklice, 
med njimi tudi vedno kakšna mamica mladostnica z otrokom, tukaj 
pri sestrah najdejo novi dom in se pripravljajo na prihodnost s 
sedanjimi izzivi, pa tudi z upanjem, da jim bodo kos. Kolesa tega 
avtomobila se pridno vrtijo po luknjastih poteh proti letališču, po 
naših indijanskih naseljih ali proti pristanišču po potnike. Ob vašem 
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plemenitem dejanju občutite veliko veselje, da ste v prostrani 
Amazoniji prižgali eno od mnogih lučk upanja, ki pa gotovo ne bo 
zadnja. Vaša hvaležna s. Agata in vse soudeleženke hiše 'SREČNE 
DEKLICE - ali v indijanskem jeziku UKA SURI". 

Misijonarka s. Agata Kociper, HMP 
 
Zahvala z Madagaskarja (misijon Vangaindrano) 

»V mesecu oktobru 2017 smo prejeli dar MIVA Slovenije, nov 
rešilni avto (Ambulance Toyota Landcruiser). Težko smo ga čakali, 
saj se je število težkih bolnikov v naši bolnici po odhodu s. Terezije 
Pavlič občutno povečalo. Tako je okolica šestih občin v kritičnih 
trenutkih odvisna od naše postojanke. Smo edini, ki nudimo 
zdravstveno in socialno pomoč na območju z več kot 70.000 
prebivalci. Star rešilec je služil deset let. Po nezgodi smo ga popravili 
in je še vedno v uporabi. Ni pa zanesljiv v urgentnih primerih, saj 
nima vitle, ki je na naših cestah res nuja. Skoraj ni vožnje, da ne bi 
uporabljali lopate. Naša bolnica je od večjega kraja, kjer se začne 
asfalt, oddaljena 59 km, oziroma okrog štiri ure vožnje. Po tej jamasti 
in blatni cesti vozimo bolnike in porodnice. Koliko trpljenja. Brez 
terenskega vozila bi bili skoraj vsi težki bolniki zapisani smrti. Kar 
pomislimo, če bi porodnico iz Postojne nesli peš v Ljubljano, kjer bi 
ji opravili carski rez. Kakšne muke na poti in še smrt otroka zaradi 
zakasnitve. Bog Vam vsem obilno poplačaj. Naše veselje je veliko, ko 
lahko ljudem ustrežemo.« 

Misijonar Janez Krmelj 
 
Zahvala iz Malavija (misijon Kasungu) 

Cenjeni dobrotniki, prav lepo pozdravljeni! (…) Letos smo od 
MIVA-Slovenija dobili sredstva za nov traktor in poljedelske 
priključke, da bi lažje in bolj učinkovito obdelovali polja naše šolske 
farme. Imeli smo tudi nekaj sreče. Novi stroji oz. priključki so prišli 
ravno na začetku deževnega obdobja. Več kot polovico obdelovalnih 
površin je že zoranih. Tudi nekaj koruze smo že posadili. Delo gre 
veselo naprej! Dragi dobrotniki, s podaritvijo sredstev za poljedelske 
stroje ste naši novi šoli in družinam učiteljev ter podpornih 
sodelavcev omogočili boljšo in obilnejšo pridelavo hrane. S tem 
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vašim darom bo naša gimnazija z internati za fante in dekleta kmalu 
sposobna samooskrbe v prehrani in vzdrževanju vsega šolskega 
poslopja. Gotovo pa motik ne bomo opustili! Uporabljali jih bomo, 
vendar ne več za delo na polju, ampak za kopánje vodnih strug in 
vrtnih gred. Iskreno se zahvaljujem tako vodstvu slovenske akcije 
MIVA kot tudi dobrotnikom v nabirki na nedeljo sv. Krištofa. Dobri 
Bog naj vam za vse obilno povrne!  

Hvaležni misijonar p. Lojze Podgrajšek, DJ 
 

Zahvala iz Senegala (župnija Saint Michel de Sandiara) 
»Vesel sem, da vam lahko povem, da je vozilo, za katero sem 

vam poslal prošnjo (Toyota Hilux) kupljeno in je že na našem 
župnijskem dvorišču. Zelo sem vam hvaležen. Skupaj z vami in za vas 
molim: Naj vas Gospod še naprej blagoslavlja vas in vse vaše družine. 
Naj vam Gospod stokratno povrne za vse, kar storite za misijone po 
svetu. Avto bo vsakodnevno na poti do družin v stiski. V veliko 
pomoč mi bo pri pastoralnem delu in obiskovanju podružnic. 
Sprejmite naše iskrene čestitke za vse dobro, ki ga storite tolikim 
osebam v potrebah po vsem svetu, zlasti revnim deželam. Z vso 
hvaležnostjo in obljubo moje molitve.« 

Župnik Ambroise Gning, in misijonarka s. Polona Švigelj, OSU 
 

Zahvala iz Ukrajine (Misijonska družba lazaristov) 
 »Viceprovinca sv. Cirila in Metoda se zahvaljuje MIVA 

Slovenija za nakup novega osebnega avtomobila Škoda Rapid. Avto 
bo služil duhovniku, ki bo vodil ljudske misijone na župnijah. V naši 
viceprovinci že več let deluje skupina, ki vodi ljudske misijone in 
duhovne obnove po celi Ukrajini in skozi vse leto. V zadnjih letih je 
zaradi pomanjkanja osebja v skupini sodeloval le en naš sobrat. Za 
pomoč je vedno prosil še kakšnega sobrata, ki ima sicer drugo delo. 
V tem letu je eden od naših sobratov zaključil študij v Rimu in bo na 
razpolago za to dejavnost. Sobrata ne živita v isti skupnosti, zato za 
dejavnost oba potrebujeta avtomobil. Avto nam je zelo potreben, ker 
so razdalje med župnijami v Ukrajini zelo velike. Zelo smo hvaležni 
darovalcem in sodelavcem v Misijonski pisarni, ki nam vedno 
priskočite na pomoč in slišite naše prošnje. V molitvah in pri sv. maši 
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se vas spominjamo ter tudi vsem vam želimo obilo Božjega 
blagoslova in varstva na vseh poteh. Z veliko hvaležnostjo vas 
pozdravljam!« 

 Jan Trzop CM, vicevizitator,  
in Tomaž Mavrič CM, generalni predstojnik lazaristov  

 
Zahvala z Madagaskarja (misijon Marofarihy) 

Dragi dobrotniki MIVA, rad bi se zahvalil za avto Toyota, ki 
sem ga dobil. Najlepša hvala. Ta avto bo služil predvsem za 
dispanzer, pa tudi za prevoz bolnikov v bolnico. Najbolj ga bo 
potrebovala moja medicinska sestra, ki dela v dispanzerju. Vsem 
dobrotnikom se iz srca lepo zahvaljujem. Naj Bog stoterno povrne 
vašo dobroto. Lep pozdrav! 

Vaš Jože Adamič, CM 
 
Kristusov mir! 
 Rad bi se zahvalil dobrotnikom iz Slovenije za dar vaše akcije 
MIVA – za vozilo Toyota Hilux, ki mi od lanskega septembra 
zanesljivo služi. Vaša nalepka MIVA SLOVENIJA na njegovih vratih in 
zadaj me vsak dan spominjata na vas, verne dobrotnike iz različnih 
slovenskih župnij. Vam gre vsa moja hvaležnost. S svojim darom ste 
izrazili zahvalo Bogu za vsak varno prevožen kilometer. Bog vam daj 
varno vožnjo na vseh vaših poteh.  
P. Stanko mi je pokazal, da ime vaše dežele v angleščini vsebuje 
besedo LJUBEZEN (sLOVEnia). Svoje prispevke ste darovali ravno 
zaradi Božje ljubezni in iz hvaležnosti Bogu. Zdaj lahko redno 
obiskujem vernike po številnih podružnicah, dostopne po 
makadamskih cestah, nekatere so v deževnem obdobju prehodne 
samo s štirikolesnikom, kot npr. Kaindu, Mpusu in Moongo. Naša 
župnija Kristusa Kralja v Mumbwi je 150 km od prestolnice Lusaka. 
Pogosto potujem tudi tja na nadškofijo ali zaradi dekanijskih srečanj 
duhovnikov, vse po zaslugi novega vozila, zato hvala Bogu in hvala 
vam.  

Naj vas dobri Bog na priprošnjo sv. Krištofa varno pelje na 
vseh vaših poteh. Pozdravljam vas v Gospodu. 

Elias Bboloka Nchimunya, župnik v Mumbwi 
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NOVE PROŠNJE MISIJONARJEV ZA LETO 2018 

 
 
Prošnja Misijonske družbe iz Ukrajine (Odesa) 

Obračamo se na vas s prošnjo skupnosti lazaristov v Odesi, ki 
potrebuje pomoč pri nakupu avta za svoje pastoralne namene. 
Sobratje vodijo veliko različnih projektov, eden izmed njih je Center 
za zdravljenje odvisnikov »Comunita' in dialogo«. Decembra 2017 je 
bil posvečen in odprt nov center za odvisnike v vasi Fedorivka, ki je 
od Odese oddaljen 700 km. Skoraj vsak teden gre eden izmed 
sobratov tja za duhovno oskrbo fantov in deklet, obenem jim pelje 
različne stvari (zdravila in hrano). Razdalje so velike in ceste, z 
izjemo glavnih, so v slabem stanju. Pomanjkanje prevoznih sredstev 
povzroča veliko težav pri pastoralnem delu, saj ob obisku Fedorivke 
skupnost v Odesi za nekaj dni ostane brez prepotrebnega vozila. 
Prosimo za pomoč pri nakupu avtomobila, tudi sami bomo prispevali 
del sredstev. Zelo smo vam hvaležni za vso dosedanjo pomoč. Bog 
povrni za vse. 

Jan Trzop, CM,  
vicevizitator province Sv. Cirila in Metoda 

 
Prošnja Misijonske družbe iz Nigerije (Enugu) 

Na vas se obračam s prošnjo za pomoč pri nakupu minibusa 
za mednarodno semenišče Misijonske družbe v Nigeriji. V semenišču 
bo letos že 70 bogoslovcev. Poklicev je veliko, radi bi jih pa tudi 
dobro pripravili na zahtevno službo, ki jih čaka. Bogoslovci hodijo na 
vsakdanja predavanja v mesto Inugu, redno pomagajo na župnijah, 
sodelujejo pri dobrodelnih projektih in drugih dejavnostih na ravni 
škofije. Za tako število bogoslovcev bi potrebovali minibus, ki bi nam 
zelo olajšal delo. Naj vam Jezus stokratno povrne za vso vašo pomoč. 
Prosimo vas za podporo, del sredstev bomo prispevali tudi mi.  

Tomaž Mavrič, CM, 
vrhovni predstojnik Misijonske družbe 
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Prošnja usmiljenk iz Burundija (misijon Kiguhu) 
V škofiji Rutana na jugu Burundija leži novo ustanovljen 

misijon Kiguhu, in sicer na nadmorski višini okoli 1900 m. Od 
glavnega mesta Bujumbura je oddaljen 280 km. Ceste so prevozne le 
s terenskim vozilom, v deževnem obdobju pa je situacija še slabša, 
saj so le-te ilovnate. Avto se bo po večini uporabljal v zdravstvene 
namene, za potrebe porodnišnice in zdravstvenega centra, za nakup 
zdravil, prevoz bolnikov in oskrbo po odročnih vaseh. Z vozili Toyota 
imamo zelo dobre izkušnje, a so tudi zelo draga. Uporabljali ga bomo 
na relaciji med misijonom in prestolnico kot tudi po podeželju. 
Prosimo za pomoč pri nakupu, nekaj bomo prispevale tudi sestre. 
Bog povrni. 

Misijonarka s. Bogdana Kavčič, HKL, Burundi 
 

Prošnja salezijancev iz Etiopije (misijon Adigrat): 
Salezijanska skupnost je v Etiopiji prisotna od leta 1975. 

Skupnosti delujejo na različnih področjih in se soočajo z različnimi 
težavami. Vsem pa je skupni cilj vzgoja mladih in skrb za vse uboge 
in bolne. Skupnost v Adigratu, ki leži na severu države na nadmorski 
višini 2400 m, potrebuje nov avto. V lasti imajo avto, ki je star 20 let 
in je večkrat v popravilu kot v uporabi. Potrebovali bi nov avto, ki bo 
na voljo za prevoze bolnikov, šolarjev, obisk podružnic in drugo 
pastoralno delo.  

Cesare Bullo SDB in Estifanos Gebremeskel SDB,  
etiopski salezijanski provincial  

 
Prošnja škofa z Madagaskarja (škofija Ihosy) 

Delujem v škofiji Ihosy, kjer je svoj čas deloval tudi slovenski 
misijonar Ivan Štanta. Škofija je velika, prav tako pastoralne potrebe, 
saj je duhovnikov premalo. Nujno bi potrebovali avto, saj je naš 
sedanji star deset let in v precej slabem stanju. Avto potrebujemo za 
pastoralno delo, obiske po župnijah, razna srečanja na ravni škofije 
in urejanje administrativnih zadev v glavnem mestu, kamor nas 
vodijo ceste v obupnem stanju. Velik Bog lonaj vsem, ki s svojimi 
darovi podpirate akcijo MIVA Slovenija. 

Škof Fulgence Razakarivony 
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Prošnja sester Marije Brezmadežne z Madagaskarja 
Sestre še nimajo svojega avta. Občasno so si ga izposodile pri 

nas. Sedaj se je njihova dejavnost povečala in za opravljanje le te 
potrebujejo svoj avto. Vozilo se bo uporabljalo za oskrbo vzgojnega 
centra za dekleta, za prevoz med skupnostmi, za prevoz na posestvo, 
kjer dekleta in žene delajo in se učijo kmetovanja – vrtnarjenja. Ob 
nedeljah in praznikih pa bo na voljo za pastoralne obiske po 
skupnostih in župnijah. Že vnaprej hvala za pomoč. 

Misijonar Janez Krmelj 
 
Prošnja vizitatorja lazaristov z Madagaskarja 

Kot vizitator Misijonske družbe na Madagaskarju sem veliko 
na poti, saj obiskujem vse misijonske postojanke, kjer delujejo 
lazaristi, vse od Tolagnara na jugu, do Antsiranana na severu. Prav 
tako se udeležujem raznih srečanj v vseh šestih škofijah in 
pastoralno pomagam po raznih župnijah, kjer je potrebno. Razdalje 
so velike, ceste pa zelo slabe. Potrebujem zanesljiv in varen avto. 
Prosim za pomoč pri nakupu, saj sami ne bomo zmogli zbrati tolikšne 
vsote. Hvala za vašo podporo in dobroto. 

Alexandre Zephirin Rafanomezantsoa CM, vizitator 
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DODATEK: 
 

 
MOLITVE ZA VOZNIKE IN POPOTNIKE 

 
 

MOLITEV PRED VOŽNJO: 

Sveti Rafael s Tobijem, 
sveti Gabrijel z Marijo, 
sveti Mihael z nebeškimi 
močmi, 
sveti Krištof z vsemi angeli, 
naj me pospremijo na pot 
in me varujejo povsod. 
 

POPOTNA MOLITEV 
ANGELU VARUHU: 

Sveti angel, varuh moj, 
bodi vedno ti z menoj, 
stoj mi na tej poti ob strani, 
vsega hudega me brani. 
Prav prisrčno prosim te, 
varuj me in vodi me. 
Amen! 

 
MOLITEV ZA SREČNO VOŽNJO 
 

O, Jezus, ponižni in usmiljeni brat vseh ljudi, 
bodi tudi meni – vozniku prijatelj  
in sovoznik v življenju in smrti! 
Vdan v Božjo voljo te iskreno prosim,  
da bediš nad menoj  
in vsemi drugimi vozniki. 
 
Ti poznaš vse skušnjave in nevarnosti,  
ki mi pretijo na cestah. 
Zato srčno želim, da bi Ti uravnaval  
moje čute, moje ude in moj razum. 
Dobrotljivo mi očisti in razsvetli  
misli, želje, besede in dejanja. 
 
Ne dopusti, da se ponesrečim jaz 
ali da bi postali zaradi mene drugi nesrečni. 
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Naj se vedno ravnam po prometnih predpisih 
in vozniških dolžnostih. 
Le tako bom mogel s tvojo pomočjo 
varno voziti po cestah življenja. 
 
In ti, o Marija, izprosi mi s svojo ljubečo  
materinsko besedo pri Bogu pravo spoznanje,  
potrebno zdravje in previdnost za srečno vožnjo. 
Posebno me priporoči za milost stanovitnosti. 
Potem bom vozil zares srečno tudi v večno življenje. 
Amen! 

/vir: »Kristjan moli«/ 
 
POPOTNE LITANIJE 
 

JEZUS – 
 Ti, spremljevalec tvojih učencev 

 * hodi z nami, Gospod! 
 Ti, skriti spremljevalec* 
 Ti, neznani spremljevalec* 
 Ti, razumevajoči spremljevalec* 
 Ti, skrbni spremljevalec* 
 Ti, odločni spremljevalec* 
 Ti, potrpežljivi spremljevalec* 
 Ti, bratski spremljevalec* 
 Ti, božji spremljevalec* 
 ko ne dojemamo Boga* 
 ko smo razočarani na njegovih poteh* 
 ko umira naša vera* 
 ko usiha naše upanje* 
 ko ugaša naša ljubezen* 
 ko nas razjeda dvom* 
 ko se nas loteva obup* 
 ko je vse brezizhodno* 
 ko je vse brezupno* 
 ko je vse brez smisla* 
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 ko postanemo zbegani* 
 ko naše oči izgubijo obzorja* 
 ko noge ne zmorejo več koraka* 
 ko so naša srca izgorela* 
 ko smo na tleh* 
 ko bi radi vse opustili* 
 ko nam je vse ušlo iz rok – 

 hodi z nami, Gospod 
 
Gospod Jezus, ti bodi naša pot, resnica in življenje, 
ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen 

 

VOZNIKOVA MOLITEV (1) 

O, preblaženi svetniki! 
Zvesti naši ste vodniki! 
 Kdor za MIVO se ogreva, 
 pot v zveličanje uspeva! 
Krištof Scilo mi obvozi 
in v Karibdo ne zavozi! 
 Čaka angelska nas družba: 
 cestna reševalna služba. 
Priporočam se Devici, 
vernih voznikov Kraljici! 
 Ti zveličanje pospeši 
 in nas vse nesreče reši! 
Ti prepreči pot zgrešiti, 
daj nam Ti v nebesa priti! Aleluja 

(dobrotnik Aleksander Rauter, Kapla) 
 

VOZNIKOVA MOLITEV (2) 
 

Gospod Jezus, 
pridi in me spremljaj na vseh cestah. 
Vsi v vozilu naj čutimo tvoje varstvo. 
Uporabi me kot svetega Krištofa, 
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da te ponesem ljudem. 
Vsak dan, Gospod, bom preudarno vozil, 
vsakemu rad pomagal, 
vedno ohranjal mir, prijaznost in vljudnost. 
Pri tem računam na Tvojo milost. 
 
Vem, da me 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 narave. 
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. 

 
 
OČENAŠ ŠOFERJEV 
 

Oče naš, ki si v nebesih. 
Cesta pripada vsem, ker si ti tudi oče pešcev, starejših 
ljudi in otrok. Tudi kolesarji imajo pravico do nje. 

Posvečeno bodi tvoje ime. 
»Človek, ne jezi se!« Če pa se razjezim, mi pomagaj,  
da ne bom preklinjal niti v gneči ali ob zastojih,  
niti ko začetniki vozijo negotovo. Daj, da bom posvečeval 
tvoje ime z mirom in dostojnostjo. 

Pridi k nam tvoje kraljestvo.  
Tvoje kraljestvo pravičnosti, dobrote, obzirnosti, 
pripravljenosti pomagati, poštenosti.  
Daj, da ob kakšni nesreči ne bom vozil kar mimo  
kot kak bojazljivec in človek brez čuta. 

Zgodi se tvoja volja. 
Ti hočeš, da v življenju vlada red – tudi na cesti.  
Daj, da bom spoštoval prometne predpise. 
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Daj nam danes naš vsakdanji kruh. 
Mnogi so na cesti zaradi vsakdanjega kruha: službeno in 
ker to zahteva njihovo delo. Daj, da ne bom zapravil 
vozniškega dovoljenja. Ne daj, da bi zaradi mene kdo 
utrpel škodo. 

Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo 
svojim dolžnikom. 

»Kdo je bil kriv?« Niso vedno drugi. Daj, da bom 
previdno vozil in da po svoji krivdi ne bom zagrešil 
nesreče. 

In ne vpelji nas v skušnjavo … 
… da bi hiteli, ker se nam mudi, da bi tekmovali z 
močnejšim avtomobilom, da bi prehitevali, ker nimamo 
potrpljenja, da bi izsiljevali prednost, ker mislimo, da 
moramo biti zmeraj prvi, da bi sedali za volan z 
alkoholom v krvi.  

Temveč reši nas hudega:  
opoja hitrosti, divjanja, alkohola, mamil, hudobije, 
onesnaževanja zraka in povzročanja prometne zmede. 

Amen. 
/vir: »Kristjan moli«/ 
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Zbrane darove za misijonska vozila posredujte  
v Misijonsko središče Slovenije. 

PODATKI ZA NAKAZILO

Misijonsko središče Slovenije,
Kristanova 1, 1000 Ljubljana

TRR:    SI56 0201 4005 1368 933
REFERENCA:  SI00 279500
KODA NAMENA:   CHAR
BIC:    LJBASI2X
NAMEN:   Za akcijo MIVA

Dobri Bog naj vam na priprošnjo sv. Krištofa 
 stoterno povrne in vas blagoslavlja na vseh vaših poteh!

Že od leta 1987 v službi misijonarjev.

Misijonsko središče Slovenije 
(MIVA Slovenija)
Kristanova 1
1000 Ljubljana
tel.: 01/300-59-50

E-naslov:  missio@rkc.si
Spletna stran:  www.missio.si
Facebook profil:  Misijonsko središče Slovenije
YouTube kanal:  Misijonsko središče Slovenije


