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Gradivo za bogoslužje
16. nedelja med letom – leto C

BLAGOSLOV VOZIL

Srečno na vseh poteh
Z VESELJEM DARUJMO, ŽIVLJENJA REŠUJMO

Zares, ti, Gospod, si moje
zatočišče,
Najvišjega si postavil za svoje
prebivališče;
ne bo te zadela nesreča,
udarec se ne bo približal
tvojemu šotoru.
Zakaj svojim angelom bo zate
zapovedal,
Naj te varujejo na vseh tvojih
potih.
(Ps 91, 9-11)

Dobri Bog,
na priprošnjo sv. Krištofa
nas varuj pred nevarnostmi in nezgodami.
Utrdi v nas zavest odgovornosti
in nas z vsake poti srečno pripelji domov.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj …
SVETI KRIŠTOF – PROSI ZA NAS

KRIŠTOFOVA NEDELJA – AKCIJA MIVA
21. julij 2019
akcija veselega sprejemanja
in pogumnega podarjanja Kristusove ljubezni

Naj se na tem mestu iz srca zahvalimo vsem
dobrotnikom, ki ste s svojim darom v preteklosti
podprli sedaj že več kot 30 let trajajočo akcijo MIVA in
tako pripomogli k nakupu prepotrebnih vozil našim
misijonarjem širom po svetu. Z njimi dosežejo
oddaljene in, z zmogljivejšimi vozili, tudi težko
dostopne predele, odrezane od civilizacije. S tem
konkretno uresničujejo Jezusov poziv: »Pojdite po
vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu« (Mr
16,15). S svojim darom tako v njihovo poslanstvo
vstopate tudi vi. S tem resnično izkazujete vesoljno
povezanost Cerkve in krepite zavest, da smo si vsi
ljudje, ne glede na barvo kože, narodnost in stan,
bratje in sestre v Vstalem Jezusu Kristusu.
Vaš dar pa nikakor ne služi zgolj prevozu duhovnikov
oz. misijonarjev za lažje opravljanje pastoralnega dela.
Lahko rečemo, da so vozila, ki jih prejmejo, resnično
večnamenska. Poleg že omenjenega prevoza
duhovnikov na npr. oddaljeno podružnično cerkev,
služijo velikokrat tudi kot transportno sredstvo za
prepotrebne vsakodnevne življenjske potrebščine kot
so hrana, voda, drva, oblačila, …, gradbeni material (za
gradnjo cerkva, bolnišnic, domov, …), prevozu otrok v
šolo, nedeljnikov na oddaljene cerkve k obhajanju
bogoslužja, itd.
Služijo skratka raznoraznim potrebam celotne lokalne
skupnosti, kjer vozilo, kupljeno z vašim denarjem,
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velikokrat predstavlja edino prevozno sredstvo.
Lahko si mislite, kaj ob velikokrat vsesplošnem
neurejenem javnem prometu omenjeno vozilo pomeni
za te ljudi. Za nas, živeče v urejeni Sloveniji, je
skorajda nepredstavljivo, da ne bi vsaka povprečna
družina imela vsaj eno lastno prevozno sredstvo.

Obenem omenjena vozila služijo tudi kot reševalni
avtomobili. Z njimi so naši misijonarji velikokrat
dejansko reševali življenja. S pravočasnim prevozom
ljudi v bolnišnice so iz odročnejših krajev veliko ljudi
iztrgali iz krempljev neusmiljene usode. Slednja se za
marsikoga zdi brezizhodna. A ne za nas, kristjane!
Zlasti je žalostno dejstvo, da mnogo ljudi umre zaradi
relativno preprostih rutinskih zapletov zgolj zaradi
oddaljenosti oz. odročnosti in nezmožnosti
pravočasnega prevoza v bolnišnico.
Naj zato na tem mestu izpostavimo zgovorne besede
Janeza Krmelja, misijonarja na Madagaskarju: »Dragi
prijatelji misijonov. Prisrčna hvala Vam za prispevek
pri nakupu avtomobilov za potrebe naših misijonov.
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.«

44

Delo misijonarjev je tako resnično raznovrstno. Ne
zgolj z oznanjevanjem Božje Besede, ampak tudi s
konkretnimi dejanji oznanjajo blagovest Vstalega
Kristusa. S tem resnično prispevajo k vdoru božjega v
zemeljsko stvarnost in gradnji Božjega kraljestva že
tu, na zemlji. In vozila, kupljena z vašimi darovi, so jim
pri tem v veliko pomoč.
Prisrčna hvala vam za vaš dar in naj vam Bog
velikodušno povrne z nebeško srečo in veseljem.
MIVA Slovenija

VOZNIKOVA MOLITEV

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)
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KRIŠTOFOVA NEDELJA – 21. julij 2019
Maša in berila – 16. nedelja med letom – C

UVOD V MAŠO: Dragi bratje in sestre.
Na današnji dan se spominjamo sv. Krištofa, zavetnika
čolnarjev, splavarjev, romarjev, v današnjem času pa
predvsem voznikov in pilotov ter tudi zavetnika zoper
naglo smrt.
Krištof oz. Christophorus pomeni Kristonosec – »tisti,
ki nosi Kristusa«. Ob tem nam misli uhajajo k našim
misijonarjem, ki, širom po svetu, neumorno prinašajo
Kristusa ljudem, ki ga še ne poznajo. Bodimo zato tudi
mi, podobno kot sv. Krištof in naši misijonarji,
prinašalci Kristusa – Odrešenika v naše okolje, da
bodo ljudje videli, da resnično smo to, za kar se
imamo – za kristjane, kar pomeni – za odrešene.
Zato, dragi bratje in sestre, v kolikor nismo živeli v
skladu s svojo krstno poklicanostjo in smo s svojimi
zgledi in dejanji – tudi z nevarno vožnjo – slabo in
pohujšljivo vplivali na ljudi okoli nas, iskreno
obžalujmo svoje grehe.
KESANJE

Gospod Jezus Kristus,

 Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so
skesanega srca. Odpusti nam, kadar smo v
prometu objestni in brezbrižni ter spravljamo
ljudi v nevarnost. Gospod, usmili se.
-Gospod, usmili se.
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 Prišel si klicat grešnike. Z nami si neskončno
potrpežljiv, naša potrpežljivost pa je velikokrat
majhna, neučakanost pa velika. Kristus, usmili
se.
-Kristus, usmili se.
 Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Varuj
nas in naše bližnje pred nepremišljenostjo in
nesrečami. Gospod, usmili se.
-Gospod, usmili se.
Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam
naše grehe, varuj nas na vseh naših poteh in
nas ob koncu zemeljskega življenja sprejmi v
večno življenje.
-Amen.
GLAVNA MAŠNA PROŠNJA: (po nemškem misalu)
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 ustvarjenji.
Po našem Gospodu …
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Predlog za NAGOVOR 1
(poudarek na današnji Božji besedi)

Prisluhniti Božji Besedi pomeni prisluhniti besedam
življenja.
Tako v prvem berilu, kakor tudi v evangeliju smo
priče pogostitvam; v primeru Abrahama pogostitvi
treh Božjih mož, v primeru Marije in Marte pa
pogostitvi Jezusa samega.
Pogostitev je sama po sebi zelo lepa stvar, a resnična
gostoljubnost terja od nas nekaj več. Terja tudi, da
gostu prisluhnemo (v primeru današnje Božje besede
Bogu samemu), da ustvarimo bližino in pristen
človeški odnos. Skratka, da damo sebe drugemu na
razpolago.
In če smo v vsakdanjem življenju do gosta, čisto
človeško gledano, celo upravičeno nekoliko zadržani
in rezervirani, pa nam v odnosu do Boga ni potrebno
biti taki. Abraham je namreč potem, ko je ljubeznivo,
če ne celo s strahospoštovanjem pogostil tri neznance,
za katere je slutil, da so Božji možje, slednjim
pozorno prisluhnil. Oznanijo mu, da bo žena Sara, ki
je bila že visoko v letih, dobila sina, katerega si je silno
želel vse življenje.
V Lukovem evangeliju pa smo priče pretirani skrbi za
postrežbo s strani Marte. Slednja je bila zelo
nejevoljna nad Marijo, za katero se na prvi pogled zdi,
da ne opravlja tistega, kar bi morala. Zadeva pa je
ravno obratna. V kolikor pogledamo nekoliko globlje,
sprevidimo, da je Martina nejevolja v bistvu zavist.
Zavistna je nad tem, kako Marija zavzeto in polno, s
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hrepenečo ljubeznijo posluša Jezusa – Besedo
življenja. Sama pomanjkanje te zavzetosti kompenzira
s svojo zavzetostjo pri postrežbi, v smislu, `glej kako
delam, garam in skrbim, da so gostje preskrbljeni,
imajo za jesti in piti, medtem ko ona sedi križem rok`.
Kakšen je Jezusov odgovor vemo – Jezus Marto
ljubeznivo pokara. Pri vsem tem pa je verjetno najbolj
pomenljiv zaključek njegovega »karanja«, ko reče:
»Marija si je izbrala boljši del, ki ji ne bo vzet«.

Poslušanje Boga je poslušanje besed življenja. Sprotna
opravila, katera je gotovo potrebno vestno
izpolnjevati, pridejo in minejo. Božja (B)beseda pa je
učinkovita in ostane ter pusti v nas neizbrisen pečat.
Tako tudi naši misijonarji prinašajo gmotne dobrine,
skrbijo za najbolj uboge širom po svetu, a to delajo v
duhu Ljubezni. S svojim zavzetim delovanjem in
oznanjanjem evangelija prinašajo ljudem Kristusa –
Boga. V kolikor tega duha ne bi imeli, bi bili kakor
uslužbenci številnih takozvanih dobrodelnih in drugih
organizacij, ki skrbijo za golo logistično distribucijo
dobrin. Zgolj golo oskrbovanje ljudi z gmotnimi
dobrinami oz. razvojno svetovanje ljudem za npr.
boljši in kvalitetnejši pridelek, pa ne zadostuje.
Ljudje hlepimo po stiku, po (B)bližnjem. Naj samo za
primer vzamemo obisk bolnih, ostarelih in
osamljenih. Kaj jim pomaga, če jim prinesemo okusno
pecivo, ne namenimo pa jim tople besede in sočutnega
pogleda. S tem ko damo del samega sebe bližnjemu, v
bistvu podarimo drugemu Boga samega. Takrat Jezus
deluje preko nas.
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Zato, dragi bratje in sestre, se potrudimo, da bomo
tudi sami misijonarji, da bomo prinašali Boga samega,
da bomo, tako kot sv. Krištof, »Kristonosci«. K temu
nas je Bog poklical s svetim krstom in le v takem duhu
bomo živeli polnost življenja, t.j. življenje polno
neminljivih darov Svetega Duha.
Predlog za NAGOVOR 2

Misijonstvo in z njim povezano oznanjevanje
evangelija je bistveni del krščanske vere. Vsi krščeni
smo v moči zakramenta svetega krsta oznanjevalci
Veselega oznanila in podobno kot sv. Krištof –
Kristonosci.
Življenje je sicer polno raznoraznih preprek in ovir,
katere se nam velikokrat zdijo nepremostljive. Ob tem
se nam porajajo misli, ki se žal velikokrat tudi
materializirajo, kot so: »Kaj pa jaz sploh lahko
naredim – tako ali drugače se bo moj trud izgubil v
kolesju življenjskih dogodkov, na katere jaz, preprost
človek, nimam nobenega vpliva«. Skratka, vdamo se v
usodo, če jo na tem mestu lahko tako imenujemo. S
tem pa pristanemo na to, da nam drugi dirigirajo naše
življenje. Izločimo se iz aktivnega in ustvarjalnega
življenjskega toka in postanemo zgolj pasivni
opazovalci oz. v najboljšem primeru statisti.
Takšen fatalističen, v usodo vdan pristop pa kristjanu
nikakor ne pritiče. Zato, v kolikor smo bili takšni,
moramo s tem prenehati. Jezus nas je s sv. krstom
prerodil v svobodo Božjih otrok in hoče, da smo
aktivni igralci v prinašanju Božjega kraljestva k nam,
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že tu, na zemlji. »Kaj pa lahko jaz storim« – ali ni to, če
malo bolje pogledamo, zgolj prikladen izgovor za našo
lenobo, če ne celo strahopetnost? Seveda s to usodo in
stvarnostjo, katero le-ta uravnava, nismo zadovoljni
in tarnamo nad njo. A žal velikokrat ostane samo pri
tarnanju, s katerim zgolj tolažimo svojo vest pred
svojo neaktivnostjo in predvsem neopravljanjem
svojih dolžnosti.
A Jezus noče, da smo taki. Namenil nam je bistveno
več. Jezus nas hoče svobodne. Hoče aktivne in žive
sodelavce, vsakega na svojem področju, tudi pri
opravljanju najmanjših opravil, iz katerih nastanejo
zadeve višjega pomena oz. večjih razsežnosti.
Zagotovo ne terja od nas reševanja sveta. Naj na tem
mestu spomnim na molitev dr. Niebuhr Reinhorda, s
katero si pomagajo v društvu anonimnih alkoholikov
in ki zagotovo lahko pride zelo prav tudi nam: »O Bog,
daj mi moč, da sprejmem tisto, česar ne morem
spremeniti, daj mi pogum, da spremenim tisto, kar
lahko spremenim in daj mi modrost, da razlikujem to
dvoje«.
Kot je že iz molitve razvidno, Bog hoče pogumne
kristjane. Pravijo, da Bog sovraži strahopetce. Zato
tisto, kar lahko spremenimo na bolje, moramo
storiti. Kolikokrat smo bili tiho, ko bi v bistvu morali
spregovoriti in smo tako, hočeš nočeš, nejevoljni,
pristali na nekaj, s čimer se v bistvu ne strinjamo. Star
rimljanski pregovor pravi: »Kdor molči, se strinja«.
Zares je boleče resničen.
A Jezus nas neizmerno ljubi. Bog sam se je za nas
učlovečil, da bi nam bil v vsem enak, razen v grehu
seveda. Kot tak pozna vse naše človeške slabosti. Zato
11
11

se moramo pri zavzemanju za pravo stvar nujno
zavedati, da navkljub vsem pritiskom in osamljenosti,
ki jo morebiti pri tem doživljamo, ker so se morebiti
od nas vsi strahopetno odmaknili, nikakor nismo
sami. Bog sam hoče, da se zavzemamo za tisto, kar je
prav in nam bo stal ob strani. In ne samo to – celo
vodil in usmerjal nas bo! S tem, ko se zavzemamo za
pravo stvar, se v bistvu uravnamo na božjo frekvenco.
Kako bi nam potemtakem lahko obrnil hrbet. Naj na
tem mestu omenim še en preprost pregovor, ki pravi:
»Sreča spremlja pogumne«. Mi bi lahko rekli: »Bog
spremlja pogumne«.
Pomislimo ob tem na naše misijonarje, ki so se
pogumno odzvali Jezusovemu klicu. Dejansko gredo v
neznano, v negotovo prihodnost. Ne vedo, kaj vse jih
bo doletelo. Pustijo se voditi Svetemu Duhu. A ključna
je njihova odločitev na samem začetku in zavzetost, da
gredo v akcijo. Odločili so se, da bodo akterji in da
bodo vplivali na usodo, za katero se zdi, da
neusmiljeno določa naše življenje in na katero
nimamo vpliva. Misijonarji so tako konkretni
prinašalci Božjega kraljestva v ta svet.
Zato, dragi bratje in sestre, se tudi mi aktivno
vključimo v to igro, če jo lahko sploh tako imenujemo,
saj je to igra z našim življenjem. Zagotovo nismo vsi
misijonarji; vsak izmed nas ima svoje poslanstvo,
takšno, kakršno mu je Bog namenil. Smo pa obenem
dolžni čutiti z vso sveto Cerkvijo. Naša Cerkev je
katoliška, kar pomeni, vesoljna cerkev. Res vsi tukaj
zbrani najprej tvorimo župnijsko občestvo, ki se nato
razširi na dekanijsko in nadalje na škofijsko občestvo.
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A tudi pri tem se ne ustavimo. Čutiti moramo z vso
vesoljno Cerkvijo. In marsikje je le-ta še v povojih –
zlasti v deželah tretjega sveta, kjer so tudi življenjske
razmere vse prej kot ugodne.
Zato tudi gmotno podprimo naše misijonarje, da bodo
pri poslanstvu, ki jim ga je Jezus zaupal, uspešni, in
bodo ljudje, ki za Jezusa še niso slišali, deležni
Kristusovega veselega oznanila.
PROŠNJE LJUDSTVA
Gospod Bog, ti nas neizmerno ljubiš. Poslal si nam
svojega sina Jezusa Kristusa, da bi nas odrešil. Z
globokim zaupanjem te zato prosimo:

o Za svetega očeta papeža Frančiška, da bi zvesto
vodil Tvojo sveto Cerkev in bi bili vsi ljudje, vse
do »skrajnih mej sveta«, deležni Tvojega
veselega oznanila.
o Za vse škofe, duhovnike, diakone, redovnike in
ostale sodelavce Cerkve. Daj jim moč in pogum,
da bodo veselo oznanjali Jezusa Kristusa, ki je
pot, resnica in življenje.
o Za vse voditelje narodov, da bi se vedno
zavedali odgovornosti svojega položaja in bi
jim blagostanje in dobrobit ljudstva vedno bila
najpomembnejša naloga.
o Za naše družine, da bodo vedno odprte za
življenje.
o Za naše mlade, cvet naše družbe, da bi
velikodušno odgovorili na Tvoj klic in se podali
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na pot misijonarskega oznanjevanja evangelija
ljudem, ki za Jezusa še niso slišali.
o Za vse nas, vodi nas po pravi poti življenja, da
bodo ljudje videli, da si ti z nami in bomo zvesti
prinašalci Tvojega kraljestva.
o Za vse udeležence v prometu, varuj nas pred
neodgovornostjo, nevarnostmi in nezgodami
ter nas z vsake poti srečno pripelji domov.
o Za naše rajne; bodi jim milostljiv sodnik –
podeli jim večni mir in pokoj.

Gospod Jezus Kristus, ti nisi oddaljeni Bog, ti si
Emanuel, kar pomeni Bog z nami; usmiljeno zato
usliši naše prošnje in nas ob koncu našega
zemeljskega življenja pripelji v nebeško slavo. Ki živiš
in nas ljubiš vekomaj. Amen.
VABILO K DAROVANJU ZA MISIJONSKA VOZILA
(če bo darovanje med mašo)

Verjetno vam je poznano, da začetki akcije MIVA
segajo v daljno leto 1927. Ideja zanjo je padla s strani
nemškega duhovnika patra Paula Schulteja, ki so ga
imenovali kar »leteči pater«. Njegov najboljši prijatelj
p. Otto Furhmann je namreč v Namibiji kot misijonar
umrl za posledicami malarije. Ves teden so ga vozili na
vozu in nato še pet dni nosili na ramenih do
bolnišnice. A prišel je prepozno in naslednji dan je
umrl. Dejstvo, da bi s pravočasnim transportom oz.
prevozom v bolnišnico preživel, je patra Schulteja
spodbudilo k iskanju darovalcev za nakup misijonskih
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vozil. Tako so bili položeni temelji za akcijo MIVA,
katere kratice v nemščini pomenijo Missions –
Verkehrs – Arbeitsgemeinschaft, oz. po naše
Misijonska vozniška akcija.
Dragi bratje in sestre. Misijonarji se vam iz srca
zahvaljujejo za vašo radodarnost, saj že več kot 30 let
podpirate akcijo MIVA. Vozila, ki jih prejmejo in so
kupljena z vašimi darovi, so namreč ključnega
pomena za uspešnost njihovega poslanstva. Zagotovo
so se razmere v zadnjih desetletjih bistveno
spremenile na bolje, a še vedno so v deželah tretjega
sveta avtomobili velika redkost in predstavljajo za
skupnost, v kateri naši misijonarji delujejo, veliko
pridobitev, s katero lahko naredijo veliko dobrega.
Prisrčna hvala še enkrat in naj Bog obilno povrne vaši
darežljivosti.
UVOD V OČENAŠ
Nebeški Oče, Tvoje kraljestvo je kraljestvo ljubezni,
miru in veselja. In Tvoje kraljestvo je povsod, kjer si Ti
navzoč.
Daj nam, da bomo skupaj s sv. Krištofom, katerega
nedeljo danes slovesno obhajamo, tudi mi Kristonosci
in prinašalci Kristusa ljudem. Naj bomo Tvoj živi
tabernakelj in tempelj Svetega Duha, da bo vse naše
življenje popolnoma v skladu s Tvojo sveto voljo, v
izpolnjevanju katere lahko dosežemo svobodo Božjih
otrok.
15
15

Zato dragi bratje in sestre, z zavedanjem, da je Jezus
vedno navzoč med nami in v nas, zmolimo Gospodovo
molitev.
UVOD V POZDRAV MIRU
V dandanašnjem digitalno povezanem svetu se zdi, da
prenos informacij in navezava stikov res ni težava. A
to so samo površni neosebni stiki. Resnične globalne
povezanosti nam internet in ostala tehnologija ne
morejo in ne bodo prinesli. Ljudje namreč hrepenimo
po nečem neskončno več, po globljem stiku, po
(B)bližnjem, po Jezusu Kristusu v katerem je možna
resnična povezanost celega sveta.
S tem, ko s prijazno besedo, lepim pogledom in
ostalimi človeškimi gestami podarimo del samega
sebe bližnjemu, v bistvu podarimo drugemu Boga
samega. Takrat Jezus deluje preko nas.
Z zavedanjem, da prav preko vsakega izmed nas lahko
deluje Jezus Kristus, v kolikor mu le odpremo srce, si
podajmo roke.
PO OBHAJILU (razmišljanje)
Gospod Jezus, zdaj si ti v meni. Zdaj resnično sem
tabernakelj in monštranca. Daj mi milost, da Te bom
vedno vredno prejemal in naj se vedno zavedam
neizmernosti prejetega daru in časti, da Te lahko
nosim. Monštranca je vendarle prostor hrambe
Tvojega presvetega rešnjega telesa.
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S krstom smo postali Božji posinovljenci in s tem smo
tudi prejeli dolžnost oznanjevanja odrešenja, ki si nam
ga ti pridobil. Pa kako naj sploh rečemo, da je to
dolžnost. Že veselje nad našim odrešenjem nam ne da
miru, da bi to veselje držali zase. Saj kot pravi že
Simon Gregorčič: »Srečen ni, kdor srečo uživa sam.«

A življenje je po drugi strani polno preprek in ovir,
katere se nam velikokrat zdijo nepremostljive. Tu v
cerkvi, pri sveti maši, vse izgleda lahko. Takoj ko pa
stopimo iz cerkve, vstopimo v zemeljsko stvarnost in
naše navdušenje velikokrat tako hitro splahni.
Naj nam zato ta neizmerni dar Tebe samega, ki smo
Te prejeli v podobi kruha, dà moč in stanovitnost, da
bomo v življenju vestni oznanjevalci in podobno kot
sv. Krištof prinašalci Tvojega Božjega kraljestva že v
ta svet.
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!
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BLAGOSLOV na koncu maše
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 …

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.
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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!
BOŽJA BESEDA
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
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prepevajte Bogu. In vse, karkoli delate v besedi ali v
dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po
njem zahvaljujte Bogu Očetu.
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 z zakladi ljubezni in
biseri dobrote vodi v neminljivo srečo.
 Nakloni vsem, ki so umrli v prometnih
nesrečah, svoj mir v tvojem pristanu in
potolaži njihove svojce.
20
20

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 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. Bodi z nami, ko smo v tem hitrem tempu
življenja sredi vsakdanjega prometa. Podeli nam
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./
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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 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 vas …
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MIVA SLOVENIJA – poročilo za leto 2018
MIVA Slovenija je z vašimi darovi v letu 2018
pomagala pri nakupu 12 vozil v vrednosti
349.880,00 €.
MISIJONAR
Misijonska družba - Lazaristi
Škof Fulgence Razakarivony
Sergej Pavliš, Vitaliy Novak
Sestre Marije Brezmadežne
Alexandre Zephirin
s. Bogdana Kavčič
Martina Šušteršič
s. Urša Marinčič
Matevž Strajnar, Jani Mesec
Randria Rufin
Jože Adamič
p. Martin Kmetec

DRŽAVA
Nigerija
Madagaskar
Ukrajina
Madagaskar
Madagaskar
Burundi
Makedonija
Uganda
Madagaskar
Madagaskar
Madagaskar
Turčija

VOZILO
Bus Toyota
Avto Dacia
Avto Škoda
Avto Mitsubishi
Avto Toyota
Avto Toyota
Kombi VW
Avto Toyota
Avto Toyota
Avto Ford
Avto Toyota
Avto VW

Bog naj vsem dobrotnikom, na priprošnjo sv. Krištofa,
povrne z blagoslovom in srečno vožnjo na vseh poteh.
V imenu vseh misijonarjev, ki so po vaših darovih
lahko kupili potrebno prevozno sredstvo, se vam
iskreno zahvaljujemo.
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ZAHVALE MISIJONARJEV ZA PREJETA SREDSTVA
Zahvala iz Ukrajine – misijon Odessa
Z veseljem se vam oglašam in sporočam veselo
novico, da smo dobili avto Škoda Fabia Combi. Za njen
nakup ste nam pomagali dobrotniki iz Slovenije. To je
res velika pridobitev za nas. V skupnosti že imamo
dva avtomobila, eden od teh je zelo pogosto na
popravilu, drugi pa vedno na cesti. Razdalje v Ukrajini
so res velike, naši centri za pomoč pa so raztreseni po
vsej deželi. Avto bo predvsem služil na področju
Odese, kjer imamo kar 4 rehabilitacijske centre. Pa
tudi za pot v glavno hišo v Kijev, ki je oddaljena 630
km, bo bolj varen in siguren kot starejša dva.
Prepričani smo, da bomo lahko pomagali in priskočili
na pomoč še večjemu številu ljudi, ki so potrebni naše
pomoči. Vsak dan z njim potujemo v naše centre,
opravimo obiske po bolnišnicah, otroke uporabnikov
naših centrov dnevno vozimo v vrtce in šole ter
opravljamo pastoralno delo. Iskrena hvala vsem, ki ste
kakorkoli po svojih močeh pripomogli k temu, da smo
tudi mi dobili avto.«
misijonarja Vitaliy Novak, Sergej Pavliš
Zahvala iz Nigerije – semenišče v Enugu
Generalna kurija in Misijonska kongregacija province
Nigerija si močno prizadevata za kvalitetno
izobraževanje semeniščnikov, ki jih v Nigeriji ni malo.
Želijo ustvariti dobre pogoje in odlično usposabljanje
bogoslovcev na poti k duhovništvu. To je delo in vizija
za prihodnost. In prevoz je zelo pomemben del tega
procesa, saj je semenišče precej oddaljeno od
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fakultete, kamor hodijo na vsakodnevna predavanja.
Novi avtobus omogoča semeniščnikom pravočasen
prihod k uram predavanj, skupna srečanja in pomoč
na oddaljenih podružnicah. Avtobus ima 30 sedežev
in vedno še kašen zraven tudi stoji. Ne najdemo besed
zahvale za to veliko pridobitev in za katero ste velik
del sredstev prispevali tudi vi. Bog lonaj.
generalni superior Misijonske družbe Tomaž Mavrič
Zahvala z Madagaskarja – škofija Ihosy
Ponovno želim izraziti svojo hvaležnost za vašo
donacijo, ki smo jo prejeli za nakup avta za našo
škofijo in opravljanje mojega poslanstva, ki mi je kot
škofu zaupano. Večkrat se moram podati na pot v
glavno mesto in po drugih škofijah, kjer se škofje
zbiramo na rednih srečanjih. Sam delujem v škofiji
Ihosy, kjer je pred leti deloval tudi sedaj že pokojni,
slovenski misijonar Ivan Štanta. Naša škofija po
velikosti pokriva območje celotne Slovenije. Ceste si
na nekaterih predelih sploh ne zaslužijo imena ceste
in to naš potovalni čas med župnijami in škofijami še
podaljša. Brez ustreznega vozila pa bi verjetno vseh
teh potrebnih obiskov ne opravili. Zato naj Vam Bog
vsem stoterno povrne in vas ohrani pri zdravju. Bog
vas blagoslovi.
škof Mgr Fulgence Razakarivony
Zahvala iz Makedonije – Skopje
V najiskrenejši hvaležnosti za prejeti dar v kombiju za
pastoralne namene vam z veseljem sporočamo, da že
služi v svoje namene. Pošiljamo vam fotografijo od
zadnjega obiska majhne katoliške skupnosti v
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Sekirniku, ki je ob obisku naše ekipe iz Skopja ob
prazniku njihovega patrona občutila veliko podporo.
To je bila priložnost, da jim prinesemo tudi nekaj
materialne pomoči.
Martina Šušteršič, Marijino delo
Zahvala iz Ugande, misijon Rwentobo
Dragi moji, draga MIVA Slovenija,
z veliko hvaležnostjo v srcu vam sporočam, da smo
dobile »vaš« avto. O, kakšno veselje je bilo to za nas.
Od sedaj naprej smo lahko vsak dan pri sv. maši, kar je
bilo prej zaradi 12 km oddaljene župnije od našega
misijona nemogoče. Pa tudi za vse druge stvari nam
zelo dobro služi, obisk tržnice, prevoz ljudi in
gradbenega materiala, saj naša hiša še ni dokončana.
Še eno posebno milost smo imele, da je naš novi avto
blagoslovil in okrasil z nalepkami MIVA sam g.
ravnatelj Matjaž Križnar, ki se je v teh dneh mudil v
Ugandi, na obisku pri misijonarju Danilu Lisjaku. Še
enkrat iz vsega srca hvala za vašo dobroto – naj vam
jo Gospod obilno povrne s srečno vožnjo in vsem, kar
potrebujete. Vseh dobrotnikov se vsakodnevno
spominjamo v molitvi.
misijonarka s. Urša Marinčič

Zahvala z Madagaskarja – misijon Manambondro
Ne vem točno komu se moram zahvaliti za novi
avtomobil zato se bom kar vsem. Hvala!
Avtomobil je že od ponedeljka doma in že tovori
material za izgradnjo cerkve ter drva za kuhinjo in
kantino, saj je Janijev avto že precej zmatran in čaka
na popravilo. Zadnje čase smo več ali manj za avto
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prosili sestre, krajše razdalje pa smo opravljali s
traktorjem. Res smo imeli srečo, da je bil avto na
zalogi pri trgovcu in smo ga lahko hitro dobili, seveda
z vašo pomočjo in darovi. Sedaj že služi svojemu
namenu in je polno zaseden.
Ko sem šel po novi avto sem kupil tudi rezervne dele
za naš stari avto, da ga bomo usposobili za krajše
vožnje. Še enkrat najlepša hvala za hitro pomoč!
laiški misijonar Matevž Strajnar
Zahvala iz Burundija – misijon Kiguhu
Naj izrazim še mojo hvaležnost za avto, ki ga že dober
mesec s hvaležnostjo vozimo po vseh Burundijskih
poteh, lepih, manj lepih in slabih. Kar varne se
počutimo v njem, ker so z nami tudi Angeli varuhi,
poslanci vseh ljudi. Če bi videli in čutili, kaj vse je
sposoben prevažati, vidno in nevidno: veselje otrok in
mladih, žena in mater, stiske in trpljenje pa še vse
drugo, kar se dogaja v srcih ljudi. Vse to je sposoben
voziti. Zraven pa dodamo še cement, cevi in še
marsikaj, kar prinaša veselje mnogim, ki te dni
zajezujejo studence, da dobijo bolj čisto vodo. Torej
hvala vsem, ki so pri tem daru sodelovali, da lahko
prevažamo ves ta "ogromen" tovor duš in teles,
veselja in trpljenja naših gospodarjev, kot pravi sv.
Vincencij. Bom poslala še par slikic.
Hvaležen pozdrav vam, v Misijonski pisarni in preko
vas vsem, ki so z nami združeni na kateri koli način.
To povezavo čutim in mi veliko pomeni.
misijonarka s. Bogdana Kavčič
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Zahvala iz Turčije – misijon Istanbul, Sariyer
V upanju, da vas pri vašem delu spremlja božji
blagoslov, se vam oglašam, potem ko sem prejel vašo
pomoč MIVA, kot prispevek za kupljen avtomobil
znamke VW Caddy.
Za pomoč se vam iskreno zahvaljujem in k mojim
molitvam, ki jih opravim med vožnjo, vključujem
vedno tudi dobrotnike. Vsi skupaj delamo za Božje
Kraljestvo, ki ima edino zadnjo in temeljno vrednost
na tem svetu, tako včeraj kot danes.
misijonar p. Martin Kmetec
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NOVE PROŠNJE ZA LETO 2019
S. Anica Starman, Slonokoščena obala
Dragi moji, pred kratkim sem vam pisala, da bi radi
zamenjali 10 let star avto, ki nam ga je podarila MIVA,
saj je avto odslužil svoje in je veliko na popravilu.
Komaj še prileze na kakšen hribček, še dobro, da
velikih nimamo. Ker sestre opravljamo najrazličnejša
dela, in na oddaljenih lokacijah, bi nam najbolj
ustrezal model avta pick up. Pomagamo tudi v župniji,
ki ima 14 podružnic in avto s štirikolesnim pogonom
je že kar nuja, ker so ceste makadamske in
nevzdrževane. Veliko je prevozov bolnikov s težjimi
poškodbami in boleznimi, ki jim v našem dispanzerju
nismo kos, potem so tu še nakupi v mestu, obiski
družin v odročnih vaseh … Vse izročam v Božje roke
in se že v naprej zahvaljujem za vsakršno pomoč.
S. Barbara Peterlin, Ukrajina
Kako hitro čas beži, že 8 let sem v Ukrajini v Kijevu,
kjer s sestro Marto pomagava pri oskrbi najrevnejših.
Do sedaj smo vse poti k brezdomcem na ulicah, v
bolnišnico in, po domovih hodile peš oz. z javnim
prevozom. S seboj smo vedno tovorile ves sanitetni
material in ostalo pomoč za najbolj uboge. Javnega
prevoza v odročnejše vasi ni in smo večkrat po nekaj
ur peš hodile, da smo obiskale najbolj potrebne.
Obiskov je vedno več in tudi potrebnega materiala za
oskrbo, ki ga moramo nositi s seboj. Zato smo se
odločile, da končno zaprosimo za pomoč pri nakupu
avta, ki nam bo močno olajšal delo in prihranil čas.
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Novi avto bi služil prevozu sester v služenju ubogim,
prevozu bolnikov, obisk centrov … Vesele bomo vsake
pomoči.
Cesare Bullo, Etiopija
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 ostalo
pastoralno delo. Bog povrni za vso vašo dobroto.
P. Stanko Rozman, Zambija
Trenutno pomagamo pri gradnji treh cerkva na
oddaljenih podružnicah. Ves material za gradnjo
zvozimo sami in s pick up vozilom to pomeni zelo
veliko voženj, ki pa niso poceni. Nasploh se v naši
župniji, ki je velika 25.000 km2 veliko gradi, saj
imamo kar 40 podružnic, ki so zelo oddaljene od nas.
Redno vozimo ljudi in vozilo, za katerega vas prosim,
je dovolj veliko za prevoz 30 ljudi in še nekaj
materiala. Tudi na podružnicah delujejo različne
skupine kot so Marijina legija, cerkveni zbori,
ministranti … Verniki se sicer sami organizirajo,
vendar je prevoz zelo dobrodošel. Novo vozilo ima
nizko porabo goriva in enostavno servisiranje, brez
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odvečne elektronike. Glavne ceste so dobro
vzdrževane, stranske pa so makadamske in v sušni
dobi tudi vse prevozne. Upam, da bom tudi pri tej
prošnji uslišan in lahko računam na vašo pomoč.

S. Vedrana Ljubič, Uganda
V Ugando sem prišla pred 20 leti. Zelo dobro
sodelujemo z misijonarjem Danilom Lisjakom, ki je v
Atede zgradil novo šolo, nadaljuje pa z gradnjo
bolnišnice. Sestre smo v kraju Karamoja odprle novo
postojanko, ki pokriva veliko območje. Tu je le nekaj
malega misijonarjev. Skrbele bomo za osnovno šolo,
vrtec in organizirale bomo tečaje za dekleta in žene.
Ker je misijon kar precej oddaljen od večjega mesta
avto res nujno potrebujemo. Vozilo bo služilo za obisk
oddaljenih vasi, prevoz otrok in bolnikov, udeležbo na
srečanjih… Svoj delež bo prispevala MIVA Hrvaška, ki
je z akcijo MIVA začela v letu 2010. Vas pa prosimo, da
nam pomagate pokriti še preostalo kupnino za novo
vozilo, ki ga res potrebujemo.
Jošt Mezeg, Bosna in Hercegovina
Sem škofijski duhovnik, formiran v semenišču v kraju
Vogošća blizu Sarajeva. V semenišču imamo 14
bogoslovcev 7 različnih narodnosti. Vsak dan potujejo
približno 20 km daleč na Teološko fakulteto v center
Sarajeva. Kot misijonsko semenišče imamo veliko
srečanj in aktivnosti tako znotraj kot izven države. Z
bogoslovci smo vključeni v pastoralo in karitativne
dejavnosti v župniji Blažene Matere Terezije v Vogošći
in po drugih župnijah v Vrhbosanski nadškofiji. Javni
prevozi v BiH delujejo slabo, cestna infrastruktura pa
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omogoča, da z lastnim prevozom lahko dosežeš
oddaljene kraje. Sami si avta ne moremo kupiti, saj se
semenišče financira izključno z donacijami. Se
priporočamo za pomoč in Bog povrni za vse.

Anton Grm, Mozambik
Na misijonu imamo dve vozili. Eno je žal nevozno in
ga zaradi dotrajanosti prodajamo po delih, pri drugem
pa je v lanskem letu pri številki 840.000 km
prevoženih kilometrov nehal delovati števec. Mesto
Maputo, kjer delujem, je deloma dobro urejeno,
okolica pa se žal počasi razvija in temu primerne so
tudi ceste. Vozilo je namenjeno premagovanju
povprečnih in večjih razdalj po deloma urejenem,
predvsem pa težje prevoznem terenu in zato je vozilo
s štirikolesnim pogonom nujno potrebno. Naša
prioritetna naloga je vodstvo in organizacija internata
za dečke, poklicnega centra, srednje tehnične šole … V
kraju samem je zagotovljeno le osnovno zdravstvo, za
vse ostalo so potrebni prevozi v 15 km oddaljeno
bolnišnico. Župnija je v nenehni rasti in pastoralnega
dela je vedno več. Od glavne tržnice, kjer se skoraj
dnevno opravljajo nakupi, smo oddaljeni dobrih 40
km in cesta je, če ni dežja, dobro prevozna. Z velikimi
težavami se torej spopadamo pri organizaciji in
izvedbi celotnega programa, saj nimamo ustreznega
vozila. Računamo na vašo podporo in pomoč
darovalcev ob Krištofovi nedelji. Bog povrni.
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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.
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!
(Kristjan moli)
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Zbrane darove za misijonska vozila posredujte v Misijonsko
središče Slovenije (lahko tudi preko priložene položnice).
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