
Srečno na vseh poteh

KRIŠTOFOVA NEDELJA
26. julij 2020

Gradivo za bogoslužje
17. nedelja med letom – leto A

BLAGOSLOV VOZIL

Z VESELJEM DARUJMO, ŽIVLJENJA REŠUJMO



O, Jezus, 
ponižni in usmiljeni brat vseh ljudi, bodi tudi meni 

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 vere.

Potem bom vozil zares srečno tudi v večno življenje. 

Amen.
Vir: Aleteia



 
 

KRIŠTOFOVA NEDELJA – AKCIJA MIVA 
26. julij 2020 

akcija veselega sprejemanja  
in pogumnega podarjanja Kristusove ljubezni 

 
Letošnja že 33. vozniška akcija MIVA poteka prav v posebnih 
okoliščinah pandemije koronavirusa, ki razsaja tako pri nas, 
kakor tudi drugje po svetu. Preventivni ukrepi širjenja okužb, 
ki so praktično zaustavili javno življenje, bodo najbolj prizadeli 
svetovno gospodarstvo. Te »stranske« posledice pandemije, v 
kolikor jih lahko tako imenujemo, pa bodo najhuje občutili 
ljudje v deželah tretjega sveta, kjer je gospodarstvo že tako in 
tako zelo šibko, revščina ljudi pa velika. Za ponazoritev stanja 
v katerem so se znašli ljudje v teh deželah, je najbolje, če 
predočimo besede, ki jih je ob začetku izbruha bolezni zapisala 
s. Urša Marinčič, misijonarka v Ugandi: »V ljudeh se čuti strah 
in negotovost. Tako zaradi same bolezni, kot tudi zaradi vseh teh 
omejitev. Pri nas namreč ostati doma pomeni biti lačen. In potem 
izbiraj - umreti doma zaradi lakote ali vseeno oditi ven in 
poiskati kaj za pod zob v upanju, da te policaji in virus ne dobijo 
[…] Tu namreč ni tako, kot pri nas, ko država vseeno poskrbi z 
določenim odstotkom plače - ne biti v službi pomeni ne dobiti 
ničesar, ne glede na vzrok […] Iz vsega tega pa se je razvil še en 
problem - zaradi teh strogih preventivnih ukrepov so se bili 
mnogi iz večjih mest, kjer je bil virus tudi znanstveno dokazan, 
prisiljeni vrniti v domače vasi, ker tam preprosto ni bilo niti 
teoretično mogoče preživeti. Ali so s sabo prinesli tudi virus, se 
bo kmalu videlo ... oz. se verjetno niti ne bo. Določeno število ljudi 
bo samo preprosto umrlo. In domači jih bodo pokopali v svojem 
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nasadu banan, kot je to v navadi. Takole je pri nas ... A mi kljub 
temu ostajamo optimisti! Vemo, da je Gospod večji od vsega, zato 
ga iz srca prosimo, da obvaruje Afriko, ki že tako živi v zelo težkih 
razmerah, hkrati pa prosimo tudi za vas v Evropi in v ostalih 
prizadetih državah ...« 
S. Marinčič je nato čez nekaj časa, ko so se zadeve malenkostno 
umirile, ukrepi pa rahlo sprostili, na Misijonsko središče 
posredovala sledeč zapis: «No, pri nas pa imamo še vedno "lock 
down" [zaprtje], a policaji niso več tako strogi, pa tudi ljudje se 
sedaj ne bojijo več tako močno. Po vaši zaslugi - MIVA akciji - se 
lahko z našim pick-up-om [poltovornjakom]  tudi premikamo po 
cesti. Dovoljen je namreč prevoz hrane. Kar pomeni, da 
nabašemo kakšen bunt matok v prtljažnik in nam policaji ne 
komplicirajo. Na tak način smo uspele prepeljati tudi eno hudo 
bolno ženo k zdravniku in se sedaj uspešno zdravi. Bogu in vam 
hvala!!!« 
 
 
Dragi prijatelji in sodelavci: 
Čas, v katerem smo se sedaj vsi skupaj znašli, je zagotovo čas, 
ko se mora povečati bratska solidarnost. Je čas, ko moramo 
stopiti skupaj, se povezati in si pomagati. Prav je tudi, da 
pomagamo našim oddaljenim bratom in sestram, ki jih je ta 
kriza tudi najbolj prizadela in med katerimi delujejo naši 
misijonarji in misijonarke. S svojo skrbjo in nesebičnimi deli 
ljubezni blažijo že tako težko situacijo, ki se je s pojavom 
koronavirusa še poslabšala, in na ta način – z dejanji – 
oznanjajo ljudem evangelij Jezusa Kristusa (prim. Jak 2,18). 
In pri svojem delu so jim avtomobili, kupljeni z vašimi darovi – 
zbrani preko akcije MIVA – v neizmerno  pomoč.  
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V imenu vseh naših misijonarjev se vam zato iz srca 
zahvaljujemo za vašo širokosrčnost. Naj Bog obilno povrne 
Vašo dobroto in naj vas na vseh vaših življenjskih poteh 
spremlja varstvo svetega Krištofa. 

 
 
 
 

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 
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 KRIŠTOFOVA NEDELJA – 26. julij 2020  
 
Maša in berila – 17. nedelja med letom – A 
 
UVOD V MAŠO: Dragi bratje in sestre. 
 
Danes obhajamo Krištofovo nedeljo. Na ta dan blagoslavljamo 
vozila in prosimo blagoslova za varno vožnjo ter tudi, da nas 
Bog na priprošnjo svetega Krištofa varuje na vseh poteh 
našega življenja.  
Obenem se tudi spominjamo naših misijonarjev, ki delujejo po 
celem svetu in ljudem prinašajo veselo oznanilo Jezusa 
Kristusa. V glavnem to počnejo s konkretnimi deli ljubezni, saj 
večinoma delujejo v deželah tretjega sveta, kjer vlada hudo 
pomanjkanje. Le-to se je s pandemijo koronavirusa sedaj še 
povečalo. Današnja nabirka bo zato v celoti namenjena nakupu 
prepotrebnih avtomobilov za naše misijonarje.   
Sv. Krištof je priprošnjik za varno pot, kakor tudi zavetnik 
zoper naglo in neprevideno smrt. Končni cilj vseh nas pa je 
božje kraljestvo, ki je, kakor bomo slišali v evangeliju, edini 
resnični zaklad, za katerega si mora vsak človek z vsem srcem 
prizadevati. 
Zato bratje in sestre, v kolikor smo preveč navezani na  ta svet 
in tuzemske skrbi, ki nas odvračajo od našega poslanstva in 
edinega resničnega smisla našega življenja, iskreno obžalujmo 
svoje grehe. 
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KESANJE 
 

Gospod Jezus Kristus, 
 
 Prišel si, da bi nam oznanil besede večnega življenja. 

Gospod, usmili se.  
-Gospod, usmili se. 
 

 Pomagal si ljudem, da bi imeli življenje in ga živeli v 
polnosti. Kristus, usmili se.  
-Kristus, usmili se. 

 
 Vrnil si se k Očetu, da nam pripraviš prostor v nebesih. 

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 
 
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 s 
svojimi sopotniki varno prispeli do cilja, za katerega smo bili 
ustvarjeni. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu … 
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Predlog 1 za NAGOVOR 
(poudarek na današnji Božji besedi) 
 
V prvem berilu smo slišali, kako se Bog v sanjah prikaže 
Salomonu. Lahko bi rekli, da ga je Bog z besedami: »Prosi, kaj 
naj ti dam«, na nek način preizkušal. Salomon je to preizkušnjo 
z odliko prestal. Ni prosil ne dolgega življenja, ne bogastva in 
ne smrti svojih služabnikov. Odločil se je za »poslušno srce«. 
Zavedal se je, da je Bog tisti, ki vodi in usmerja vse stvarstvo, 
življenja vseh ljudi, tudi mogočnikov tega sveta, kateri sicer 
tako zelo radi podležejo napuhu in občutku vsemogočnosti. 
Na prvo mesto je postavil Boga, Stvarnika vsega! 
 
Salomon se je zavedal mesta, ki mu v »redu hierarhije 
stvarstva« pripada. Kljub svojemu vzvišenemu vladarskemu 
položaju ve, da je krhek, nebogljen in odvisen od Boga. S svojim 
odgovorom je izkazal edino pravilno držo, ki človeku pritiče v 
odnosu do Boga, in sicer držo ponižnosti. Brez dvoma je k 
temu veliko prispevala tudi njegova neizkušenost v soočenju s 
težko odgovornostjo, ki mu je bila kot mlademu vladarju – 
hočeš, nočeš – dodeljena. To držo ponižnosti je nato Salomon 
ohranil skoraj vse do svoje smrti. Posledično je tekom svojega 
vladanja veljal za resnično modrega in razumnega vladarja, saj 
je vsa njegova modrost izvirala iz njegove ponižnosti in 
zaupanja v Boga. 
Ponižnost je namreč tista, ki nas varuje pred napuhom in 
njegovimi strahotnimi stranpotmi. Postavlja nas v pravilen 
položaj umevanja »reda stvarstva«. Pomaga nam, če lahko tako 
rečemo, da se zavemo »kje nam je mesto«. Prava ponižnost je 
torej v službi razuma, saj nam pomaga videti širšo sliko. 
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Za človeka, ki je poln napuha pravimo, da vidi samo sebe. Dlje 
od samega sebe njegov pogled ne seže in zato ne vidi realnega 
stanja. Napuhnjen človek je nerazumen, ker je njegov 
»kompas« pokvarjen, saj ne kaže več na Boga Stvarnika, ampak 
na njega samega. Napuh človeka privede celo do takšne stopnje 
norosti, da se postavlja na mesto Boga.  
Za napuh in neumnost lahko torej rečemo, da hodita z roko v 
roki. 
 
V evangeliju nam nato Jezus spregovori v  treh prilikah, ki nam 
govorijo o nebeškem kraljestvu. Sporočilo vseh treh je enako 
in sicer: nebeško kraljestvo je edina resnično pomembna 
stvar, za katero si moramo na tem svetu z vsem srcem 
prizadevati. Vse ostalo se velikokrat izkaže celo kot balast, ki 
nas ovira pri dosegu tega življenjskega cilja.  
Evangeljski odlomki nas na nek način tudi učijo, da ne smemo 
biti malenkostni. Velikokrat se namreč naše želje v bistvu ne 
razlikujejo od želja razvajenih otrok. Hipoma, ko dosežemo 
njihovo izpolnitev, z dobljenim nismo zadovoljni in si 
pričenjamo izmišljati nove želje, z izpolnitvijo katerih seveda 
ponovno ne bomo zadovoljni. V kolikor pa pogledamo malo 
globlje, vidimo, da je to nezadovoljstvo popolnoma razumljivo, 
saj te želje v bistvu niso nikakršne želje. So navaden drobiž, 
ponaredek, falsifikat, s katerim se trudimo zapolniti našo 
praznino. Zemeljske dobrine namreč ne morejo potešiti 
hrepenenja naše notranjosti po nečem večjem, presežnem. 
Hipoma ko se izpolnijo, izgubijo svoj blišč in sijaj. V bistvu 
velikokrat niti ne vemo, kaj si želimo. Pokojni slovenski alpinist 
Nejc Zaplotnik je v svoji knjigi Pot zapisal modro misel: »Kdo 
išče cilj, ostane prazen, ko ga bo dosegel. Kdor pa najde pot, bo 
cilj vedno nosil v sebi.« 
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Dragi bratje in sestre, ta pot je Jezus Kristus. Edino on je tisti, 
ki izpolni naše najgloblje hrepenenje, ki ni nič drugega kot 
večno življenje v Bogu, ki je Ljubezen. On je Luč, On je Resnica, 
On je Kruh, vir žive vode za našo lakoto in žejo. On je Pastir, On 
je naš Vodnik, On je naš zgled, naša tolažba in naš pravi brat 
(tako papež Pavel VI. o Jezusu Kristusu). 
Jezus nam je namreč s svojim trpljenjem in vstajenjem odprl 
pot v večno življenje. S krstom pa smo tudi mi bili potopljeni v 
njegovo smrt in vstajenje in smo v moči Jezusovega 
zveličavnega delovanja deležni odrešenja. Kristus je naš 
Odrešenik in vsi krščeni smo »kristjani«, kar pomeni 
»odrešeni«. Kristjani imamo že tu na zemlji predokus večnosti. 
Nebeško kraljestvo namreč ni nekaj, kar je zgolj domena 
posmrtnega življenja. Nebeško kraljestvo pomeni že naš čas 
tukaj in sedaj – je čas, v katerem vlada Jezus. Nebeško 
kraljestvo je skrivnostno navzoče med nami in kristjani naj bi 
ga znali prepoznati v vsakdanjem življenju in živeti zanj. 
Najbolj je seveda živo navzoč sedaj, med sveto mašo, v 
evharistični daritvi. 
Zagotovo pa nebeško kraljestvo zlahka prepoznamo tudi v 
življenju in delu naših misijonarjev. Odgovorili so na Božji klic 
in dosledno hodijo za Kristusom ter s svojim delom, predvsem 
pa življenjem, oznanjajo veselo novico ljudem, ki se s 
Kristusom še niso srečali. So resnični »Kristonosci«, kakor je 
bil to sv. Krištof, katerega nedeljo obhajamo danes. Pogumno 
vstopajo v svet, v katerem `kraljuje senca smrti`, v svet 
skrajnega pomanjkanja, stisk, bolezni, preganjanja, trpljenja in 
ga, kot Kristus, od znotraj preoblikujejo. S tem dejansko širijo 
Božje Kraljestvo, saj skrbijo za vdor Božjega v ta svet. Božje 
kraljestvo je namreč tam, kjer je Jezus Kristus. Že evangelist 

Matej je namreč zapisal: »Od dni Janeza Krstnika do zdaj si 
nebeško kraljestvo s silo utira pot in močni ga osvajajo« (Mt 
11,12). 
 
Dragi bratje in sestre. Tudi mi lahko s podporo misijonarjem 
pomagamo vdiranju Božjega kraljestva v ta svet. Tudi mi smo 
dolžni biti Kristonosci. Jezus je namreč Odrešenik prav vseh 
ljudi, če mu le dopustimo, da vstopi v naše srce. Zaupajmo torej 
v Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam želi dobro. Ne bodimo 
malenkostni. Bodimo kot kralj Salomon, ki je vse svoje 
zaupanje položil v Boga. Posledično je bil deležen neizmernega 
bogastva in časti, nečesa kar za ogromno ljudi žal predstavlja 
edini cilj njihovega življenjskega prizadevanja. A vse to so bile 
zgolj »spremljajoče pritikline«, ki so izvirale iz njegove 
pravilne življenjske odločitve in življenja, nikakor pa ne cilj. 
Evangelist Matej na nekem drugem mestu zapiše: »Iščite 
najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo 
navrženo« (Mt 6,33). 
Dragi bratje in sestre. To, ali bomo deležni časti in bogastva za 
nas ni bistveno vprašanje. Naš pravi zaklad in cilj je nebeško 
kraljestvo. V kolikor si človek za ta zaklad ne prizadeva 
pomeni, da je zgrešil pot. A mi, kristjani, poznamo to pot. Naša 
pot je Jezus Kristus. On nas ne bo nikoli zapustil, On nas ima 
neskončno rad. On je naš Odrešenik, On je naša Pot in Vrata 
nebeškega kraljestva. 
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Matej je namreč zapisal: »Od dni Janeza Krstnika do zdaj si 
nebeško kraljestvo s silo utira pot in močni ga osvajajo« (Mt 
11,12). 
 
Dragi bratje in sestre. Tudi mi lahko s podporo misijonarjem 
pomagamo vdiranju Božjega kraljestva v ta svet. Tudi mi smo 
dolžni biti Kristonosci. Jezus je namreč Odrešenik prav vseh 
ljudi, če mu le dopustimo, da vstopi v naše srce. Zaupajmo torej 
v Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam želi dobro. Ne bodimo 
malenkostni. Bodimo kot kralj Salomon, ki je vse svoje 
zaupanje položil v Boga. Posledično je bil deležen neizmernega 
bogastva in časti, nečesa kar za ogromno ljudi žal predstavlja 
edini cilj njihovega življenjskega prizadevanja. A vse to so bile 
zgolj »spremljajoče pritikline«, ki so izvirale iz njegove 
pravilne življenjske odločitve in življenja, nikakor pa ne cilj. 
Evangelist Matej na nekem drugem mestu zapiše: »Iščite 
najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo 
navrženo« (Mt 6,33). 
Dragi bratje in sestre. To, ali bomo deležni časti in bogastva za 
nas ni bistveno vprašanje. Naš pravi zaklad in cilj je nebeško 
kraljestvo. V kolikor si človek za ta zaklad ne prizadeva 
pomeni, da je zgrešil pot. A mi, kristjani, poznamo to pot. Naša 
pot je Jezus Kristus. On nas ne bo nikoli zapustil, On nas ima 
neskončno rad. On je naš Odrešenik, On je naša Pot in Vrata 
nebeškega kraljestva. 
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Predlog 2 za NAGOVOR 
(poudarek na današnji akciji MIVA) 
 
Danes obhajamo Krištofovo nedeljo. Sveti Krištof je zavetnik 
čolnarjev, splavarjev, voznikov in pilotov. Goduje 24. julija in 
ga častimo kot mučenca, ki je umrl v času preganjanj rimskega 
cesarja Dioklecijana. Je eden izmed štirinajstih priprošnjikov v 
sili. Po legendi naj bi bil izjemno močne in visoke postave in je 
na ramenih prenašal ljudi, ki so želeli prečkati deročo reko. 
Med drugim je nekoč na drugo stran reke nesel tudi malega 
dečka in pri tem skoraj utonil, saj je bil deček silno težak. 
Počutil se je, kot da bi na svojih ramah nosil težo celega sveta. 
Ko sta prispela na drugo stran se mu je deček razodel in mu 
povedal, da on ni nihče drug kot Jezus Kristus, Stvarnik sveta. 
Krištof na svojih ramah torej ni nosil le teže celega sveta, 
ampak tudi Tistega, ki je svet ustvaril. Zato je sveti Krištof oz. 
po grško Hristoforos (kar pomeni Kristonosec) upodobljen z 
malim Kristusom na ramah, ki drži v rokah svet. 
Na današnji dan pa tudi blagoslavljamo vozila. In ker so žal 
prometne nesreče del naše realnosti, je sv. Krištof tudi zavetnik 
zoper naglo in neprevideno smrt. K njemu se zato obračamo s 
priprošnjo za blagoslov za srečno pot. 
A na to pot lahko, bratje in sestre, gledamo tudi v širšem 
pomenu besede. Nikakor ta pot ne pomeni zgolj neke razdalje, 
ki jo nameravamo opraviti oz. prevoziti, ampak je to naša 
celotna pot skozi življenje. Zato je zelo pomembno, da je ta pot 
pravilna, kajti le prava pot nas privede do našega končnega 
cilja, ki seveda ni nič drugega kot Božje kraljestvo v večni 
nebeški domovini. Simbolično lahko ta cilj primerjamo z goro, 
katere vrh želimo doseči. Prava pot – četudi strmejša in 
napornejša – nas bo na vrh zagotovo pripeljala; napačna – 
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velikokrat tudi zložnejša – pa ne. Hodeč po napačni poti pa smo 
zavedeni in brez prave orientacije tavamo. V kolikor se zato ne 
ustavimo, premislimo in se ponovno ne orientiramo, nas lahko 
ta pot pripelje, če ne celo zapelje, v prepad. 
Pot, ki vodi do našega končnega cilja, v nebeško domovino, pa 
ni nič drugega kot Jezus Kristus. V Njem je ta pot že zaobjeta. 
Jezus je namreč Tisti, »po katerem, s katerim in v katerem« 
dosežemo Božje kraljestvo in želi, da bi se odrešili prav vsi 
ljudje. Ne samo mi, ki smo kot krščeni že del Njegove svete 
Cerkve. Želi, da bi veselo oznanilo doseglo prav vsakega 
človeka na svetu. Pred odhodom v nebesa je namreč naročil 
svojim učencem: »Pojdite torej in naredite vse narode za moje 
učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in 
učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal. In glejte: 
jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« (Mt 28, 19-20).  
  
V tem duhu poslanstva se zato danes spominjamo tudi naših 
misijonarjev. Misijonarji so – gledano z našimi očmi ugodja – 
na ta Jezusov poziv odgovorili zelo radikalno. Delujejo v 
deželah tretjega sveta, večinoma v deželah, kjer še vedno vlada 
revščina, katere si mi niti zamisliti ne moremo. Predstavljajte 
si samo, da bi živeli na smetišču in bi se preživljali s tem, kar so 
drugi zavrgli. Za te ljudi, ki živijo v skrajni bedi, je vsem dobro 
poznani Pedro Opeka v Antananarivu, glavnem mestu 
Madagaskarja zgradil pravo mesto. Za ljudi, ki so bili deležni te 
milosti in so naredili preskok iz življenja na smetišču v 
skupnost, ki se imenuje Akamasoa, (kar pomeni »dober 
prijatelj«), je to kakor da bi iz »rikše« presedlali na »ferrarija«. 
Pa je ta »ferrari« za naše standarde še vedno manj kot – vsem 
dobro poznani – »fičko«.  A ti ljudje so neizmerno hvaležni za 
to, česar so bili deležni. Hvaležni so Bogu in seveda tudi Pedru. 

13



Koliko bolj bi torej morali biti mi hvaležni Bogu, za vse dobrine, 
ki jih uživamo in predvsem za to, da živimo v naši lepi, urejeni, 
predvsem pa mirni Sloveniji. Mariborski nadškof msgr. Alojzij 
Cvikl je v majski številki Družine o papežu Janezu Pavlu II., 
katerega 100-letnico rojstva smo obhajali letos 18. maja, 
zapisal sledeče besede: »Ob vsakem srečanju v Rimu, ko si 
povedal, da si iz Slovenije, je odvrnil: `Kako lepa dežela, bodite 
veseli in hvaležni za ta dar!`«. 
Seveda pa Pedro Opeka nikakor ni edini naš misijonar. Samo 
na Madagaskarju deluje kar 10 naših misijonarjev. Po celem 
svetu pa imamo 50 misijonarjev in sicer vse od Turčije, 
Albanije, Ukrajine, celotne Afrike, Azije, Amazonije, Mehike, pa 
vse do skrajnega severa Kanade. Delujejo v okoljih, kjer je hudo 
pomanjkanje del vsakdana. To pomanjkanje se je sedaj s 
pandemijo koronavirusa COVID-19 še povečalo. Strokovnjaki 
ves čas opozarjajo, da so afriške države v pandemiji še posebej 
ranljive zaradi slabe zdravstvene infrastrukture, visoke 
stopnje revščine, številnih spopadov in dokazane dovzetnosti 
za okužbo med prejšnjimi epidemijami. Revščina, lakota in 
nemiri se bodo tako še povečali. Države tretjega sveta namreč 
niso urejene države. Tam ni urejenega socialnega varstva kot 
pri nas, ko je izpad dohodkov in prispevkov, zaradi 
nezmožnosti opravljanja dela, pokrila država.  
Veliki večini ljudem po vsem svetu niti približno ni tako 
postlano, kot je nam. Podprimo torej naše misijonarje. Za to, da 
lahko dosežejo najbolj uboge in odmaknjene ter jim pomagajo, 
potrebujejo tudi prevozna sredstva. Ta vozila so resnično 
večnamenska, saj služijo 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, bolnikov v 
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bolnišnice, nedeljnikov na oddaljene cerkve k obhajanju 
bogoslužja, itd. Z navadnimi avtomobili ne morejo doseči 
krajev po prometnicah, ki pod nobenimi pogoji ne zaslužijo, da 
se jih imenuje ceste in katere številne vremenske ujme stalno 
uničujejo. Ta vozila bodo zagotovo toliko bolj prišla prav sedaj, 
ko se je vsesplošno stanje s koronavirusom še poslabšalo. 
Vlade v deželah tretjega sveta namreč velikokrat pozabljajo na 
svoje tako številne revne prebivalce. Misijonarji pač ne! 
Koronavirus jih zagotovo ne bo ustavil, da bi nehali delati 
dobro, kolikor je le v njihovih močeh. S tem, ko delajo dobro, 
oznanjajo Jezusa Kristusa in so žive priče Njega, ki je Pot, 
resnica in življenje in »po katerem, s katerim in v katerem« 
edinem dosežemo Božje kraljestvo, ki je resnični življenjski 
cilj slehernega človeka.  
Z molitvijo in konkretno pomočjo našim misijonarjem pa se 
lahko tudi mi aktivno vključimo v to vzvišeno poslanstvo. S tem 
smo tudi mi na nek način »kristonosci«, podobno kot je to bil 
sveti Krištof. Jezus namreč želi, da bi ga spoznali in sprejeli 
prav vsi ljudje – brez izjeme – saj je le On naš resnični 
Odrešenik.  
Prav je zato, dragi bratje in sestre, da pomagamo našim drugim 
bratom in sestram, pa četudi so daleč proč, iz druge kulture, 
drugačne barve kože in tudi veroizpovedi. K temu nas poziva 
Jezus – to je naša človeška, predvsem pa krščanska dolžnost. 
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PROŠNJE LJUDSTVA 
 
Gospod Jezus, s svojim trpljenjem in vstajenjem si nam odprl 
pot k Nebeškemu Očetu. Ti si naš Odrešenik, naša Pot in Vrata 
nebeškega kraljestva. Milostno se zato ozri na svojo Cerkev, ki 
Te v globoki ponižnosti prosi:  
 

• Jezus, dobri Pastir, podpiraj svojo Cerkev, svetega očeta 
papeža Frančiška, škofe, duhovnike, redovnike in 
redovnice, da bodo vedno odprti delovanju Svetega 
Duha, ki vodi in poživlja zveličavno delo Tvoje svete 
Cerkve. 

• Jezus, večna modrost, daj voditeljem tega sveta 
spoznati resnično modrost, da bodo znali v ponižnosti 
služiti resničnim potrebam zaupanega jim ljudstva. 

• Dobri Jezus, številni ljudje po vsem svetu trpijo hudo 
pomanjkanje najosnovnejših življenjskih dobrin. 
Obnovi v njih človeško dostojanstvo in daj, da bi živeli v 
človeka vrednih razmerah. 

• Jezus, sin živega Boga, Ti hočeš, da bi vsi živeli in imeli 
življenje v izobilju. Podpiraj našo cerkveno občestvo, da 
bi z življenjem izpričevala svojo krstno poklicanost in bi 
ljudje v nas občutili privlačno polnost življenja. 

• Usmiljeni Jezus, mnogi ne hodijo več za Teboj in so zašli. 
Pošlji jim svojega Duha, da bi se ponovno vrnili na pot, 
ki vodi v nebeško kraljestvo, v kraljestvo, ki je resnični 
cilj vsakega človeškega bitja. 

• Usmiljeni Jezus, milostno se ozri na duše, ki še 
potrebujejo očiščevanja v vicah; daj, da bi čimprej 
dosegle snidenje s Teboj v večni nebeški domovini. 
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Jezus Kristus, zaupamo, da si Ti vedno z nami. Milostno nas 
podpiraj na naši poti skozi življenje, da bomo po izteku 
zemeljskega življenja skupaj z angeli v nebeški domovini večno 
slavili Tebe, ki v občestvu z Očetom in Svetim Duhom živiš in 
kraljuješ vekomaj. Amen. 
 
VABILO K DAROVANJU ZA MISIJONSKA VOZILA 
 
Sveti Krištof je zavetnik voznikov ter zoper naglo in 
neprevideno smrt. Je pa tudi Kristonosec, kar ime Hristoforos 
v grščini tudi pomeni. 
A tudi naši misijonarji so »kristonosci«, saj ljudem prinašajo 
Kristusa in to na zelo konkreten način. Velikokrat se njihovo 
oznanjanje evangelija odraža v delih ljubezni, t.j. v čisto 
konkretni pomoči ljudem, ki še vedno živijo v izjemnem 
pomanjkanju najosnovnejših življenjskih dobrin. Avtomobili, ki 
jih pri tem uporabljajo, so jim v neizmerno pomoč. Ti avtomobili 
so namreč v funkciji celotne lokalne skupnosti in nikakor niso 
namenjeni zgolj osebnim potrebam misijonarjev. Služijo 
nakupu in transportu hrane, šolskih potrebščin, gradbenega 
materiala, prevozu nujnih bolnikov, nosečnic in ostarelih v 
bolnišnico ter tudi prevozu ljudi k obhajanju bogoslužja do 
oddaljenih cerkva.   Z vero je pač tako, da če nima del je mrtva, 
kot je v svojem pismu zapisal apostol Jakob: »Če sta brat in sestra 
gola in jima manjka vsakdanje hrane, pa jima kdo izmed vas reče: 
`Pojdita v miru! Pogrejta se in najejta!` a jima ne daste, kar 
potrebujeta za telo, kaj to pomaga?« (Jak 2, 15-16).  
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Dragi bratje in sestre; tudi mi se lahko z darovi za nove 
avtomobile dejavno vključimo v delo naših misijonarjev in smo 
na nek način tudi sami »kristonosci«. Z dejanji namreč 
dosledno izražamo vero.  
Misijonarji se vam iz srca zahvaljujejo za vaše darove. Naj Bog 
obilno povrne vaši darežljivosti.  
 
UVOD V OČE NAŠ 
Očenaš je najlepša molitev, ki jo lahko molimo kot skupnost, saj 
v Gospodovi molitvi ne molimo k svojemu, ampak k našemu 
Očetu. Jezus namreč želi, da bi med seboj vsi živeli v resnični 
bratski povezanosti, v povezanosti, katero preveva božji duh 
ljubezni. Le v bratski ljubezni se Cerkev resnično izkazuje kot 
Božje ljudstvo, kot ljudstvo odrešenih. V ljubezni namreč 
deluje Bog, saj je Bog sam Ljubezen in le v ljubezni se Cerkev 
kaže kot zakrament – kot vidno znamenje nevidne Božje 
milosti.  
V tem duhu zato bratje in sestre skupaj zmolimo Gospodovo 
molitev. 
 
UVOD V POZDRAV MIRU 
Jezus si želi, da bi bili vsi eno. Edini garant naše resnične 
edinosti pa je ravno On, ki se nam v sveti evharistiji daje v 
hrano. Edino preko Njega lahko vstopamo v življenje Presvete 
Trojice, v življenje občestva Troedinega Boga Očeta, Sina in 
Svetega Duha, ki je življenje Ljubezni. Jezus si namreč srčno 
želi, da bi vsi imeli in živeli polnost Božjega življenja, življenja 
Ljubezni in edinosti. 
V znamenje tega, da resnično želimo živeti kot pravi bratje in 
sestre, si s pogledom ali poklonom izmenjajmo pozdrav miru. 
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PO OBHAJILU (razmišljanje) 
Jezus, hvala ti, ker se nam daješ v hrano. Hvala ti, ker si prišel 
vame in mi dopustil, da vstopim v Božje življenje, v življenje 
ljubezni Troedinega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha. Naj 
tekom celega svojega življenja vedno vredno prejemam tvoje 
presveto Rešnje telo, da bom to vez popolne Božje ljubezni in 
edinosti zmogel zvesto živeti tudi s svojimi brati in sestrami. 
 
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 vabim, da s 
svojim darom podprete nakup prevoznih sredstev za njihovo 
delovanje v misijonskih deželah. Hvala vam in srečno vožnjo! 
 

Naj sveti Krištof dá nam moči 
da Jezusa v dobroti posnemali bi: 
kot bratje in sestre kruh si delimo, 
da temo na svetu v luč spremenimo. 
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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: Oče in Sin in Sveti Duh. 
Amen.  
Slavimo Gospoda. Bogu hvala. 
 
 
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 
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nam omogočajo, da dosegamo pomembne cilje in se veseli spet 
vračamo v 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 prepevajte Bogu. In vse, karkoli delate v 
besedi ali v dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se 
po njem zahvaljujte Bogu Očetu. 
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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. 

 
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. 
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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. 
 

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. 
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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 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 POROČILO ZA 2019 
 

MIVA Slovenija je z vašimi darovi v letu 2019 
pomagala pri sledečih projektih v skupni vrednosti 
343.286,63 €. 

 

JANKO KOSMAČ 
SLONOKOŠČENA 

OBALA POPRAVILO MOTORJA 
CESARE BULLO ETIOPIJA TOYOTA LANDCRUISER 

S. ANICA STARMAN 
SLONOKOŠČENA 

OBALA 
SUZUKI WINGLE DOUBLE 

CAB 
S. BARBARA PETERLIN UKRAJINA ŠKODA FABIA COMBI 

p. STANKO ROZMAN ZAMBIJA 
ISUZU POLTOVORNJAK - 

KOPROJEKT 

p. JANEZ MUJDRICA ZAMBIJA TOYOTA HILLUX 

S. VEDRANA LJUBIČ UGANDA 
TOYOTA LANDCRUISER - 

KOPROJEKT 
JOŠT MEZEG BIH VW TRANSPORTER 

JANEZ KRMELJ MDG TOYOTA HIACE 
TONE GRM MOZAMBIK TOYOTA HILLUX 

CAMILLO VENTURINI ZAMBIJA TOYOTA RAV4 
ROK GAJŠEK MDG FIAT DOBLO 

S. BARBARA ČUK MEHIKA TOYOTA HILLUX 
SEMENIŠČE 

ANTSIRANANA MDG 
TOYOTA HILLUX-

KOPROJEKT 
S. VESNA HITI BURUNDI PREVOZ OTROK 

S. METKA KASTELIC BRAZILIJA TOYOTA HILLUX 
ALEX ZEPHIRIN MDG DELNO PLAČILO CARINE 
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SADOVI AKCIJE MIVA V LETU 2019 
 
MEHIKA - S. BARBARA ČUK, Toyota Hillux 
Iskrena zahvala vsem, ki ste velikodušno darovali za MIVO. 
Včasih se ne zavedamo, da lahko z majhnimi dejanji zgradimo 
nekaj velikega. Tako, kot so dežne kapljice, ki ena sama zase ne 
more pomagati veliko, ko pa se združi z drugimi lahko napojijo 
še tako suho zemljo in pride lahko celo do poplave. V centralni 
Mehiki vsaj pol leta ne vidimo dežja. V tem času se vse 
dobesedno posuši in ko začne padati dež je neverjetno, kako 
vse ozeleni. Kot se narava prebudi po dežju, tako smo se mi 
razveselili novega avta. Težko smo ga pričakovali, saj je bilo 
naše staro vozilo res v slabem stanju in kar naprej na 
popravilu. Največ ga uporabljamo v domu duhovnih vaj, kjer 
sprejemamo različne skupine otrok, mladih, odraslih in 
starejših. Dom se nahaja izven mesta in večkrat je treba v 
mesto po nakupih, prepeljati kakšno skupino ljudi, na 
podružnicah pomagamo pri katehezi in še in še. Naj Gospod 
vedno blagoslavlja vašo dobroto in vas spodbuja, da boste 
vedno rodovitni tam, kamor vas je on postavil. Iz srca še enkrat 
hvala.  
 
UKRAJINA - S. BARBARA PETERLIN, Škoda Fabia Combi 
Bogu in vsem vam se iz srca zahvaljujemo za vaš dar, novi 
avtomobil. Dobile smo ga konec maja, malo prej, kot so nam 
obljubljali. Hvala Bogu, nam dobro služi pri obiskih in prevozih 
bolnikov. Pa tudi že nekaj obleke in medicinskih pripomočkov 
smo odpeljale v bolnišnico. 
Prav v prvih tednih zelo dobro čutimo, kako nam avto olajšuje 
pot in privarčuje čas. Hkrati pa se že odpirajo nove potrebe 
dela. Kar naenkrat se je pojavilo nekaj starejših, osamljenih 
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bolnikov, ki so prosili za pomoč.  Se pa še privajamo na ceste, 
ki jih je zima zelo poškodovala, in živahen promet v mestu.  
Bog vam povrni za vso dobroto in naj nas vse varujejo angeli 
varuhi. V molitvi hvaležno na vse vas kličemo Božji blagoslov! 
Marijine sestre iz Kijeva 
 
BOSNA IN HERCEGOVINA – JOŠT MEZEG, VW Transporter 
Iz srca se vam zahvaljujem, najprej v svojem imenu, nato pa v 
imenu celega našega Nadškofijskega misijonskega 
mednarodnega semenišča »Redemptoris Mater« v Sarajevu! 
Zahvaljujem se vam za vsak vaš dar, ki ste ga prispevali, da bi 
naše semenišče lahko dobilo nov kombi. To vozilo nam je 
resnično potrebno in ne morete si predstavljati veselja, ko smo 
ga prejeli! Hvala vam za vašo velikodušnost! S pomočjo pri 
nakupu tega kombija ste podprli pripravo novih misijonarjev 
za Bosno in Hercegovino ter za cel svet. Katoliška Cerkev je 
vesoljna in kdo ve, morda bo kakšen od naših bogoslovcev, ki 
prihajajo iz devetih različnih držav sveta, nekega dne prišel kot 
duhovnik v Slovenijo. Naša domovina je v zgodovini dala toliko 
velikih misijonarjev in vi sami ste dokaz, da je misijonski čut v 
naši deželi še vedno živ. Zato sem prepričan, da je Bog ne bo 
nikdar pustil brez gorečih duhovnikov in misijonarjev! 
Vsak dan molimo za vas, za vaše zdravje in vaše družine! Naj 
vam Gospod stokratno povrne za vašo dobroto in vas varuje na 
vseh vaših poteh! 
 
BURUNDI – S. VESNA HITI, prevoz otrok v center Akamuri 
Dragi dobrotniki, darovalci za MIVO, Bog naj vam bo plačnik, 
ko darujete svoje prihranke v tako plemenit namen. Vaša 
dobrota omogoča lajšati premnoge stiske. Nikoli ne bom 
pozabila, koliko življenj je bilo rešenih s prevozom bolnikov in 
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mamic v bolnišnico, ko sem še bila v zdravstvenem centru 
visoko v hribih v Ruandi. Koliko ton hrane in zdravil je bilo 
prepeljanih! In kako bi ne bila hvaležna zdaj, ko vidim 
presrečne obraze naših otrok s posebnimi potrebami vsako 
jutro, ko jih pripeljeta dva avtobusa v Center. In popoldne spet 
isti navdušeni vzkliki, da je prišel »OTRACO« (tako se namreč 
imenuje podjetje s katerim imamo pogodbo za prevoz otrok), 
ki jih bo spet odpeljal na njihove domove. Brez Vaše pomoči bi 
bili naši otroci prikrajšani za lepe trenutke, ki jim jih prinašata 
življenje in vzgoja v Centru AKAMURI, kar v prevodu pomeni 
lučka. Naj ta lučka upanja, veselja in dobrote nikoli ne ugasne, 
ampak naj osrečuje vas in po vaši dobroti naše otroke! 
 
UGANDA - S. VEDRANA LJUBIĆ, Toyota Landcruiser 
Težko je najti besede, ki bi izrazile našo hvaležnost za vso 
pomoč pri nakupu avtomobila. Le ta bo služil na novem 
misijonu, kjer nimamo nič. Najprej se bomo lotile gradnje hiše, 
da bomo sestre imele kje stanovati, in izkop vodnjaka. In avto 
nam bo v veliko pomoč, da bomo lahko ves material zbrale in 
pripeljale na misijon. Vsekakor nam bo duhovna podpora v 
veliko pomoč, saj misijon leži na ozemlju nedavno končane 
vojne. Tu in tam je še slišati občasno streljanje. Pot do misijona 
je zelo slaba, na odročnem kraju, večje količine dežja pa pot 
spremenijo v blatno drsališče. Z nakupom avtomobila ste nam 
pomagali, da smo se lažje in z eno skrbjo manj podali na novo 
misijonsko pot. Hvala vam za vso pomoč.  
 
MADAGASKAR – ROK GAJŠEK, Fiat doblo 
Tu v Mahatsari smo bili deležni vaše velikodušnosti. Omogočili 
ste nam, da smo lahko prišli do prevoznega sredstva (Fiat 
Doblo), ki nam, hvala Bogu, sedaj dobro služi. Ponovno vam 
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zato izrekam prisrčno zahvalo za vaš dar! Izkoristil sem 
priložnost in z novim avtom obiskal Farafangano, ki jo imam še 
v «živem spominu». Od tam sem šel k Janezu Krmelju v 
Ampitafa. To so kraji, kjer sem preživel prvih 15 let mojega 
misijonskega delovanja v farafanganski škofiji (1973-84). 
Takrat smo lahko te oddaljene postojanke obiskovali le peš. 
Sedaj pa sva z Janezom Krmeljem z avtom v popoldanskih urah 
obiskala misijonsko postojanko Vohitrapanefy in naslednji dan 
še Ambatolava in Vatanato. Vse te postojanke so precej 
oddaljene ena od druge in so bile pred 40-timi leti šele v 
povojih, sedaj pa so nekatere postale že kar večji centri in tudi 
krščanske skupnosti so se lepo okrepile. 
Avto, ki smo ga kupili, nam je v pastoralno pomoč v centrih 
Akamasoe tu v predmestju Tananariva in tudi v malo bolj 
oddaljenih centrih Akamasoe. Iz vsega srca se vam 
zahvaljujemo za vašo dragoceno pomoč, tudi v imenu vseh 
tistih, ki bodo deležni uslug po vaši dobroti. 

 
BRAZILIJA – S. METKA KASTELIC, Chevrolet 
V Itapeviju je tik pred pustnim karnevalom na šolsko dvorišče 
zapeljalo novo terensko vozilo Chevrolet – S10, dar MIVA 
Slovenije in vseh, ki na misijonarje mislite ob daru na 
Krištofovo nedeljo. Naša sestrska skupnost v tej gorati 
periferiji Montserrata skrbi za ruralno šolo, kamor prihajajo 
otroci iz oddaljenih kmetij in so jim naša šola, oratorij, 
knjižnica, športno igrišče, kapela edina točka socializacije, rasti 
v veri in priložnost izobrazbe.  
Novo vozilo so otroci, učitelji in vzgojna pastoralna skupnost 
sprejeli na vhodu in ob spremljavi sambe, bobnov in 
navdušenem vriskanju pripravili sprejem g. ravnatelju Matjažu 
ter izrazili hvaležnost Misijonskemu središču, MIVI Slovenije 
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in vsem dobrotnikom. Ganjen deček Fernando je s solzami v 
očeh vprašal: “Ali bo ta lep avtomobil resnično ostal pri nas”?  
Avto veselo nabira kilometre in služi za nakup hrane, 
potrebščin za osnovno šolo in socialni program šole Itapevi, 
katehezo in družinsko pastoralo Kapele Karmelske Matere 
Božje, spremljanje družin lokalne skupnosti, prevoze starejših 
oseb in nosečnic k zdravniku, za dnevno oskrbo petih enot 
Varne hiše za otroke in mladostnike ter za prevoze redovne 
skupnosti na kateheze, oratorije in maše. 
Beseda in izkušnja, ki ostaja je ena: hvaležnost! Naj bo vaša 
dobrota znana vsem ljudem. 
 
MOZAMBIK – TONE GRM, Toyota Hillux 
Živim vero in iz vere, izražene v osebni in poglobljeni molitvi. 
Ta me pomirja v teh dramatičnih trenutkih življenja, ki me 
dosegajo na tej spodnji strani globusa po glasovih vseh vas, 
darovalcev. Sem vaš velik dolžnik in tega se zavedam! 
Lani sem bil tega deležen še na prav poseben način. V 
skupnosti, kjer sem bil le krajši čas, Sveti Jožef – Lhanguene, 
ki leži v glavnem mestu Maputo, je bilo potrebno novo vozilo, 
zato sem se s prošnjo obrnil na MIVA Slovenija. Prošnja, ki 
sem jo napisal v času obiska v Sloveniji med Veliko nočjo 
2019, je obrodila uresničenje sanj na Božični dan še istega 
leta, 25. decembra 2019, ko je vozilo iz Slovenije prispelo na 
misijon. Uspešno služi skupnosti in drugim uporabnikom 
tudi v tem času, ko je zaradi prepovedi dejavnosti mobilnost 
zelo omejena. Reči »Bog poplačaj, hvala …« je seveda 
premalo. Naj vse podpornike in dobrotnike Misijonskega 
središča in MIVA Slovenija Bog po priprošnji naše Nebeške 
Matere Marije blagoslovi in ohranja stanovitne v veri, upanju 
in ljubezni. Naj vam bo dobrotljiv v naklanjanju zdravja, 

30



zadovoljstva in sreče, bodite pa vedno vestni pri 
izpolnjevanju njegove volje, tudi v trenutkih preizkušenj ali 
kadar je težko. 
 
 

NOVE PROŠNJE 
 
s. ANA SLIVKA, BRAZILIJA 
Sestre FMM smo v Braziliji prisotne že od leta 1925. Delujemo 
predvsem v revnih in obrobnih četrtih mest po celi Braziliji, 
kjer je javni prevoz slabo organiziran ali pa ga sploh ni. Sestre 
pomagamo najrevnejšim v družbi, tudi v župnijah, kjer ni 
duhovnikov. Na prvo mesto pa postavljamo predvsem delo za 
dostojanstvo deklet in žena ter aktivnosti z mladimi in otroki. 
Prizadevamo si, da bi obiskale tudi tiste najbolj oddaljene. 
Dosedanje vozilo je staro in izrabljeno ter ves čas na 
popravilih, ki pa niso poceni. Novo vozilo nam bo omogočalo 
nemoten in hitrejši dostop do oddaljenih skupnosti, za obiske 
molitvenih skupin, za besedna bogoslužja, obiske bolnih in 
ostarelih ter vseh ostalih dejavnosti, ki jih sestre opravljamo. 
Sestre same ne zmoremo kupiti avta, zato prosimo MIVA 
Slovenija za pomoč. Verjamemo, da bodo dobri ljudje tudi 
tokrat prisluhnili in odgovorili na našo prošnjo. 
 
LAZARISTI, ETIOPIJA 
Lazaristi na misijonu na JZ Etiopije (Telo Areas) oskrbujejo 
štiri župnije in šest podružnic. Večina od njih se nahaja v gorah, 
na težko dostopnih področjih. Da bi prišli do njih, s konji in 
mulami potrebujejo več kot pol dneva. Med potjo prečkajo 
gozd, kjer se skrivajo divje zveri in so v stalni nevarnosti. Poti 
so slabe, vključujejo prehod večjih in manjših rek in v 
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deževnem vremenu so blatne in težko prevozne. Na področju 
misijona so možnosti za evangelizacijo velike. Župnija in zelo 
razseljene podružnice štejejo približno 4000 ljudi. Med njimi je 
veliko vdov, majhnih kmetov in obubožanih domačinov. Mnogi 
izmed njih pripadajo preganjani manjšini, ljudstvu Maja. Z 
novim avtom bi lahko hitreje dostopali do podružnic, lahko 
bomo pomagali bolnikom in nosečnicam, ki pogosto 
potrebujejo pomoč, saj so bolnišnice oddaljene. Po več vaseh 
bomo organizirali aktivnosti za mlade, pripravo na 
zakramente, učenje laiških voditeljev skupin … 
 
 
MATHEW CHAVELY, TANZANIJA 
Mathew je duhovnik, misijonar v Tanzaniji od leta 1989. 
Župnija Kikunde je novoustanovljena in leži v goratem predelu. 
Dostop je možen po blatnih cestah, s prečkanjem nekaj rek. Od 
večjega mesta Arusha, kjer je tudi škofijski center, so oddaljeni 
500 km. V župniji se veliko gradi, vedno več skupnosti, 
molitvenih skupin in mladih se zbira z namenom kateheze. 
Vozilo bi jim omogočalo obiskovanje petih podružnic, kjer si 
ljudje želijo tudi prisotnost duhovnika. Zanimanje ljudi za 
evangelizacijo je veliko in duhovniki bi jim radi to omogočili.  
Za izvedbo vseh dejavnosti, tako v župniji kot na podružnicah, 
potrebujejo zmogljivo vozilo za suhe, mokre, skalnate in 
gričevnate ceste. Hvala že v naprej za vsak vaš dar, ki ga bomo 
deležni. 
 
S. BOGDANA KAVČIČ – P. AVILA BAYONA DE JESUS, 
CENTRALNO AFRIŠKA REPUBLIKA 
Lazaristi v Centralno afriški republiki odpirajo nov misijon. 
Država je zelo uboga, življenje tam pa je zelo drago. Nov 
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misijon je zelo oddaljen iz mesta in potrebujejo zanesljiv avto, 
saj javnega prevoza skoraj ni. Na misijonu ni ničesar in bodo 
najprej začeli z gradnjo hiše za bivanje. Župnija meri okoli 
6000 km2 in ima 29 podružnic. Na nekaterih podružnicah so 
že formirana razna občestva, ki pa jih je potrebno občasno tudi 
obiskati. Vozilo bodo potrebovali za pastoralne namene, obisk 
podružnic, prevoz težko bolnih in nosečnic. In dokler bo na 
misijonu trajala gradnja tudi za prevoz materiala. Veseli bodo 
vsake pomoči, saj sami ne bodo zmogli take investicije. CAR 
ima namreč visoke davke in carino na vozila, ki znašajo kar 
100% njegove vrednosti. Hvala za vsak vaš dar, da bodo lahko 
kupili avto.  
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Izdaja: Misijonsko središče Slovenije, Ljubljana, julij 2020 
Napisali, zbrali in uredili: misijonarji in sodelavci MSS 
Oblikovanje in tisk: Salve d.o.o. 
Odgovarja: Matjaž Križnar, ravnatelj
Za interno rabo.
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Zbrane darove za misijonska vozila posredujte v Misijonsko 
središče Slovenije (lahko tudi preko priložene položnice).

PODATKI ZA NAKAZILO
Misijonsko središče Slovenije,
Kristanova 1, 1000 Ljubljana

TRR pri NLB:   SI56 0201 4005 1368 933
BIC:    LJBASI2X
REFERENCA:  SI00 249500
KODA NAMENA:   CHAR
NAMEN:   akcija MIVA

MOJ DAR BOGA SLAVI, ZA VSE PREVOŽENE POTI. 
SREČNO VOŽNJO VAM MIVA ŽELI,  

NAJ BOG BLAGOSLAVLJA VSE VAŠE POTI.

MIVA Slovenija
Kristanova ulica 1
1000 Ljubljana
tel: 01/300-59-50

E-naslov: missio@rkc.si
Spletna stran: www.missio.si


