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MOLITEV ZA SREČNO POT 

 

Dobri Bog, bodi z nami na cestah tega življenja. 

Obvaruj nas in vse udeležence v prometu 

pred nevarnostmi in nesrečami. 

Varuj nas pred nepazljivostjo, lahkomiselnostjo in hitenjem. 

Na priprošnjo svetega Krištofa nas spremljaj, 

da se z vseh poti vedno varno vrnemo domov. 

Ko pa bomo na poslednji poti,  

nam daj doseči končni cilj pri tebi. 

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
 

SVETI KRIŠTOF – PROSI ZA NAS 
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KRIŠTOFOVA NEDELJA – AKCIJA MIVA 
24. julij 2022 

Naš dar Boga slavi, za vse prevožene poti! 
 
Spoštovani ljudje dobre volje, dragi prijatelji misijonov! 
Spet je pred nami Krištofova nedelja in vsakoletna akcija MIVA. 
Pretekla leta so bila zaznamovana s korona omejitvami in kako 
lepo je bilo letos spet priti skupaj: za veliko noč, ob birmah in prvih 
obhajilih, župnijskih praznikih in raznih srečanjih. Končno smo si 
nekoliko oddahnili in komaj smo čakali, da se spet zberemo kot 
občestvo. V živo smo letos začutili, kako si po dolgem času spet 
želimo druženja in kako potrebujemo skupnost. 
Lahko si mislimo, da nekaj podobnega čutijo tudi ljudje v 
oddaljenih krajih na misijonskem podeželju. Komaj čakajo, da 
pride do njih misijonar, komaj čakajo, da se srečajo z znanci in 
prijatelji. Včasih pa to ni njihova želja, ampak nujno potrebujejo 
zdravnika in drugih osnovnih stvari, potrebnih za preživetje. Pri 
vsem tem so zlata vredni avtomobili in druga prevozna sredstva, ki 
jih vsako leto preko akcije MIVA z vašimi darovi lahko kupimo za 
slovenske misijonarje po vsem svetu. Avtomobili, rešilci, 
poltovornjaki, traktorji, motorji, kolesa, čolni, delovni stroji 
prevažajo misijonarje, zdravnike, bolnike, porodnice, domačine, 
hrano, vodo, material in tako rešujejo življenja … Vozila MIVA so 
na misijonih polno izkoriščena in vaši vsakoletni darovi so 
vsekakor dobro unovčeni. O tem pričujejo zahvale misijonarjev in 
nove prošnje za pomoč, ki prihajajo in so objavljene v 
nadaljevanju. 
 
Dragi darovalci, dragi prijatelji misijonov! Hvala vam za vaše 
darove preteklih let in prosimo vas za vaš dar tudi letos, da bomo 
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lahko z novimi prevoznimi sredstvi podprli delo naših 
misijonarjev. V hvaležnosti za lastne srečno prevožene poti 
namenimo svoj dar tudi našim bratom in sestram v misijonih, ki so 
naše pomoči potrebni.  
Vsem želimo blagoslovljeno in varno vožnjo, predvsem pa varstvo 
sv. Krištofa na vseh poteh vašega življenja. Iskrena hvala za vaš 
dar! 
 

 
 
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. 

 
 
 
 

 
 

MIVA SLOVENIJA 
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KRIŠTOFOVA NEDELJA – 24. julij 2022  
 
Maša in berila: 
Za sveto mašo se vzamejo predpisana besedila za:  
- 17. nedeljo med letom 
- Razpored beril za leto C 
 
Pastoralni poudarki:  
Na današnjo nedeljo dajemo v bogoslužju naslednje poudarke: 
- 2. svetovni dan starih staršev in starejših (v vesoljni Cerkvi) 
- Krištofova nedelja in akcija MIVA (v Cerkvi v Sloveniji) – 
blagoslov vozil in voznikov 
 
V knjižici vam ponujamo: 
- Predlog 1 za nagovor pri sveti maši – vezan na Božjo besedo 
- Predlog 2 za nagovor pri sveti maši – z misijonsko tematiko 
- Prošnje vernikov in nekaj možnih uvodov pri sveti maši 
- Obred blagoslova vozil med sveto mašo 
- Obred blagoslova vozil zunaj maše 
- Poročila misijonarjev o prejeti pomoči v lanskem letu 
- Prošnje misijonarjev za nova prevozna sredstva 
 
Besedila v knjižici lahko prilagodite in uporabite po lastni 
presoji. 
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UVOD V MAŠO 
Dragi bratje in sestre! 
Danes obhajamo 17. nedeljo med letom. V torek bomo obhajali god 
svetega Joahima in Ane, staršev Device Marije, ki so torej tudi stari 
starši našega odrešenika Jezusa Kristusa. Papež Frančišek je lani 
določil, da se na tretjo nedeljo v juliju, se pravi na nedeljo, ki 
najbližje godu sv. Joahima in Ane, obhaja svetovni dan starih 
staršev in starejših. Predvsem v zahodnem svetu se prebivalstvo 
stara, med nami je vedno več starejših, ki pa imajo pogosto še 
veliko moči za raznovrstno dejavnost. Papež želi s tem svetovnim 
dnem spodbuditi, da bi cenili starejše, njihove izkušnje in modrost; 
in da bi si posebej v družinah prišlo do medgeneracijskega 
sodelovanja in prenašanja izkušenj. Posebno mesto ima tu prenos 
vere z generacij naših starih staršev na mlajše rodove. 
Ta teden pa obhajamo tudi godove še več drugih zanimivih 
svetnikov. Jutri, v ponedeljek, bo praznik svetega apostola Jakoba 
starejšega, prav danes pa je tudi god svetega Krištofa. Oba sta bila 
nekakšna popotnika. Apostol Jakob je »romal« po svetu in oznanjal 
Kristusa, prav tako pa je tudi sv. Krištof po izročilu kot brodnik 
nesel Kristusa na svojih ramah. Tako kot onadva tudi danes naši 
misijonarji hodijo na najbolj odročne predele sveta in tja prinašajo 
Kristusa. Na Krištofovo nedeljo tradicionalno blagoslavljamo naša 
vozila za srečno vožnjo po naših poteh, hkrati pa bomo zbirali tudi 
sredstva za nakup vozil za naše misijonarje. 
Vstopimo v današnje nedeljsko bogoslužje z zavestjo, da smo tudi 
mi zgolj popotniki na tem svetu, da je naša večna domovina v 
nebesih in da, dokler smo na tem svetu, je naša naloga, da s svojim 
življenjem oznanjamo Kristusa v na videz vsakdanjih situacijah 
našega življenja. 
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Predlog 1 za NAGOVOR 
Tone Kerin – misijonar na Madagaskarju 
 
Nemirno je moje srce, dokler se ne spočije v Gospodu 

»Oče, posvečeno bodi Tvoje ime!« Besede, ki prihajajo v naša 
srca od naših mater in očetov iz roda v rod. Jezus sam jih polaga v 
nas, da bi se znali prav obračati na našega nebeškega Očeta. Bog je 
svet; in to svetost je položil v človeka že ob stvarjenju, ko je 
človeku vtisnil neizbrisen pečat svojega obličja. Podaril mu je 
svetost, ki je vrhunski izraz ljubezni in svobode. V moči te svetosti 
smemo Gospoda klicati Aba ali Očka (prim. Rim 8,15). Smemo ga 
prositi in upati, da nas bo potešil v naših potrebah, iskanjih in 
pričakovanjih. Njegovi otroci smo, na svojo dlan je zapisal naše 
ime. Prerok Izaija je v neomajnem zaupanju naslikal ta ljubezenski 
dotik Boga in človeka: Tudi če bi te mati zapustila, te jaz nikoli ne 
pozabim! (prim. Iz 49, 15). Jezus v nas budi spomin otroka, ki ga 
Oče ljubi. Čaka ga in opreza, kdaj se bo vrnil, da mu steče naproti 
in ga ogrne v sijajni plašč usmiljenja in Očetove ljubezni (prim Lk 
15, 20). Sveto pismo, ta neizrekljiva Božja beseda človeku, pričuje 
o ljubezni Boga do človeka. V tem ustvarjalnem odnosu smemo 
klicati Očeta, naj pride med nas kraljestvo njegove ljubezni, naj 
nam daje kruha iz dneva v dan. Smemo ga celo predrzno prositi, 
kakor je to storil Abraham za svoje sodobnike. Že površen pogled 
pokaže osupljivo podobnost našega časa s tistim v davnini (prim 1 
Mz 18-19). 

Kako naj bo med nami posvečeno Gospodovo ime, če ne v 
ljubezni do sester in bratov. Kristusova ljubezen nas priganja, pravi 
sveti Vincencij Pavelski, apostol krščanske ljubezni na pragu 
novega veka. Kako naj brezskrbno in mirno živim, ko vidim, da 
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sestre in bratje trpijo. Vojna v evropski soseščini nas vznemirja in 
drami. »Pridi k nam tvoje kraljestvo, gospod Jezus!« Gospodovo 
kraljestvo je kraljestvo miru, usmiljenja in ljubezni. Vsak od nas 
lahko prispeva svoj majhen delček za rast Božjega kraljestva med 
nami.  

Za misijonarje, ki delujemo v oddaljenih krajih sveta, je Božje 
kraljestvo neizčrpen navdih za oznanjevanje Jezusovega 
evangelija. Z našimi ljudmi gazimo blato riževih polj, kjer skupaj 
sadimo riž, ta vsakdanji kruh za mnoge, in se spominjamo besed: 
'Lačen sem bil in ste mi dali jesti!' V mnogih misijonskih krajih je 
misijonarjev avto, izraz dobrote slovenskih kristjanov, edino 
prevozno sredstvo za nujne potrebe ljudi. Spominjam se mnogih 
voženj po poteh, ki bi jim v Sloveniji rekli neprevozne. Z njimi 
pripeljemo pesek in cement za gradnjo, zvezke in knjige za šolo, 
mlado mamico, ko se zakomplicira porod, do zdravnika v 
oddaljeno mesto. In se spomnimo besed: 'Bolan sem bil in ste me 
obiskali, popotnik sem bil in ste me sprejeli k sebi!' To leto je 
Madagaskar in nekatere zahodnoafriške dežele prizadelo nekaj 
uničujočih ciklonov. To seveda ni novica za svetovne medije, saj 
so to dežele največje revščine. Skozi Jezusov pogled pa tam 
najdemo ljudi velike srčne dobrote in bogastva. To pomlad smo z 
možmi iz misijona tri tedne prebili v goščavi in skupaj popravljali 
uničeno cesto in mostove do 40 km oddaljenega večjega kraja 
Midongy. Riž smo si kuhali na poti in prespali smo v zasilno 
postavljenih kolibah ob poti. Delali smo brez strojev, ki jih pač ni. 
Po opravljenem težaškem delu smo bili veseli, saj bo trgovec zopet 
lahko pripeljal osnovno blago in živila. Tudi misijonski avto bo 
zopet lahko služil svojemu namenu – do naslednjega uničujočega 
ciklona. Hvaležni smo bili in spomnili smo se besed: 'Kar koli ste 
storili kateremu izmed mojih najmanjših bratov, ste meni storili' 
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(prim Mt 25, 40). To je le ena izmed mnogih zgodb iz različnih 
misijonskih koncev sveta. Vse imajo skupno nit v Jezusovih 
besedah, ki nam naroča, naj oznanjujemo njegov evangelij vsem 
ljudstvom tega sveta. (prim. Mt 28, 19)  

Kristusova ljubezen nas priganja, v Sloveniji in v misijonskih 
deželah. Vsakdo se na svoj način trudi za vsakdanji kruh. Delo in 
prizadevanje ni vedno lahko. Priganja ga plemeniti cilj. Svojemu 
otroku hočete dati kruha, ne kamna. Ta vsakdanji kruh pa ni le 
hrana, ki poteši telesno lakoto, ampak je mnogo več. Otrokom 
želite posredovati izkušnjo dobrote in ljubezni, ki človeku daje 
smisel in cilj v življenju. Tisti smisel, ki ga vse zemeljske dni 
vznemirja in spodbuja v iskanju božjega obličja v sebi in v drugem; 
to je v iskanju svobode. Vsako naše prizadevanje brez te sledi 
Božjega v nas, je tako prazno in sivo. Tudi veliko blagostanje, ki si 
ga morda kdo s težkim trudom prigara, ne prinaša sreče, če ni 
usmerjeno v srečanje, v misel na drugega, v odprtost Svetemu 
Duhu. Svetega Duha prosimo, da bo naša, včasih kamnita, srca 
vedno znova ozdravil in preustvaril v čuteča za bližnjega. Ljubeča 
za ženo ali moža in otroka. Spoštljiva in usmiljena za tistega 
človeka, ki ga srečam na svoji poti. Pa naj bo ta lačen ali žejen, 
bolnik ali popotnik, trpin ali prestopnik, morda pa le nekdo, ki ne 
potrebuje drugega kot malo pozornosti in toplo besedo. Jezus nas 
vabi na čudovito avanturo zaljubljenosti v dobro, v lepo, v človeka. 
To je tudi edina pot, ki nas vodi k miru in medsebojnemu 
razumevanju v teh negotovih časih.  

V misijonskih deželah lahko uresničujemo Jezusovo poslanstvo 
oznanjevanja evangelija ljubezni le po dobroti vas, slovenskih 
kristjanov. Vsak vaš dar doseže ljudi, ki pogosto živijo v težkih 
razmerah, v pomanjkanju osnovnih dobrin in v revščini. Otrokom 
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na ta način omogočate šolanje, bolnim minimalno možnost 
zdravljenja, vsem pa majhen prispevek za večje dostojanstvo 
človeka. Hvaležni smo vam za vaše darove. Hvaležni za vsa 
prevozna sredstva, ki nam jih MIVA po vaši dobroti priskrbi. 
Hvaležni smo vam za vaše molitve, ki nas povezujejo v skupnost 
sester in bratov istega nebeškega Očeta. Prosimo vas vedno znova 
za vašo pripravljenost začutiti stisko drugih. 

Vsakomur se prikradejo težki trenutki preizkušenj, bolezni, 
nerazumevanja, stiske mladih, ki iščejo svoje mesto in smer v 
življenju. Jezus nas vabi: »Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste 
našli! Trkajte in se vam bo odprlo!« Nikoli nismo v resnici sami, 
še manj osamljeni. Nebeški Oče vsakogar izmed nas usmiljeno 
pričakuje, da mu podeli Svetega Duha Tolažnika in Posvečevalca. 
Tu in tam si moramo le privoščiti trenutek zbranosti, miru, 
ponižnosti pred tisto majhno lučko, ki še vedno sveti v soju dneva 
in v sencah noči. Lepota pesmi nas spominja, da »tiho lučka gori, 
plamen njen mi šepeče, na oltarju živi, nebes, zemlje Gospod!« 
Jezusova brezmejna ljubezen naj vas zavije v neugasljivo upanje in 
v vas prižiga iskrice dobrote in zaljubljenosti v življenje, v človeka. 
In vaša srca ne bodo več nemirna. Spočila se bodo v Gospodu. 
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Predlog 2 za NAGOVOR 
(Poudarek na Božji besedi – molitev Očenaš – Božji otroci smo) 
 
Apostoli so prosili Jezusa, naj jih nauči moliti. V govoru na gori 
jim je že prej povedal, naj molijo na kratko in skrivaj. Apostoli niso 
bili zadovoljni z dolgimi molitvami, ki so jim jih priporočali mlačni 
duhovniki, ki so svoje glave stikali po templjih in preučevali spise. 
Apostoli so hoteli lastno molitev, ki bi bila prepoznavno znamenje 
tistih, ki sledijo Jezusu. In Jezus jim je izročil molitev očenaš. To 
je ena najpreprostejših molitev na svetu. Takoj po otroških 
molitvah Sveti angel in Tebe ljubim Stvarnik moj so nas starši 
naučili moliti Očenaš. Da bi se zavedali, da imamo Očeta v 
nebesih. Ta molitev je najgloblja, kar se jih dviguje iz človeških in 
Božjih hiš, najlepša med vsemi. A čeprav je ta molitev preprosta, 
je ne razumejo vsi. Zaradi večstoletnega površnega, obrednega, 
nepozornega ponavljanja z jezikom in ustnicami, je postala skoraj 
samo niz zlogov, katerih prvotnih pomen se je izgubil.  

Kako bi bilo, če bi danes molitev očenaš ponovno poslušali 
besedo za besedo, če bi jo prebrali kot novo besedilo, kakor da bi 
jo prvič dobili pred oči. O, ko molili to molitev v zavedanju, da 
smo otroci nebeškega Očeta. Kako lepo je biti otrok ob zavedanju, 
da je ta Oče ob meni, da govorim z Njim, da ga od časa do časa 
pogledam in se mi On nasmehne. Pred Bogom je vsak izmed nas 
otrok. Smo majhni, ampak to je lepota otroškosti. Otrok je drzen – 
on hoče uloviti luno na nebu. Drznimo si hrepeneti po večjih rečeh 
v življenju. Vlijmo v naše Božje otroštvo mnogo Božje milosti, 
željo po izvrševanju Božje volje, veliko ljubezen do Jezusa, vse 
sposobnosti – in takrat bomo takšni apostoli, kot jih želi imeti Bog. 
Takrat bomo kot Abraham stali pred Bogom in prosili za ljudi iz 
naše okolice.  
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Kot Božji otroci moramo v sebi začutiti potrebo, da molimo ne 
samo zase in za svoje potrebe, ampak tudi za druge. Ob dananšnji 
Krištofovi nedelji lahko premislimo, koliko molim za druge, za 
Cerkev, za misijonarje. Premislimo kakšni apostoli smo, kaj 
naredimo za to, da bi širili veselo novico – evangelij? Ali drugi v 
nas prepoznajo, da smo Kristusovi? Ali prepoznajo, da smo s 
Kristusom oživeli ali pa smo še vedno duhovno mrtvi? Bodimo 
pogumni Božji otroci; kot otroci ne bomo imeli skrbi, saj otroci 
takoj pozabijo na neprijetnosti in se vrnejo k svojim igram. Ni 
treba, da smo v skrbeh – če se bomo izročili Bogu, se zavedajmo, 
da počivamo ob svojem Očetu.  

Prosímo in molímo – iščimo in trkajmo na srce Boga Očeta, da 
bi uslišal nas, svoje otroke; da bi uslišal naše prošnje, ko prosimo 
za druge. Vztrajajmo v prošnjah, ne naveličajmo se. Ko otrok 
potrka na vrata, potrka enkrat ali dvakrat in nato še večkrat ... trka 
močno, na dolgo, brez sramu. Tako ravnajmo tudi mi pri Bogu. Kot 
otroci vedno radi prihajajmo k svojemu Očetu, on nas ljubi in od 
Njega ne bomo deležni ničesar slabega. Ne častimo ga samo z 
besedami, ampak postanimo zares vredni in se mu bližajmo še z 
močnejšo ljubeznijo. Večkrat mu recimo: »Oče, ljubim te – jaz sem 
tvoj – tvoj Božji otrok!« Naj nam Bog da moči, da bi znali 
odpuščati drug drugemu. Prosimo ga, da ne bi padali v skušnjavo: 
šibki smo in pogosto ostajamo v mesenosti tega sveta, ki se na 
trenutek zdi tako lep in nas kliče k pomehkuženosti in nezvestobi.  

Kdor moli Očenaš ni nadut, ampak svojemu Očetu govori mirno 
in zaupno. Zanaša se na njegovo ljubezen in ve, da Oče razume 
njegove želje. »Oče ve, preden ga prosite« (v.13).  Naj nas goreča 
Abrahamova prošnja in želja Jezusovih apostolov iz današnje 
Božje besede spodbujata, da bi ob molitvi Očenaš spoznavali, 
koliko nam še manjka, da bi postali podobni Bogu. 
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PROŠNJE LJUDSTVA 
 
Gospod Bog, ti si naš Oče in nas neizmerno ljubiš. Poslal si nam 
svojega sina Jezusa Kristusa, da bi nas odrešil. Z globokim 
zaupanjem te zato prosimo: 
 

• Za papeža Frančiška, škofe, duhovnike in druge sodelavce 
Cerkve. Daj jim moč in pogum, da bodo veselo oznanjali 
Jezusa Kristusa, ki je pot, resnica in življenje. 

• Za naše misijonarje in misijonarke; podpiraj jih, da si bodo 
še naprej neutrudno prizadevali za rast božjega kraljestva 
med ljudstvi. 

• Za naše družine, daj, da bodo odprte za življenje in bodo 
med seboj gradile vzdušje lepega sožitja med generacijami. 

• Za vse nas, vodi nas po pravi poti življenja, da bodo ljudje 
videli, da si ti z nami in bomo zvesti prinašalci Kristusa med 
ljudi. 

• Za vse udeležence v prometu, varuj nas pred 
neodgovornostjo, nevarnostmi in nezgodami in nas z vsake 
poti srečno pripelji domov. 

• Za vse udeležence v prometnih nesrečah; nakloni 
povzročiteljem, žrtvam in svojcem mir in pravo spoznanje, 
da bodo lahko spravljeni nadaljevali svoje življenje.  

• Za vse rajne; pokliči jih v k sebi v nebeško domovino. 
 
Gospod Bog. Milostno se ozri na vse naše prošnje, ki ti jih 
polagamo na oltar. Vodi nas po poti življenja! To prosimo po 
Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
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VABILO K DAROVANJU ZA MISIJONSKA VOZILA 
Dragi verniki! Preko akcije MIVA vsako leto omogočimo nakup 
prevoznih sredstev za naše misijonarje, ki delujejo po celem svetu, 
največkrat na zelo težko dostopnih območjih. Vozila, ki jih 
prejmejo z našo pomočjo, jim predstavljajo osnovna delovna 
sredstva, saj brez ustreznih prevoznih sredstev ne bi mogli 
oskrbovati ljudi in naselij svojem področju. Brez vozil bi izostala 
tako materialna, predvsem pa tudi duhovna pomoč. Sadovi akcije 
MIVA in zahvale misijonarjev so vsako leto sproti objavljeni na 
spletni strani Misijonskega središča Slovenije (in v tej knjižici). 
Vnaprej se vam zahvaljujemo za vaš dar, ki ga boste namenili akciji 
MIVA. (Duhovnike prosimo, da na tem mestu obrazložijo, kako poteka 
darovanje za MIVO v vaši župniji; v okviru redne nabirke, kot ločena nabirka, 
preko nakazila … Hvala!) 
V imenu slovenskih misijonarjev in misijonark ter sodelavcev 
akcije MIVA vam kličemo, iskreno hvala! 
 
 
 
UVOD V OČENAŠ 
V današnjem evangeliju smo slišali, kako je Jezus naučil svoje 
učence moliti. Jezus uči, naj Boga kličemo Oče. Uči nas, naj 
molimo vztrajno, iskreno in zaupno, kot otroci z zaupanjem prosijo 
svoje starše, kot se zvesti prijatelji z zaupanjem prosijo za pomoč 
drug drugega. S tem zaupanjem se v molitvi očenaš obrnimo na 
našega nebeškega Očeta in ga prosimo za naše življenje, za srečne 
poti, za naše misijonarje in za mir na svetu. 
 
 
 
 



15

UVOD V POZDRAV MIRU 
Gospod Jezus Kristus! Mi ljudje smo pogosto šibki; razjezijo in 
vznemirijo nas že malenkosti, ki se dogajajo na cesti, pri delu, v 
družini, v šoli, med prijatelji ali v državi. Vedno znova vidimo, da 
ne zmoremo sami. Nate se obračamo. Ti, ki prihajaš na ta oltar in 
v naša srca. Daj nam svoj mir, da bomo lahko v medsebojnem miru 
in spoštovanju z brati in sestrami šli naprej po naši poti.  
Izrazimo znak spoštovanja drug drugemu. 
 
 
PO OBHAJILU 
Gospod Jezus Kristus, ti življenje našega življenja. Ti nam daješ 
moč, da hodimo po svetu in po nas tudi ti prihajaš v skrite kotičke 
vsakdanjih opravil. Naj naše življenje postane pristno pričevanje 
zate, da bomo s preprostimi dejanji ponesli tvoj evangelij med ljudi 
v naši okolici in, če želiš, tudi do skrajnih mej sveta. Amen. 
 
 
VABILO K BLAGOSLOVU VOZIL 
V zahvalo za srečno prevožene kilometre in s prošnjo za božje 
varstvo na vseh naših poteh vas sedaj (oz. po mašnem blagoslovu) 
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! 
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BLAGOSLOV VOZIL (tudi kot samostojno bogoslužje) 
 
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 

Amen. 
 
Milost Boga Očeta, dobrota Jezusa Kristusa, ljubezen Svetega 
Duha in priprošnja svetega Krištofa – naj bo z vami vsemi. 

In s tvojim duhom. 
 
Dragi bratje in sestre! 

Veseli smo tehničnih pridobitev, ki nam pomagajo, da lažje in 
hitreje opravljamo svoje delo. Veselimo se prevoznih sredstev, ki 
nam krajšajo poti, nas povezujejo med seboj in nam omogočajo, da 
dosegamo pomembne cilje in se veseli spet vračamo 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 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 
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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. 
 
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. 
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 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. 

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./ 
 
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 
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kilometre. S temi darovi bo MIVA Slovenija omogočila našim 
misijonarjem nakup prepotrebnih vozil. Za vsak vaš dar – iskren 
»Bog povrni!« 
 
 
SKLEPNI 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 … 
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MIVA POROČILO ZA 2021 
Z vašimi darovi je MIVA Slovenija v letu 2021 pomagala pri 16 
projektih v skupni vrednosti 369.100,00 €. 
 
Misijonar/-ka Država Prevozno sredstvo 
s. Zvonka Mikec Mozambik Toyota Landcruiser 10 

sedežni 
Alex Zephirin Madagaskar 4 x motor Honda 
Anton Kerin Madagaskar Motor Honda 
Janez Krmelj Madagaskar Unimog reševalno vozilo 
Škof Martin 
Kmetec 

Turčija VW Caddy 

s. Agata Kociper Brazilija Fiat Nova Strada 
s. Bogdana Kavčič Srednjeafriška 

republika 
Toyota Landcruiser 

Škof Martin 
Kmetec 

Turčija VW Polo 

Lazaristi Kamerun Minibus Toyota Coaster 
s. Vesna Hiti Burundi Prevoz otrok 
Ambroise Gning Senegal Renault Duster 
s. Vesna Hiti Burundi Toyota Landcruiser 
s. Vesna Hiti Burundi Invalidski vozički in 

kolesa 
p. Alojz 
Podgrajšek 

Malavi Ford Ranger 

Tone Kerin Madagaskar Popravilo mostov 
Pedro Opeka Madagaskar Prevoz reševalnih vozil 
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SADOVI AKCIJE MIVA V LETU 2021 
 
BRAZILIJA – S. AGATA KOCIPER 
Z velikim veseljem vam sporočam, da smo z lansko pošiljko 
denarja za nakup vozila FIAT STRADA za MANIKORÉ, ki leži v 
drugi amazonski škofiji, v začetku leta 2022 končno uspeli kupiti 
avto in smo ga z ladjo že poslali do skupnosti sester v socialni 
center Manikoré. 
Nakup avtomobila se je z nastopom pandemije COVID 19 znatno 
podražil, ker je bila proizvodnja začasno ustavljena. Po ponovnem 
zagonu proizvodnje avtomobilov, pa so se ti zelo podražili. 
Sestre so skupaj z nekaj predstavniki socialnega centra z ladjo 
prišle v mesto po avto in s ponosom in veseljem pošiljajo 
dobrotnikom iz Slovenije vroče amazonske pozdrave z zahvalo in 
zagotovilom molitev ter pričevanjem, da koder se to vozilo pelje, 
prinaša veselje množicam otrok in mladostnikov, ki se v tem centru 
vzgajajo in pripravljajo na lepše in odgovornejše življenje. Še 
enkrat velik Bog plačaj vsakemu darovalcu, ki na ta način dela z 
nami v božjem vinogradu, pod vročim amazonskim soncem, bog 
pa zaliva to zemljo z roso in dežjem božjega blagoslova nad vas in 
nad nas. 
 
MADAGASKAR – LAZARISTI – ALEX ZEPHIRIN 
Hvala za vso vašo podporo Madagaskarju v vseh teh letih. Tokrat 
ste nam pomagali pri nakupu štirih motorjev, ki služijo na štirih 
različnih misijonih. Duhovniki nimajo sredstev za nakup 
avtomobila, tudi vzdrževanje je velik strošek. Zaradi slabih cest je 
več podružnic dosegljivih le z motorjem in tudi stroški popravil so 
nižji. Tako bodo duhovniki res lahko dosegli tudi tiste najmanjše 
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skupnosti kristjanov daleč na podeželju, ki vsakič posebej nestrpno 
čakajo prihod duhovnika. 
Hvala vsakemu izmed vas, ki ste na Krištofovo nedeljo 
velikodušno darovali in smo po vas tudi mi deležni sadov akcije 
MIVA. 
 
MADAGASKAR – JANEZ KRMELJ 
Veliko veselje. Po dolgem načrtovanju, iskanju, tehtanju… Po 
mnogih darovanih urah prostovoljcev in podjetij, v sodelovanju z 
Misijonskim središčem Slovenije, Ministrstvom za obrambo in 
Mivo, se je zgodilo, kar so bile dve leti nazaj zgolj sanje, želje in 
besede, po Božji milosti in dobrih ljudeh pa so postale “meso”! 
V teh dneh sta na Madagaskar prispeli obe reševalni vozili, ki bosta 
pod okriljem združenja Akamasoa na razpolago za pomoč 
najšibkejšim in najbolj ranljivim skupinam prebivalstva na 
Madagaskarju daleč na podeželju. Unimog se je najbrž prvič podal 
na takšen teren. Po kamnih se bo treba voziti počasi, luknje pa kar 
dobro prenaša. Je pa kar »požrešen« v primerjavi s Tam-om, ki je 
namenjen v Safato. 
Dobrota rešuje življenja ljudi. Bogu hvala in vsem dobrim ljudem. 
 
TURČIJA – ŠKOF MARTIN KMETEC 
Danes prihajam k vam z veliko hvaležnostjo za dar, ki ga MIVA 
Slovenija namenila za nakup avtomobila za našo nadškofijo. 
Avtomobil bo služil izključno pastoralnim potrebam nadškofije. 
Do sedaj smo imeli samo en star kombi, ki je mogel pokriti 
določene potrebe za moje pastoralne obiske  in za duhovnike, ki 
nimajo vozila. Iskreno se vam zahvalim in kličem na vas vse, ki 
delate za misijone, božji blagoslov. Naj vam Bog tisočkrat povrne, 
naj povrne vsem dobrotnikom, ki so na kakršenkoli način 
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prispevali k temu daru za Cerkev starodavne Smirne. K zahvali se 
pridružujejo tudi naše sestre, ki so avtomobila še posebej vesele. 
 
KAMERUN - TOMAŽ MAVRIČ 
V imenu vice province Lazaristov Kamerun in sester Usmiljenk iz 
misijona v Yaoundéju v Kamerunu vam pišem zahvalo za finančno 
podporo, s katero smo, skupaj s prispevkom še enega donatorja in 
lokalno podporo, semenišču omogočili nakup novega avtobusa 
Toyota Coaster s 26 sedeži za semeniščnike. Petindvajset 
semeniščnikov dnevno potuje v deset kilometrov oddaljen kraj na 
višji filozofski inštitut sv. Joseph Muknssa, kjer obiskujejo študij 
teologije in filozofije. Poleg prevoza do fakultete se vozilo 
uporablja za obisk in udeležbo seminarjev, pomoč v okoliških 
župnijah, obisk zapornikov in pri delu z ulično mladino. Vodstvo 
semenišča in semeniščniki smo tako zelo hvaležni za to pomembno 
darilo MIVA Slovenija, ki nam zagotavlja varno potovanje in 
služenje skupnosti. 
Vincencijanski sobratje v Kamerunu se vsak dan v molitvah 
spominjajo naših slovenskih dobrotnikov. Naj Bog blagoslovi vašo 
velikodušnost. 
 
SENEGAL – AMBROISE GNING 
»Kako naj povrnem Gospodu za vse dobro, kar mi je storil, dvignil 
bom kelih zahvale in klical Njegovo ime«. 
Dovolite mi, da izrazim svojo hvaležnost do vaše ustanove in vseh 
dobrotnikov, ki nam pomagate že vrsto let. Najprej ste nam 
pomagali pri nakupu vozila za enega od številnih misijonov, nato 
ste nam pomagali pri obnovi semenišča in sedaj tudi pomoč pri 
nakupu še enega vozila. Zaradi nemobilnosti domačih duhovnikov 
so ljudje v oddaljenih vaseh prikrajšani za vsa praznovanja, redna 
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obhajanja zakramentov in tudi formacije. Sedaj bodo imeli 
duhovniki možnost bolj pogosto obiskovati oddaljene krščanske 
skupnosti in jim pomagali pri utrjevanju krščanske vere v večinsko 
muslimanskem okolju. Naj vam Gospod stokratno povrne za vse 
kar naredite za vesoljni misijon in še posebej kar naredite za naš 
misijon v Sandiari. 
 
BURUNDI – S. VESNA HITI 
»Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, vekomaj traja njegova 
ljubezen!« 
Z veliko hvaležnostjo prihajamo k vam, da se zahvalimo za velika 
Božja dela, ki se razodevajo po dobroti in velikodušnosti vaših src. 
Da, misijonska postaja RUZO je zelo oddaljena od glavnega mesta 
Bujumbure. Velik del poti, ki vodi do nas je v slabem blatnem 
stanju. Novi avto nam bo pomagal premagati vse vozne ovire, da 
bomo lahko uresničile poslanstvo, ki nam je zaupano. V našem 
kraju namreč ni javnega prevoza. Zato bodo mnogi ubogi in bolni 
deležni tega prevoza. Zelo smo vam hvaležne za vašo gorečnost in 
nenavezanost, da vaše darove delite s tistimi, ki so v potrebi. Naj 
vas Bog blagoslavlja in vas varuje v svoji ljubezni, veselju in miru. 
 
MOZAMBIK – S. ZVONKA MIKEC 
Sad vaše velikodušnosti in srečne vožnje je prispel tudi v 
Mozambik, kjer smo 9. decembra dobili nov avto za večnamensko 
uporabo: za pastoralno delo po okoliških vaseh Namaache, za vse 
poti, ki jih prevozimo v pomoč našim že starejšim sestram 
misijonarkam, ki so celo življenje darovale in delale v teh 
misijonskih krajih, kakor tudi za naše začetnice, tiste, ki z velikim 
upanjem gledajo v bodočnost in se še danes odločajo za redovniški 
poklic. 
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Res nimam dovolj besed da bi se zahvalila, a ta zahvala je 
napolnjena z molitvijo predvsem naših starejših misijonark in z 
veselim nasmehom otrok, ko nas zagledajo ob prihodu na 
podružnice, največkrat pa smo me “župniki” da z ljudmi podelimo 
Božjo Besedo in Evharistijo. 
Naj bo zato res blagoslovljen vsak vaš meter in kilometer 
prevožene poti za katero ste darovali tudi za nas. HVALA, 
OBRIGADA, KHANIMAMBO!!! 
 
 
 

NOVE PROŠNJE MISIJONARJEV 
 

s. ANICA STARMAN, SLONOKOŠČENA OBALA 
Na misijonu imamo dispanzer, veliko pozornost pa posvečamo 
otrokom, še posebej podhranjenim, za katere ima,o poseben 
program nadzora hranjenja in tudi razdeljevanja hrane. Sestre 
imamo v lasti avto, ki smo ga dobile leta 2013 in je zaradi slabih 
cestnih razmer v zelo slabem stanju. Prevoženih ima 295000 km in 
je zaradi vedno večjih in dragih popravil večino časa parkiran. 
Sestre pomagamo pri katehezi na bližnji župniji in njenih 
podružnicah, ki so od misijona oddaljene do 50 km po zelo slabih 
cestah, še posebej v deževnem obdobju, ko je polno blata in vode 
in je pogon na vsa štiri kolesa obvezen, da lahko obiščeš 
podružnice. 
Zaradi nadzora in izvajanja programa s podhranjenimi otroci, je 
prevoz nujen.  
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USMILJENKE, ALBANIJA 
V Albaniji imamo usmiljenke 9 skupnosti, na Kosovem pa dve. Če 
nimamo večjih popravil na hišah se lahko same preživimo, saj jih 
nekaj, kot medicinske sestre, dela v dispanzerjih in bolnicah. Sestre 
usmiljenke v Skadru imamo 20 let star avto, ki smo ga že pred leti 
dobile v dar in ima prevoženih preko 200.000 kilometrov in je v 
zelo slabem stanju. Pred kratkim pa smo na cesti obstale zaradi 
zastoja in na naš avto se je naslonil tovornjak. Še pravi čas smo se 
uspele umakniti iz vozila, da nas ni pomečkalo. Ceste v samem 
Skadru so nekoliko boljše kot na podeželju, kamor pogosto 
odhajamo na pastoralne obiske, obiske bolnikov, razna srečanja. 
Avto bomo uporabljale tudi za obisk bogoslužja, duhovne vaje, 
obiske drugih skupnosti, obiske starih in obolelih …  
 
ŠKOFIJSKA KARITAS, UKRAJINA 
Že dober mesec lahko spremljamo vojno v Ukrajini in smo priča 
velikim stiskam, ki jih doživljajo vsi Ukrajinci, tako tisti, ki so se 
v strahu za življenje podali na pot v druge države kot tistih, ki so 
ostali »doma«. 
Karitas se je spet izkazala kot ena redkih organizacij, ki je prva 
začela s pomočjo in ljudem pomaga ne glede na tveganje. 
Tovornjaki tedensko vozijo pomoč v Užgorod, od koder pomoč 
naprej vozijo s kombiji in manjšimi vozili. 
Prejeli smo dve prošnji za nakup rabljenih vozil, ki jih nujno 
potrebujejo za prevoz ljudi na varno, za prevoz ranjenih in prevoz 
tovora, kot je hrana, zdravila, sanitetni material. Če kdaj, potem 
sedaj vozila še toliko bolj potrebujejo. 
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ROBERT ANTHONY, TANZANIJA 
Robert Anthony je misijonar v Tanzaniji in deluje na misijonu 
Ngurdoto v regiji Arusha. Župnija – misijon ima 5 podružnic in 49 
manjših skupnosti kristjanov, ki delujejo na področju župnije in 
podružnic v radiju 50 km od centra župnije. 
Področje je dokaj gosto poseljeno, veliko pa je tudi priseljevanja iz 
drugih krajev. Cerkve na podružnicah so v veliki meri še v 
izgradnji. Tudi zato potrebujejo soliden avto, da lahko čim več 
materiala prepeljejo sami. 
Ceste so slabe, še posebej v deževni dobi, ko pot zaradi blata 
postane pravo drsališče. Prosijo za pomoč pri nakupu novega 
vozila za obisk podružnic in maševanje, obisk bolnikov, obisk po 
vaseh za izobraževanje katehistov, za obisk skupnosti, kjer živijo 
mladi oboleli s HIV, udeležbo na raznih srečanjih, prevoz 
gradbenega materiala … 
Koprojekt z MIVA Avstrija in g. Kopeinigom. 
 
IVICA PERIĆ, ZAMBIJA 
Ivica Perić, minorit, je misijonar že od leta 1990 in trenutno deluje 
v Zambiji. Prej je deloval v Tanzaniji, v letu 2021 pa je bil 
premeščen v Zambijo. 
Deluje v kraju Chibombo, ki je 73 km oddaljen od Lusake. Patri na 
misijonu imajo manjšo hiško za bivanje, lotili pa so se gradnje 
osnovne in srednje šole, ki bo nekaj oddelkov namenila tudi 
izobraževanju slepih in slabovidnih, saj so potrebe velike, kapacitet 
pa ni. Na misijonu avta nimajo. Zaradi slabih cestnih razmer bi bil 
primeren avto s pogonom na vsa štiri kolesa. Avto bodo uporabljali 
za pastoralne namene, za obisk podružnic, za obisk in prevoz 
bolnikov, za nakupe, za gradnjo, udeležbo na raznih srečanjih.  
Koprojekt z MIVA Hrvaška. 
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TONE KERIN, MADAGASKAR 
Tone je tudi škofov vikar, kar pomeni, da je veliko na poti. V krajih 
kjer deluje Tone ni prave ceste, je samo blato in kamenje. Za 
premagovanje 160 kilometrov dolge poti iz Farafangane do 
Midongyja včasih potrebuje tudi 3 dni, posebno ob deževnih dneh, 
ko pot postane »drsališče). In zaradi takih voženj se avto tudi 
hitreje uniči. Z avtom prepelje iz Vangaindrana ves material za 
gradnjo, pripomočke za šolo, hrano in ostalo kar potrebujejo. Pred 
ciklonom, ki je divjal pred kratkim in uničil velik del poljščin, so 
uspeli popraviti vseh 40 mostov, ki so del poti Midongy-
Vangaindrano. Čeprav so reke narasle mostov ni odneslo. 
Tone je že jeseni izrazil željo za nov avto, ki bi prišel iz Evrope, saj 
je precej boljše izdelave kot iz Južne Afrike. A razmere povezane 
s COVID so možnost dobave zamaknile v letošnje leto.  
 
S. ZORICA BLAGOTINŠEK, SENEGAL 
S. Zorica, je »mlada« misijonarka v Senegalu v mestu Thies, kjer 
sestre Uršulinke vodijo šolo in internat za dekleta. Šolo obiskuje 
okoli 800 učenk. V šoli poučujejo profesorji vseh veroizpovedi in 
tudi učenke prihajajo iz družin različnih veroizpovedi. Večina 
učenk je iz preprostih družin, temu primerna je tudi višina šolnine, 
kar zadostuje za funkcioniranje šole, za kaj več pa žal ne. Avtobus 
služi za prevoze otrok in je res pomembno, da je brezhiben. Sestre 
imamo en avtobus znamke MAN, letnik 2003, z več kot osemsto 
tisoč prevoženimi kilometri in je potreben tedenskih popravil. Zato 
bi rade kupile novega – rabljenega, ki bo služil svojemu namenu in 
ne bo ves čas na popravilu. 
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BR. MIHA MAJETIČ, KAZAHSTAN 
Br. Miha je misijonar v Kazahstanu. V samostanu opravlja nalogo 
gvardijana, v župniji službo kaplana, na ravni škofije pa je asistent 
za mladinsko pastoralo. V skupnosti že imajo kombi, ki je star deset 
let in so se začela vrstiti večja popravila. Zato bi ga radi zamenjali, 
da bo hkrati tudi bolj varčen. Kombi največ služi za prevoz mladine 
in otrok na razna srečanja in duhovne vaje, tako na ravni župnije 
kot dekanije in škofije. Občasno ga uporabljajo tudi za prevoz 
tovora. Zelo prav pride tudi ob večerih, ko je povezava z javnim 
prometom slaba. Še posebej na razdalji do podružnic oz. oddaljenih 
krajev, kjer so tudi ceste zelo slabe. Država je velika, razdalje med 
mesti pa so zaradi redke poseljenosti velike. Prvi dve večji župniji 
s katerimi tesno sodelujejo in pripravljajo program za mladino, sta 
oddaljeni 70 km, srečanja pa se največkrat odvijajo v krajih, ki so 
oddaljeni od 300-500 km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdaja: Misijonsko središče Slovenije, Ljubljana, julij 2022  
Oblikovanje in tisk: Salve d.o.o.  
Odgovarja: Matjaž Križnar, ravnatelj 
Za interno rabo. 
  



Zbrane darove za misijonska vozila posredujte v Misijonsko 
središče Slovenije (lahko tudi preko priložene položnice).
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