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etos se je sunkovito zganila zgodovina in dala vedeti, da liberalizem,
ki je samopašno zagospodaril svetu, ne vodi v nebesa. Arabska
ljudstva so se dvignila proti tiranom, »demokratičen« zahod pa je
kljub vzvišeni retoriki okleval, ali naj boj za svobodo in pravice podpre
ali ne. Klavrno se je odzval naš politični vrh, ki ga ne bi nič motilo, če bi
»naša prijatelja« Mubarak ali Gadafi naredila red s puškami in pokorila
ljudstvo, ki ju noče. Ne le da se maje liberalni politični in etični sistem,
tudi tehnološki kaže hude razpoke: jedrska elektrarna v japonskem mestu
Fukušima ogroža milijone. Tehnološki razvoj za vsako ceno vse bolj kaže
zobe in se obrača proti človeku. Siloviti potres in rušilni cunami sta razkrila,
kako sanjsko je prepričanje, da smo gospodarji narave in da smemo z njo
početi vse, kar se nam zljubi.

Kljub temu ni treba biti črnogled, nasprotno.
Ne podira se svet, pač pa le svet po liberalni meri,
ki se zdaj izkazuje za prevaro. Ljudje moremo
preživeti le, če na najvišje mesto postavljamo skrb
za sočloveka in njegovo družbeno in naravno okolje.
Kljub temu ni treba biti črnogled, nasprotno. Ne podira se svet, pač pa le
svet po liberalni meri, ki se zdaj izkazuje za prevaro. Ljudje moremo preživeti
le, če na najvišje mesto postavljamo skrb za sočloveka in njegovo družbeno
in naravno okolje. Zgled te nove miselnosti in delovanja so reševalci jedrske
elektrarne v Fukušimi, ki se dobro zavedajo, da so se podali v smrt, da bi rešili
milijone življenj. To je skladno s starodavno modrostjo in etiko, s katero je
človeštvo preživelo do danes in ki jo je v vseh njenih božanskih razsežnostih
uresničil Jezus Kristus. Skupno dobro vsega človeštva in celosten človekov
razvoj, pravi papež, »zahteva presežen pogled na človeka, potrebuje Boga.
Brez njega namreč razvoj zanikamo ali pa ga izročamo samo v roke človeka,
ki ga prevzema domišljavost samoodrešitve, zato spodbuja tak razvoj, ki
razčlovečuje. V resnici pa nam le srečanje z Bogom dopušča, da 'v bližnjem
ne vidimo le bližnjega', marveč v njem prepoznavamo božjo podobo, ga tako
zares odkrivamo in zorimo v ljubezni, ki 'postane sedaj skrb za drugega in v
korist drugemu'« (Ljubezen v resnici 11, CD 127).
Nam osebno, našemu narodu in vsemu človeštvu bo še kako v prid, če
ne preslišimo klica Janeza Krstnika: »Spremenite mišljenje in verujte
evangeliju!« To je smisel posta, to vodi v vstajenje … iz smrti, iz kriz, iz
brezizhodnosti. Veliko evangeljskega duha v tem postnem času in sadov
vstajenja želim v teh »kriznih«, izjemnih, časih, ko odkrivamo, kje smo in
kaj nam je storiti.
Drago K. Ocvirk, CM

B R E Z D O K U M E N TA C I J E
Polona Švigelj, uršulinka, Senegal

Urejanje nereda
Med ljudstvom Mandžak v Senegalu deluje s. Polona. Če si ne zadaš
previsokih zahtev glede reda in dokumentacije, je življenje celo
zabavno, v nasprotnem primeru pa te čaka zelo stresno počutje.
Misijonarka se Bogu zahvaljuje za življenje in misijonski poklic, saj
se je zdaj srečala z Abrahamom, zahvaljuje pa se tudi dobrotnikom
za različno pomoč iz Misijonskega središča Slovenije.
1.2.2011. Dragi prijatelji misijonov,
»Kako naj povrnem Gospodu za vse
dobro, kar mi je storil? Dvignil bom
zveličavni kelih in slavil Gospoda« …
mi odmeva v srcu. Čeprav ne bom dvigala keliha, ker sem redovnica, lahko
pa sem z vsem srcem in dušo dejavna pri evharistični daritvi, kjer se vas
vseh, dragi dobrotniki, še posebej
spominjam. Letošnje leto je “močno”
zame osebno, saj sem obhajala srečanje z Abrahamom in zato še toliko
bolj čutim hvaležnost za dar življenja,
redovnega in misijonskega poklica.
Da, Bog je velik, Bog je dober, lahko
vzklikam skupaj z našimi senegalskimi katoliki in muslimani.
Ob tej priložnosti me je Gospod prav
po vas, dragi dobri Slovenci, presenetil s svojo naklonjenostjo in dobroto.
Po vaših darovih – MIVA Slovenija – se
zdaj mirno vozim po jamastih in poplavljenih cestah. Preko peščenih nasipov lahko obiščem oddaljene bolnike in jim prinesem »tolažilno besedo«. Z vašim darom video projektorja in prenosnika smo si za božič že
ogledali film in kar nekaj Power Point
predstavitev pri srečanju župnijskih
skupin … in to še ni vse. Še eno presenečenje nas čaka: v benediktinskem
samostanu v kraju Keur Moussa nam
bodo izdelali instrument »kora«,
tako se bo naša hvalnica še
slovesneje dvigala k Bogu.

in odraslih katehumenov, biblične
in molitvene skupine, številna gibanja mladih, pevski zbori in združenja katoliških mož in žena idr. Toliko
jih je, da se kar težko vsi zvrstijo, še
dobro, da devet mesecev ni dežja in so
mnoge skupine lahko kar pod milim
nebom in drevesi.
In kaj mi v letošnjem letu še posebej
razveseljuje srce in duha in s kakšnimi težavami se srečujem. Naj začnem
pri težjem.

V Thiaroyu delujem med ljudstvom
Mandžak. Od svojih predhodnic sem
veliko slišala o njihovih težavah, pa
tudi o težavah tistih, ki se jim posvečajo in delajo med njimi. Zelo
močno so namreč navezani na
svojo tradicijo, neradi imajo red
in predvsem vsaka dokumentacija
jim pomeni zgolj formalnost, ki jo
zlahka zanemarjajo. Ko sem sama
prevzela delovno mesto, sem si mislila: naredila bom red in pri meni
bo vse urejeno, a sem se pošteno
zmotila. Po skoraj dveh letih delovanja med njimi sem resno opustila namero, da jih spremenim.
Le po preizkušeni potrpežljivosti
in dobroti bodo morda počasi razumeli, da so tudi formalnosti potrebne in pomembne v življenju za
boljšo organiziranost in lepše skupno počutje. Zdaj ne izgubljam več
glave, ko imam pred seboj katehumena z dvojnim različnim priimkom in imenom, z dvema različnima dnevoma rojstva, z različnimi
imeni staršev in krajev rojstva. V razredih, kjer je polovica otrok s priimkom Mendy in druga polovica Gomis,
se kličemo po številkah, tako Mendy
Thérèse1, 2, 3, Gomis Charles 1, 2, 3 in
tako naprej … Vse skupaj lahko zgleda zelo stresno ali pa zabavno, kakor
hoče kdo gledati! Odvisno od nas
samih!
V spominjanju in hvaležnosti v molitveni navezi z vami! S. Polona,
uršulinka

Številke za ime
Iz Thiesa, kjer sem delovala v šoli, za katero ste tudi
Slovenci veliko prispevali
prek Misijonskega središča,
sem prišla v Thiaroy, da zapolnim vrzel v župniji. Le-ta
je nastala po odhodu bolne
francoske sestre, ki se je vrnila v domovino. Tu sem odgovorna za življenje in delo,
saj duhovnik prihaja le ob nedeljah. Torej kateheza otrok

3

e-NABIR ALNIK

Molitev za poklice

Tadeja Mozetič, šolska sestra, Paragvaj
15.2.2011. Pozdravljeni! Veselim se, da so Slovenci tako radodarni in bodo darovi Trikraljevske akcije priromali k misijonarjem.
In Pustna sobotna iskrica ... lepi spomini izpred treh let. Sama
sem te dni zaposlena z vpisovanjem otrok k verouku. Bolj spremljam laiške katehete in se pripravljamo na nov začetek verouka. V hiši je letos »suša«. Trenutno imamo dve dekleti, ki naj bi
se pripravljali za vstop k sestram. Nekaj jih je še na vidiku in so
še doma. Tudi zanje prosimo, da bi dobile korajžo in se velikodušno odzvale klicu. Misijonarimo in zaupamo v Gospodarja žetve.
Hvaležen pozdrav vsem v Misijonskem središču in sploh vsem
našim dragim dobrotnikom v Sloveniji.

Stroj za okras

Miha Drevenšek, Minorit, Zambija
22.2.2011. Ti dnevi so takšni, da je polno slabe

»Ni-ni«

Barbara Čuk, frančiškanka Marijina misijonarka, Mehika
17.2.2011. Pri nas se ukvarjamo z naraščajočim nasiljem. Veliko
najstnikov gre prezgodaj gledat korenince od spodaj. Pravijo, da
je več 10.000 najstnikov vpletenih v organiziran kriminal. Mladi
so poceni preprodajalci mamil. Mladim, ki ne hodijo v šolo, niti
niso zaposleni, pravijo »ni-ni« (niti-niti). Oni so prvi, ki so pripravljeni preprodajati mamila in tako na hitro zaslužiti nekaj denarja – vsekakor več, kot pa če bi pošteno delali v tovarni. In ko
so v napoto, jih po hitrem postopku spravijo na pokopališče. Mir
in vse dobro iz Mehike!

volje in težav. Lani je bilo naše najslabše finančno
leto, odkar sem v tiskarni. Končno rinemo ven
kakor krt na solatni gredi. Komaj te dni prihajajo prvi prijetnejši in toplejši žarki na našo gredo,
ker so nam dolžniki začeli vračati dolgove. Tudi
nov tiskarski stroj smo dobili mesec dni pozneje, kakor pa je bilo v pogodbi. Potem je moral
priti nekdo, da nas je naučil, kako z njim ravnati.
Trudil se je dobre tri dni in končno spravil prve
papirje skozi. Morali bi narediti plošče, a se ni
dalo nič narediti, ker naše mašine niso bile na to
nastavljene. Spustili smo se na stari Adamov sistem, s katerim sta delala že Kajn in Abel, in naredili plošče, da bi tako videli prvi tiskani papir.
Ja ne bi vrag bil vrag, če nam ne bi poslali napačnih kemikalij, ki so požrle sliko na plošči in tako
nismo mogli nič tiskati. Tisti, ki naj bi nas naučil, kako stroj dela, ni imel pojma o tem; prejšnji
petek je pobral šila in kopita in se vrnil v Južno
Afriko. Zdaj imamo nov tiskarski stroj, ki zelo
lepo zgleda in tako vsako jutro lahko občudujemo njegovo lepoto, drugega pa nič! Hvala na požrtvovalnosti in dobroti v upanju, da bo naš stroj
tudi enkrat zalaufal. Kdaj, pa Bog ve!
Bog vas živi vse doma, vaš nadležni p. Miha

Kuga, neverjetno!
Pedro Opeka, lazarist,
Madagaskar

23.2.2011. Te dni sem imel veliko obiskov, med njimi je bil francoski minister za sodelovanje. Obiskal je naše
smetišče, ki ga bodo Francozi pomagali v nekaj letih spremeniti v zeleno okolje. Francija nam je pomagala zgraditi 30 novih stanovanj. Vsi
malo pomagajo in gre delo naprej. In
tako smo vsi veseli. Najlepša hvala in
Bog plačaj tudi vsem dobrim ljudem
v Sloveniji! Ko bo skopnel ta denar,
bom spet pisal in prosil. Hvala vsem
dobrim Slovencem, ki darujejo za riž Madagaskarju je zaradi kuge zadnji še v 21. stoletju, ko bi morala že zdavza naše otroke! Pri nas imamo kugo teden umrlo že 14 ljudi. Neverjetno, naj izginiti. Upam, da ste vi pri doin včeraj je umrl 22-leten fant. Na ampak resnično, da imamo to bolezen brem zdravju. Lep pozdrav vsem!
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Bus za brezdomce
Tomaž Mavrič, lazarist,
Ukrajina

21.2.2011. Od včeraj sneži, rahlo
a vztrajno. Zelo smo Bogu hvaležni za korake, ki smo jih naredili
ob novem projektu v mestu Odesa
ob Črnem morju. Kupili smo rabljen avtobus s tremi vrati in ga
razdelili na tri dele: jedilnica, soba
za prvo pomoč in prostor za šoferja in prostovoljce. Avtobus se ustavlja na določenih točkah, kjer se
prostovoljci srečujejo z brezdomci. Začeli smo s pripravami na zidavo male hiše za novo lazaristovsko skupnost. Vsem priporočam
vse nas v molitev!

Šola raste

Marjeta Zanjkovič, Salezijanka, Madagaskar
20.1.2011. Gradnja naše šole lepo na- Tudi to nas plaši poleg neštetih skrbi.
preduje in smo že v prvem nadstropju ... Moramo pohiteti, ker naj bi na
jesen že začela šola v novih prostorih.
Na vse načine si belimo glavo za opremo razredov in trkamo na velikodušna srca dobrotnikov po svetu. Otroci
pridno molijo in se žrtvujejo, da se
nas Božja previdnost usmili. Prejšnji
teden je padel z odra delavec in je bil
pravi čudež, da se ni huje poškodoval.

A hvala Bogu, nimamo vzroka za
dvome, saj čutimo, da je Bog z nami
in podpira to delo. Ne morete si misliti, kako širok nasmeh in olajšanje sem
izvabila našim predstojnicam ob prelepi novici vaše pomoči. Bog, ki ljubi
uboge in majhne, naj vam bo stoteren
plačnik. Naša molitev za vse drage dobrotnike je ljubeč in hvaležen odmev.
Prisrčen pozdrav in vse dobro!

 Predelan avtobus za terensko
pomoč brezdomcem v Odesi.

Miva med Inuiti
Dorica Sever,
frančiškanka Marijina
misijonarka, Kanada

18.1.2011. V majhni skupnosti v
kraju Whale Cove bolj proti severu sem preživela božič in novo leto,
ker nimajo duhovnika. Bilo je lepo,
preprosto, brez interneta in telefona. Ko sem se vračala, sem imela
sestanek v Montrealu in tam kupila avto. Zdaj se dogovarjamo za
prevoz z ladjo, ki ga bo enkrat julija pripeljala do nas. Avto bomo napolnili s hrano in drugim materialom, ker je življenje tu zelo drago.
Ali bi lahko poslali en napis MIVA
SLOVENIJA, ki ga bomo dali na
avto? Rada bi, da ljudje vedo, da je
dar naše Slovenije! Hvala. Ljudje odpirajo usta od začudenja, ko povem,
da smo dobili avto iz Slovenije, da
tam skrbijo za nas misijonarje, nas
imajo radi in nam pomagajo. Vedno
ste v mojih molitvah in hvaležnost
za vas v pisarni je velika.

Prosim za mleko

Marija Pavlišič, Usmiljenka, Madagaskar
23.2.2011. Prav lepa hvala vam, ki
ste pomoč posredovali in posebno
vsem znanim in neznanim dobrotnikom. Težave se vrstijo in mi smo tu,
da z Božjo pomočjo in s pomočjo dobrotnikov nadaljujemo Gospodovo naročilo. Kot veste, nas je ponovno zalilo. Seveda je uničeno mnogo poljščin, še zlasti riž. Če pride zraven še
bolezen, so pritisnjeni ob zid. Tako
ponovno prosim za sredstva v imenu

najrevnejših. Poleg že porabljene vsote
bi zelo rada kupila mleko v prahu. To
mleko bi zelo prav prišlo otrokom in
tuberkuloznim bolnikom. Zato prosim, če je seveda možno, še malo več,
kot je bilo zadnjič. Da bi se izšlo, prosim za 10.000 evrov. Ne vem, če mi
boste mogli dati, kar prosim, a iz srca
vam bom hvaležna za vse, kar boste
lahko dali. Prav lepa hvala za potrpežljivo branje in upanje za pomoč!
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Toča

Janez Krmelj, duhovnik Lj,
Madagaskar
20.1.2011. Hvala za poslano pomoč
škofiji, s katero opremljamo naš pastoralni center za škofijo. Rezervne
dele za stroje sem prejel in uspel vse
to sam popraviti; nazadnje bom postal
še mehanik. Tu v občini Ambatolava
imamo hudo lakoto. Zadeva je omejena na območju štirih krajevnih skupnostih, nekaj več kot 6.000 prebivalcev je prizadetih. Debela toča je lani
uničila poljščine in riž ter oklestila kavovce. To je naredilo škodo in povzročilo hudo lakoto. Lokalni oblastniki o
tem niso poslali poročila regionalnim
oblastem. Zato sem to opravil sam, ko
sem pisno zbral podatke o posledicah
katastrofalnega neurja. Proti koncu
meseca oktobra sta za posledicami
podhranjenosti in malarijo umrla dva
otroka, do danes pa jih je umrlo že 14.
Lakota se bo delno odpravila v aprilu, če ne bo ciklona, ki bi prizadel riževe posevke. Hvala za vso podporo
in pomoč pri mojem delu. Želim vam
blagoslova pri prizadevanju za dobro
človeka!

Visoke vode

Klemen Štolcar, Duhovnik Lj,
Madagaskar
19.2.2011. Smo v katastrofalnih povodnjih! Tako visokih voda v 30-tih
letih bivanja tu še nisem videl! Veliko
cest je odplaknilo. Riž je šel v maloro. Sinoči me je končno poklical Jože
Adamič. Zaradi visokih voda je postal
otočan. Že nekaj dni ne more nikamor in čepi v novem farovžu ob novi
cerkvi. Dopoldne je tod mimo prišla
s. Marija in povedala, da prinese poročilo o porabi denarja za nakup riža
in drugega. Istočasno bo nova fehtarija. Kaj hočemo, vreme je divje in
vode so ob zadnjem ciklonu katastrofalno narasle. Vrste revežev, zlasti pri
sestrah, so velike. Nadškof Stres naj
hvali Boga, da je ravno odnesel pete,
ker bi bil sicer tu ujet, razen če bi naročil helikopter, ker so bile ceste v vse
smeri neprevozne. Moj načrt za obisk
oddaljene župnije je šel po vodi. Tu po
božji dobroti res v živo čutimo, kako
neznatni smo pred silo Božjega stvarstva. Naše dvorišče je že živo, škofijska Karitas bo delila nekaj meric riža
družinam, ki so pod vodo. Pozdrav in
z Bogom!
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OSEBNO PISMO
Vesna Hiti, usmiljenka, Ruanda

Predbožični
maraton
20.12.2010. Lepota adventnega pričakovanja nežno
vabi, naj odpremo srca za Božji obisk. Vedno znova
Bog prihaja v globine naših iskanj; vedno znova nas
napolnjuje s svojo navzočnostjo. Naj bo tako tudi
za letošnji sveti večer; tako naj bo skozi vse leto,
ki je pred nami! Z Božjo milostjo in blagoslovom
bo upanje plamtelo v naših dušah. Nikoli naj ne
ugasne betlehemska LUČ, ki jo v jaslice naših src
polaga Mati Marija! Zato res: »Sveta noč, blažena
noč! In z Božjo ljubeznijo ožarjeno Novo leto 2011!«
Morda bodo te moje vrstice prišle
že krepko po Božiču; nikoli pa ne
zamuja zvesta molitev in spomin
ob jaslicah. To so trenutki milosti,
ko smo si blizu in je pred Bogom izgovorjeno vse tisto, kar se skriva v
globinah srca: hvaležnost, spodbuda, zvestoba, pričakovanje, tolažba, upanje, veselje ... Vse tisto, kar
bi rada povedala vsakemu osebno in
toplo stisnila dlani!
Vsako leto znova se prepričujem,
»da bom letos pa res napisala vsakemu čisto osebno pismo«. Pa vsakokrat z bolečino spoznam, da te
obljube ne morem izpolniti. Tudi tu
v Afriki smo vpeti v kolesje naglice
in zunanjih pritiskov, ki nas vodijo
tja, kamor sami ne bi hoteli iti.

V polnem zamahu
Mesec december je zaznamovan s
tistimi dejavnostmi, ki niso bile pravočasno opravljene tekom leta. Vsi
projekti morajo biti zaključeni, poročila in obračuni oddani. Zato nas

stiskajo z raznimi izobraževalnimi seminarji in sestanki. V začetku
meseca je bilo množično cepljenje
otrok proti paralizi - od novorojenčkov do petega leta starosti; naslednji
teden spremljanje njihovega psihofizičnega razvoja (stanje podhranjenosti); ta teden je veliko razdeljevanje mrež proti komarjem. Vse te
dejavnosti zahtevajo veliko časa in
dodatnih naporov, saj se število udeležencev giblje tam do 6.000. Ob
vsem tem pa so ustaljene aktivnosti v polnem zamahu: bolniki, podhranjeni, šolska mladina, ki ima počitnice in išče začasno zaposlitev, pa
reveži, ki so lačni, nimajo obleke in

PROŠNJA ZA KREPOSTI
Janez Mihelčič, jezuit, Kirgizija

10 glavnih
grehov
Navajeni smo na sedem glavnih grehov,
misijonar p. Janez je odkril duhovno
izročilo, ki jih pozna devet. Sam pa je iz
izkušnje odkril še desetega. Zato prosi
Boga, naj nam da deset kreposti, da
bomo uspešni s premagovanjem teh
desetih grehov, ki so tudi vzrok sedanje
in sploh sleherne krize.
17.2.2011. Od daleč spremljam mariborsko krizo

tako naprej ... Navsezadnje so se
še pri Karitasu spomnili, da bi
lahko naredili nekaj za tiste, ki
so okuženi z aidsom. Tako bodo
za Božič dobili nekaj hrane.
Vseh osmih blagrov smo lahko
deležne tako ali drugače.
Včasih jih otipljivo zaznamo in
sprejmemo, drugič gredo nekoliko mimo. Smo ljudje in kdaj
pa kdaj se potrpljenje nekam
izgubi.
Z otroki, ki jih podpirate botri,
imamo lepe in trpke trenutke. Tudi to je življenje! Nekateri
znajo darove dobro obrniti,
drugi iščejo bolj vijugaste ceste.
Sestra Tereza pri triinosemdesetih letih še vedno dobro drži
vajeti. Zna spodbuditi, pa tudi
kaznovati. Na račun njenih kaznovanj imamo simpatične
zgodbice, vendar ubogi vedno
potegnejo boljši konec.

Dobrota kljub krizi
Da, pripravljamo se na božič:
duhovno in materialno. Oba
duhovnika zavzeto obiskujeta
vernike na podružnicah. Zdi se,
da ljudje resno jemljejo te trenutke. Na božič bo slavje v cerkvi veličastno, s petjem, bobnanjem in plesom. Polnočnice
tukaj nimamo, ker se ljudje že
hitro z mrakom vrnejo v svoje
domove. V cerkvi bodo lepe jaslice, po domovih pa imajo kar
žive jaslice, saj je povsod polno
otrok in tu pa tam se z njimi v

hiši stiska kakšna ovčka ali kozica. Lani sem v Sloveniji dobila veliko kipcev plastičnih
Jezuščkov in ovc. Razdelile smo
jih otrokom, ki so jih skrbno
stiskali v ročicah in jih z veseljem odnesli domov. Se bodo
letos še spomnili, kam so jih
spravili?
Na mizah ne bo preobilja. Če
bo fižol in sladki krompir, bo
pravo razkošje. Mnogi prihajajo
in prosijo za pomoč v hrani in
obleki. Z darovi iz zaledja mnogim pomagamo. Otroci se že
veselijo bombonov na božični
dan. In za letos se jih je res veliko nabralo. Dobrotniki v domovini so bolj radodarni kot kdajkoli! V tem oziru se svetovna
kriza ni poznala. Morda imajo
pa ljudje prav v tem stanju še
bolj sočutno srce. Zato iskrena zahvala za vsako misel, vse
molitve, vsa darovanja ... On, ki
vidi na skrivnem, naj vsakomur
povrne!
Ko to pišem, moje srce moli za
vsakega izmed vas. Pred seboj
imam vaše obraze, drage sosestre, duhovniki, prijatelji, dobrotniki, sorodniki, znanci ...
Oprostite mi, ker ne morem
vsakemu osebno napisati, kar
bi rada. A smo si blizu, zelo
blizu v Njem, ki nas neizmerno ljubi. Naj bo ta ljubezen nalezljiva in naj nas še naprej povezuje! Iskren božični pozdrav! S.
Vesna.

in trpim zaradi nje. Ne gre mi v glavo, kako je
moglo priti do tega. Ne boli me toliko finančna plat
kakor moralna škoda, ki jo ta kriza povzroča. Bog
daj, da bo prinesla spreobrnjenje in očiščenje. Pred
leti sem bral, da obstaja zelo stara duhovna tradicija, v kateri so našteti tudi glavni grehi, le da jih ni
sedem, temveč devet. Dva druga sta strahopetnost
in laž. Zgleda, da je naša civilizacija tako prežeta s
strahopetnostjo in lažjo, da teh dveh grehov sploh
ni mogla vključiti v svoj spisek. V evangeliju pa
Jezus zelo jasno pokaže, kaj misli o tem. V ključnih
situacijah govori učencem: »Ne bojte se!«, torej, ne
bodite strahopetni. O laži pa govori v zvezi s hudičem, ki »je bil od začetka morilec ljudi in ni obstal
v resnici, ker v njem ni resnice; kadar govori laž,
govori iz svojega, ker je lažnivec in oče laži« (Jn
8,44). Da kljub takim Jezusovim besedam laž ni
bila vključena med glavne grehe, veliko pove, kdo
in kaj smo ... V zvezi z dogodki tu pri nas v Aziji,
po vsem svetu ali pa v Mariboru mi je pa prišlo na
misel, da bi bilo k devetim glavnim grehom potrebno dodati se desetega: neumnost ali odpor do
učenja. Vse svoje življenje poučujem, pa me vedno
znova preseneti in pretrese, kako malo smo se pripravljeni učiti, kako ponavljamo iste napake, kako
stopamo na iste grablje. Res, človek je tako vpleten v to mrežo desetih glavnih grehov, da se sam
iz nje ne more rešiti. Reši ga lahko le Bog, če je človek pripravljen to sprejeti. Vsem prisrčen pozdrav
v Gospodu, p. Janez.

Misijonarjeva molitev
Naj nam Bog podari
pogum - nasprotje strahopetnosti,
zdravo pamet - nasprotje neumnosti,
resnicoljubnost - nasprotje laži,
ponižnost - nasprotje napuha,
skromnost - nasprotje lakomnosti,
čisto srce - nasprotje nečistosti,
ravnodušnost - nasprotje nevoščljivosti,
zmernost - nasprotje požrešnosti,
vedrino - nasprotje jeze,
trudoljubnost - nasprotje lenobe.
Amen.
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Slovensko misijonarsko družino sta zapustila v
začetku tega leta kar dva njena dolgoletna člana, in
sicer lazarist France Buh in usmiljenka s. Marjeta
Mrhar. Sestra Marjeta je malo pred srečanjem z
Očetom še sama popisala svoje življenje, o rajnem
Francetu Buhu pa je spregovoril njegov dolgoletni
sodelavec Rok Gajšek. - Drugi naši Malgaši delajo
pridno naprej, nekaj o svojem delu pove Izidor Grošelj.

Z otrokom kos
kruha in blagoslov
Dne 2.3.2011 je v Tolagnaru umrla misijonarka s. Marjeta Mrhar,
ki je na Madagaskarju živela in delala 50 let. Letos septembra bi
praznovala 70-letnico duhovnega poklica. Ob tej priložnosti nam je
januarja še kratko opisala svoje življenje, kar nam je zdaj dragocen
spomin nanjo.
»Ljubi Jezus, ti veš, kako težko pišem
te vrstice, a naj bo tudi to v tvojo slavo
ter zahvalo za redovniški in misijonski poklic. Rojena sem bila v skromni
vasici Tihaboj, prva od 12 otrok. Na
mali kmetiji je bilo dela veliko, toda
lačni nismo bili. Za druge stvari pa
smo bili večkrat v škripcih, posebno
jeseni za obutev. Krščena sem bila že
drugi dan na ime Hedvika. Starši niso
razkazovali svoje vere, a so jo živeli. Mama nas je že v zibelki učila molitvic. Vsak večer, ko nas je položila
spat, nas je pokrižala z besedami: »S
svetim križem te zaznamujem, pod
Marijinim varstvom zaspi, Jezusu pa
dušo izroči.« Ko je očetu neka žena
rekla, kaj bo s toliko otroki, ji je odgovoril, da vsak prinese s seboj kos
kruha in Božji blagoslov. In ta Božji
blagoslov nas je in nas še spremlja na
življenjski poti.

Želja …
Misijonski poklic je Bog vsadil v moje
srce že v nežni otroški dobi. Ko sem
nekje pri štirih letih gledala slike v reviji Zamorček, sem rekla mami, da
bom šla k tistim črnim otročičkom,
ko bom toliko stara kot ona. Na sliki je
bila redovnica z otroki. Ata je rekel, da
nima denarja, da bi mi dal doto. Vse to
se je vrtelo v moji otroški glavici.
Pri šestih letih sem morala v
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bolnišnico v Ljubljano. Ves čas sem
opazovala sestre usmiljenke pri delu,
še posebej, ko so brale zadaj za kapelo. Nekega dne me je sestra poklicala
in razodela sem ji, kaj me muči. Pa mi
pravi, naj pridem k njim, ker pri njih
ni treba dote. In tako sem živela s to
mislijo v srcu in čakala, da bom zadosti stara za vstop. Poskusno dobo sem
začela decembra 1940 v brežiški bolnišnici. Marca 1941 so me namesto v
semenišče poslali domov, ker so kraje
zasedli Nemci. Po nekaj manjših težavah sem julija le prišla v Ljubljano

in znova začela postulat. 27. septembra so se odprla vrata semenišča v
Marijinem domu v Ljubljani. Bilo nas
je deset deklet. Semenišče je kar hitro
minilo in poslana sem bila v bolničarsko šolo, ki jo je vodila s. Angelina. Že
aprila 1942 sem bila zaposlena v bolnišnici, kjer sem delala vse do odpusta sester 8. marca 1948. Marsikaj žalostnega sem videla in doživela, a to je
le še utrjevalo moj misijonski poklic.
Po razpustitvi sester sem bila eno
leto v Mengšu, nato pa so me poslali
v Makedonijo, kjer sem zopet delala v
bolnišnici. V prvih letih je bila velika
revščina in tudi mnogo malih pripetljajev, ko je na primer mačka ponoči
spala v »kornetu« (sestrsko pokrivalo), ker smo ga položile kar pod posteljo, ali pa so bile mlade miške v čevlju,
ki si ga hotel obuti. Zato tudi nedolžnega veselja in smeha ni manjkalo in
to je bila najboljša priprava za misijone, pa tudi čas goreče molitve in zaupanja. Ker sem bila mlada, sem se
hitro prilagodila novim razmeram.
Morda moje življenje res ni bilo vedno
zgledno in so me sosestre tudi kritizirale, ko sem se vpisala na srednjo

SMRT IN ŽIVL JENJE
medicinsko šolo. A v mojem srcu je
bila le ena želja: uresničiti misijonski poklic. Leta 1959 sem diplomirala, naredila državni izpit in zaprosila
predstojnice, da bi mi pomagali uresničiti misijonski poklic. V vsem tem
obdobju mi je stal ob strani g. ravnatelj dr. Stanko Žakelj in me spodbujal,
naj vztrajam. Čeprav sestra vizitatorica ni bila za to, mi je vseeno dovolila,
da prosim za garantno pismo v Pariz,
na katerega sem kar precej dolgo čakala in ga 27. septembra 1960 končno le dobila. Oddala sem dokumente na francosko ambasado in kot po
čudežu v 14 dneh dobila potni list za
Francijo. Še zadnje priprave in končno
sem 21. novembra ob osmih zvečer na
Jesenicah zapustila Slovenijo.
V Parizu sem ostala pet mesecev in
se učila francoščine. Končno je prišel
trenutek, ko sem se vkrcala na ladjo.
Bila je tovorna in predvidenih je bilo

le šest potnikov, med njimi dve redovnici. Toda ko sem prišla v pristanišče v
Marseillu in vprašala, kje sta sestri, so
mi povedali, da sta odpovedali potovanje. Kaj sem hotela, naredila sem križ
»In nomine Domini«, in se podala na
ladjo. Po 21 dneh vožnje in morske bolezni smo končno pristali v Tamatavi.
Hvala Bogu, da je bil tam mlad duhovnik, ki je bil moj angel varuh, tako da
sem malo z vlakom, malo z avtobusom srečno prišla v Fort-Dauphin.

… Uresničitev
Prvih deset mesecev sem ostala v provincialni hiši. Delala sem v kuhinji, ob
popoldnevih pa sva s sosestro obiskovali reveže. Njihove kočice so bile včasih tako nizke, da je bilo treba notri

po kolenih. Bila je velika revščina in
razdejanje, saj je bil pred kratkim ciklon, ki je naredil ogromno škode. Res
sem z veseljem delala vse, saj v misijonih moraš biti pripravljen na vse, zraven pa sem se ob govorjenju učila še
malgaščine in francoščine, pa tudi na
šivanje sem se spoznala.
Potem sem bila poslana v Vohipeno,
kjer sem s skromnimi sredstvi in oprta
na Božjo pomoč skušala pomagati velikim in malim bolnikom. Ti so bili zelo
številni in vročina neznosna, tako da
mi je odpovedalo srce in so vsi mislili, da je z mano konec. Po daljšem okrevanju sem bila poslana v Ihosy, da za
eno leto nadomestim odsotno sestro,
in nato še v bolnišnico Ambovombe,
zopet za nadomestilo. V vseh teh prvih
etapah sem si nabirala izkušnje za nadaljnje delo. S sosestro sem ob nedeljah z veseljem obiskovala oddaljene
vasi, kjer je poučevala verouk in mlade
mamice učila nege otrok.
Končno sem pristala v Tangainoniju,
kjer sem delala celih 36 let. Veliko lepega pa tudi težkega sem doživela v
teh letih, toliko trpljenja ljudi, pa tudi
zaupanja in hvaležnosti. Kako me je
pri srcu stisnilo, ko je mamica s takim
zaupanjem prinesla otročička, ko si ga
vzel s hrbta, pa je bil že mrtev; ali ko
je mlad človek umiral zastrupljen in
mu nisi mogel nič pomagati. Treba je
bilo prevzeti kar veliko odgovornosti,
ker ni bilo nobenega zdravnika. Bog je
včasih delal res prave čudeže, da sem
na preprost in skromen način pomagala do zdravja. Ko nisem mogla več
naprej, sem šla v cerkev in vse skrbi
preložila na Jezusa in v srcu sem slišala njegov glas: »Zaupaj, saj te nisem
še nikdar zapustil!« Pričeli so prihajati tudi darovi iz Slovenije, Argentine
in Kanade. Prvi pobudniki so bili
gg. Stanko Žakelj, Ladislav Lenček
in Karel Wolbang preko Ognjišča in
nato iz Misijonske pisarne. Bog naj bo
bogat plačnik vsem, ki so mi stali ob
strani, jaz pa se vam skušam oddolžiti
s svojimi skromnimi molitvami.
Ko se je leta 1984 pokazala priložnost za laiške misijonarke, sem jih
sprejela. Veliko dobrega so storile na

preventivnem in socialnem polju, prinesle so svežino in omogočile, da je
bilo delo bolj strokovno in tudi razširile so delokrog zlasti s cepljenjem
in preventivo podhranjenosti. Z veseljem sem ugotovila, da se je smrtnost
otrok zmanjšala. Hvala jim. Vem, da
se ta leta, preživeta na Madagaskarju,
poznajo tudi sedaj, ko so moje gojenke in pacientke že srečne mamice, v
njihovem vsakdanjem življenju. Velik
problem je bil in je tudi še danes tuberkuloza. Tudi gobavosti je še veliko,
čeprav je država noče priznati.
Ko sedaj premišljujem o svojem delu
in življenju, res nimam kaj pokazati,
a vsak dan je bil darovan za Boga in
uboge. Četudi nisem direktno sodelovala pri katehezi, je bilo veliko priložnosti spregovoriti besedo o Bogu in
na skromen način pomagati ubogim,
da so premostili svoje težave, se oklenili Boga in mu zaupali.
Pred šestimi leti sem svoje delo preložila v mlajše roke in hvala Bogu, lepo
teče naprej. Sama pa uživam počitek v
provincialni hiši, kjer še vedno šivam
za uboge, toda moja prva naloga je
molitev, v kateri ste vsi prisotni.

4.3.2011. S. Marjeta se je izgarala za Boga in reveže, zato ji je nebeški Oče

naklonil tako lepo smrt. Ni bilo treba ležati na bolniški postelji. Do konca
je ostala pokončna žena in tudi na dan smrti je še bila zjutraj pri maši in
obhajilu. Mučilo jo je dihanje in zvečer se je težko dihanje stopnjevalo.
Sestre so skupaj z njo molile, ji poslale še duhovnika, da jo je mazilil in
prav takoj po maziljenju je mirno zaspala. Naj počiva v Bogu! Maša je bila
danes ob treh popoldne in takoj po njej pokop. Klemen Štolcar
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Hudomušni misijonar
Z misijonskih poljan širnega Madagaskarja je odšel na večno sončne poljane nebeških livad dolgoletni
misijonar na Madagaskarju lazarist France Buh. Zadnja leta, vedno hrepeneč po svojem misijonu, je
bival v pozorni oskrbi Marijinih sester v Štepanji vasi v Ljubljani. Pogreb vedno veselega oznanjevalca
evangelija je bil v soboto, 19. januarja na ljubljanskih Žalah.
Ponoči iz 16. na 17. februar, ne vem,
ali sem sanjal ali je bilo kaj drugega. V
spominu mi je ostalo vtisnjeno, kot da
bi bilo napisano: umrl je France Buh.
Ko sem zjutraj vstal, sem se vprašal,
če je to res? Ko sem ob 6.30 odprl internet, je po 10 minutah prišlo sporočilo, da je ponoči zaspal naš France
Buh. Zdi se mi, da mi je s sanjami
hotel »osebno« povedati, da odhaja.
France Buh je bil doma v Šmartnem
pod Šmarno goro. V družini je bilo
sedem otrok. Otroška leta, pravi
France, so bila zelo lepa. Radi so se
imeli. A so ta leta le prehitro minila. Prišla je vojna, ki je prinesla toliko gorja. Januarja 1941 mu je umrla
mama, aprila 1945 pa je v zaporu v
Nemčiji umrl še oče. Bratje in sestre
so se razšli po svetu.

Tudi France je skupaj z mnogimi begunci zapustil domovino. Šolanje je
nadaljeval na Bajukovi gimnaziji v
Avstriji. Konec leta 1947 je odpotoval
v Španijo, kjer je stopil v Misijonsko
družbo lazaristov; leto kasneje je prišel v Argentino, kjer je študiral bogoslovje. V duhovnika je bil posvečen 18.
decembra 1954, poučeval v malem semenišču v Escobarju, nato pa deloval
v Paragvaju. Leta 1957 so ga poslali v Cordobo za vzgojitelja novincev.
Spet se je vrnil v Buenos Aires in bil
vrsto let kaplan za Slovence v Lanusu
in profesor v Baragovem misijonišču.
Med njegovimi učenci so bili nekateri kasnejši misijonarji: Pedro Opeka,
Rado Sušnik ...
France je že kot dijak mislil na misijone. Na Madagaskar je prišel 29.

oktobra 1968. Čeprav je bil star 40
let, se je z veliko vnemo oprijel učenja malgaščine (tudi sicer je bil talent za jezike). Prva leta je deloval v
Vangaindranu, nato ga je pot vodila v Vondrozo-Karianga. To je veliko misijonsko področje zahodno od
Farafangane. Tem ljudem je daroval
lep del svojega življenja. Ob zavzetem
obiskovanju postojank se je posvečal
zlasti formaciji katehetov, ki so v misijonih stebri krščanskih skupnosti.
Sledile so še druge postojanke: Vohipeno, Tanandava, Tangainony, Ankarana. Obenem je bil več let škofijski ekonom in šest let generalni vikar farafanganske škofije. Konec devetdesetih let
je hudo zbolel. Po večmesečni kemoterapiji v Vichyju v Franciji se je vrnil in
deloval v gobavskem naselju Ambatoabo v Farafangani. Leta 2006 ga je zadela možganska kap. Od takrat je bil
delno paraliziran in vezan na posteljo. Čeprav je sam zelo želel, da bi ostal
na Madagaskarju, so ga zdravniki in
sestre prepričali, da bo bolje, če gre
domov. Tako je aprila 2007 prišel v Slovenijo in bil zadnja štiri leta v oskrbi
Marijinih sester v domu sv. Vincencija
v Štepanji vasi (Ljubljana). Sestram izrekam prisrčno zahvalo v imenu vseh
»Malgašev« in prijateljev za tako skrbno pomoč in ljubezen.

Starejši brat
France Buh je bil za vse nas, ki smo ga
poznali ali z njim živeli, naš »zoky«
(starejši brat). Madagaskarju je daroval dobro polovico svojega življenja. In večkrat je ponavljal: »Tam
je moje srce«. Vse to pove, da mu je
Madagaskar prirasel k srcu. Tam se
je dobro počutil. Blizu so mu bili preprosti ljudje; in tudi sam je živel zelo
preprosto.
France je bil veselega značaja in je
hitro našel stik s človekom. Kot izkušen človek, sobrat in misijonar je bil
mnogim v oporo. Vsi, ki smo ga poznali in z njim živeli, smo doživeli ob
njem res lepe in prijetne trenutke.
Tudi sam sem pri Francetu začenjal
prve korake misijonskega življenja. To
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Izidor Grošelj, duhovnik Lj, Madagaskar

Ne znaš francosko?
Francoščina na Madagaskarju ni potrebna, saj na podeželju večina
še pisati ne zna, kaj šele francosko. No, če pride pridigat duhovne
vaje nadškof Stres, pa brez nje ne gre. Izidor spregovori o svojem
delu, pa tudi nenavadnih malgaških običajih.
14.2.2011. Lep pozdrav vsem v pisarni lahko kupili. Glavna hrana je kruho-

je bilo davnega leta 1970. Takrat smo
bili skupaj: France Buh, Pedro Opeka
(še bogoslovec), P. Botomary Norbert
(malgaški sobrat) in jaz. Posebej mi je
ostalo živo v spominu bratsko sožitje,
ki je vladalo med nami.
Ker je bil France vedrega značaja in se
je rad šalil, smo radi prihajali k njemu.
Takole piše misijonar Klemen Štolcar:
»Vem, da se nam Buh zdaj še bolj hudomušno smeji, kakor se nam je za
časa skupnega bivanja tu. Zavidam
mu njegovo hudomušnost in neuničljivo dobro voljo, predvsem pa gledanje na morda trenutno težke stvari s
primerne oddaljenosti. Sedaj je z nasmehom uspel. Hvala vam, da ste ga
dostojno pospremili na božjo njivo.
Upajmo, da bo iz vic ali že kar iz nebes
navijal za nas. Najbrž že sedi za pisalnim strojem, za katerega je vsem naročal, naj mu ga prinesejo od tod ...«
Prirojeni humor Franceta ni zapustil
vse do zadnjega diha. Tudi ko je ležal
na postelji, je znal spraviti človeka v
dobro voljo. Pogosto sem ga obiskoval
in bil z njim kar nekaj časa. Preprosto
sva kramljala. Vedno so se mu misli
vračale na Madagaskar, v farafangansko škofijo, kjer je bilo njegovo srce.
Dragi prijatelj, dragi sobrat France,
hvala ti za vse dobro, ki smo ga prejeli po tvoji ljubezni in tvojem humorju.
Želimo ti, da se odpočiješ od vseh naporov in trpljenja. Prosimo Gospoda,
da ti podeli nagrado zvestega služabnika! »Gospod, podeli nam po njegovem posredovanju novih duhovniških
in misijonskih poklicev«! France, počivaj v miru!
Rok Gajšek, lazarist, nekdanji misijonar na Madagaskarju

in vsem prijateljem misijonov! Prejšnji
teden smo imeli duhovniki skupaj z
našim škofom sestanek v Farafangani.
Sestanek traja kar tri dni. Vmes je en
dopoldan rekolekcija. Sestanek zna
biti na čase tudi dolgočasen, zato
sem pri Klemenu vzel eno od številk
Misijonskih obzorij, ki je jaz nisem
prejel. Tam urednik g. Ocvirk pod naslovom Malgaška pogača objavlja naše
dopise in pravi, da bolj malo pišemo.
Popoldne sem v Farafangano pripeljal
fanta, ki je z močmi precej pri kraju.
Verjetno gre za tuberkulozo. Zdravil
se je že v Vangaindranu, pa mu niso
nič odkrili. Tu v Farafangani pa imajo
rentgen. Upam, da mu bodo postavili pravo diagnozo. Jutri zjutraj plačam
celoletno pokojninsko zavarovanje
za naše stalne delavce, potem grem
nazaj. Tako imam sedaj nekaj časa, da
kaj napišem.

Stres med nami
Z duhovnimi vajami nadškofa Stresa
so bili vsi duhovniki zelo zadovoljni. Obiskal je tudi naše misijone.
Po prvem dnevu duhovnih vaj sem
mu povedal, da ga zelo malo razumem. A ne znaš francosko, se je začudil? Ne! Prav tako sem se sam začudil,
ko me je pred leti pokojni Janko Slabe
povabil na Madagaskar. Izgovarjal
sem se, da ne znam francosko. Pa mi
je rekel: »Saj v Matangi tudi domačini
ne znajo francosko. Če boš hotel tam
delovati, se boš moral naučiti malgaško.« In prav je imel. Pri nas na podeželju je samo nekaj odstotkov ljudi pismenih, kaj šele da bi znali francosko.
Tako je šola, ki smo jo skupaj zgradili, pravi balzam v boju proti nepismenosti. Nadškof Stres pa mi je dal svojo
knjigo, ki je bila podlaga za duhovne
vaje, v slovenščini.
Hvala za denar, ki ste ga poslali za
mleko za podhranjene otroke. Ravno
danes, ko sem odhajal iz Matange, mi
je neka žena prinesla svoja dvojčka,
stara kakšna dva meseca. Same kosti.
Riža ni, ali pa je predrag, da bi ga

vec, ki sicer napolni trebuh, ni pa hranilen. Tako vsak torek delimo konzervirano mleko podhranjenim otrokom.
Pri kmetijskem projektu si prizadevamo, da bi izboljšali zemljo in sadili čim več različnih stvari, da ljudje ne
bi bili odvisni samo od riža.

Uhani in vrač
Stavba dispanzerja je v glavnem končana. Kontejner z opremo je že na
poti. Julija pridejo v okviru tropske
medicine štirje medicinci, iščemo pa
tudi domačega zdravnika. Na južnem
delu misijona zaključujemo podružnično cerkev. Prejšnjo nedeljo sem
nenapovedano s čolnom odšel k njim
in sem jih kar precej »zasačil« pri nedeljskem bogoslužju. Večinoma namreč ne vedo, kdaj jih obiščem.
Še ena zgodbica, ki nam govori o poganskih navadah. Hči krščanskih staršev in žena predsednika naše cerkve
ni našla uhanov. To je povedala očetu,
ki je že dolgo kristjan. Ta je odšel po
nasvet k vraču, ki mu je povedal (beri:
si izmislil), kdo je ukradel uhane. Ker
je mož precej premožen, je sklenil,
da je treba fanta (za kar ni imel nobenih dokazov) zapreti. To je pri nas
zelo enostavno. Žandarjem daš nekaj
denarja in poveš, koga naj zaprejo. No,
potem pa je tista punca našla uhane,
ki so ji padli pod posteljo. Epilog:
vaška skupnost je naredila red in obsodila očeta punce na kazen dveh
volov in še nekaj denarja. Luna park.
Zdaj grem pa spat. Lep pozdrav,
Izidor.
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PUSTNA SOBOTNA ISKRICA

Pust, mastnih ust
»Za nami je Pustna sobotna iskrica
2011. Pustni ples z dobrim namenom
je znova presegel naša pričakovanja
in narisal nasmeh na obraze slovenskih misijonark in otrok v Ruandi in
Burundiju. In kako uspešni smo bili?

Dejstva: na dobrodelno pustovanje je
prišlo skoraj 2.000 maškar, s telefonskimi in sms darovi, darovi maškar v
dvorani, z Lučkami, brezalkoholno pijačo Pivovarne Union, Blatnikovimi in
Trojanskimi krofi smo zbrali 42.325 €.
Ves denar je namenjen obnovi Centra
za podhranjene v Burundiju in šolanje v Ruandi, ves denar! Denar bo naprej posredovalo Misijonsko središče
Slovenije, ki je tudi odposlalo položnice.

Foto: Jože Bartolj

Pregovor v naslovu tokrat ne velja samo za nas v Sloveniji; na
račun pusta v priredbi Radia Ognjišče se bodo vsaj nekoliko
»pomastili« v obnovljenem Centru za podhranjene v Burundiju
in šolarji v Ruandi. Urednik Radia Ognjišče Franci Trstenjak
nam je posredoval informacijo o Pustni sobotni iskrici, ki jo je v
imenu radijcev spisal Jure Sešek.
Odličen občutek je narediti kaj dobrega. Pa ne samo to: sodelavci
smo se še bolj povezali med seboj
in naredili dober radijski program, ki je nagovarjal poslušalce.
Radio Ognjišče je akciji namenil
vrsto priprav, programski čas
in delo sodelavcev, nastopajoči so se odrekli slehernemu honorarju. Pomemben delež so
dodali prostovoljci, ki so odgovorili povabilu Misijonskega
središča Slovenije. Veseli smo,
da je Pustna sobotna iskrica 2011 obrodila sad, ki se ne
kaže le v zbranem denarju,
ampak tudi v mnogih lepih
spominih, čudovitih odmevih, pi- na spletnih straneh. Narisala je nasmeh
sanih fotografijah in video zapisih na dveh celinah in v mnogih srcih! Pust
je bil dober. Hvala
vsem!«
Dispanzer v Rwisabi, Burundi
Po teh Juretovih
besedah lahko napišem še naše veliko presenečenje, da
vsota zbranih sredstev ni bila manjša od lani, celo nekoliko višja. Je pa
res, da je bilo precej manj darovalcev z mariborskega
konca. Lep pozdrav,
Franci Trstenjak

Iznajdljiva ljubezen
Spoštovani!
Minil je pustni čas – in tudi letos je bil zelo vesel, kot že tolikokrat doslej. Mi
smo doma v majhni vasici Vopovlje pri Cerkljah na Gorenjskem, kjer maškare na pustni torek že dolga leta obiskujejo domove. Vas ima okrog 30 hiš ter
kar nekaj otrok, zato je ta dan veselje precejšnje, saj zvečer tudi zakurimo
»pusta«. Letos smo se 'malo večje maškare' odločile, da denar, ki nam ga
dajo vaščani ob obisku maškar, namenimo za otroke v Ruandi in Burundiju.
Odpovedali smo se vsakoletnemu nakupu sladkarij. Otrokom smo kupili
za spomin knjige, ostalo pa prispevamo za misijone. Res ni ne vem kakšna
vsota (300 €), toda verjemite, da je dano z veliko veselja in dobre volje. Z lepimi pozdravi od vseh prebivalcev Vopovelj!
V imenu vaščanov Marija Urh
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Tehnika in kultura
z roko v roki
Iz Gatine blizu Grosuplja je prišlo prijazno skavtsko vabilo z malo
čudnim naslovom: Tehnika in kultura z roko v roki in vabljivim
podnaslovom: Več kot nas bo, bolj nam bo lepo! Gatina? Le kje je to?
Tam okrog Grosuplja poznam kar nekaj vasi, pa še nisem slišala za
Gatino. Tehnika me ne zanima preveč, saj sem popolnoma atehnični
tip, ampak Tone je tako lepo opisal ta svoj projekt z naslovom
Fotovoltaika in ko sem še prebrala, da gre to v misijon v Matango
na Madagaskar, me je takoj začela zanimati tudi tehnika. Kaj pa
Mojca in njeni plesi? Ja, ja, to pa je nekaj zame in zdelo se mi je
super, da želi svoje plesno znanje podeliti tudi nam skavtom.

montirana na župnišče v Matangi in
druga na dispanzer. Povedal je tudi, kaj
vse lahko naredimo za misijone, kako
lahko z vsakim malim darom nahranimo veliko lačnih ust, cele družine, kako
pomembna je vsaka mreža proti komarjem, vsak lonček riža, vsaka tableta proti zajedavcem, vsaka naša pomoč
misijonarjem, pa tudi naša molitev. In
da bi bilo slavje popolno, smo potem
plesalci in plesalke še zaplesali in zaigrali na inštrumente. Kar dobro nam je
šlo. Mojca, super plesna učiteljica si!

Torej: grem v Gatino, sem se v trenutku odločila! Grem, da bom videla, kaj
se bo odpeljalo na Madagaskar in grem
se učit plesnih korakov. Pa ne čisto navadnih in modernih – grem se učit
ljudske plese. Moja dolgoletna skrita
želja bo postala prav v Gatini vsaj nekajurna resničnost.

Fotovoltaika?
Jutro je bil mrzlo in lepo, dan je obetal veliko in pred Lampretovo hišo je
bilo že nekaj skavtov, velik pisker vročega čaja in veliko pladnjev odličnega
domačega peciva. Začeli smo prihajati
z vseh strani in kmalu se nas je nabrala
kar velika skupina. Začetni krog, pozdravi in objemi, predstavitev obeh projektov in že smo se preselili v prostore
Gasilskega doma, kjer je bilo prijetno
toplo. Tone je predstavil svojo fotovoltaiko in naučili smo se, da je to veda,
ki proučuje pretvorbo sončne energije
v elektriko. Ni bilo več videti tako zelo
znanstveno in nerazumljivo ... Naučili
smo se tudi nekaj o sončnih celicah,
o obnovljivih virih energije, o biomasi, geotermalni energiji, pa še o sončni,
vetrni in vodni energiji.
Ko nam je Mojca začela predstavljati
ljudske plese, opisovati narodne noše
in instrumente, tipe noš in vrste plesov,
pa je zaigralo srce … Koliko bogastva
se skriva v vsem tem! Kako smo lahko
ponosni, da vse to imamo in kako zelo
prav je, da tu in tam ponovimo že naučeno in se naučimo še kaj novega.
In potem smo se razdelili: fantje k tehniki, punce k plesom. O, ne, ne, ni bilo
čisto tako! Nekaj punc je odšlo med
tehnike in nekaj fantov je plesalo. In
to odlično! Naučili smo se nekaj belo-

kranjskih plesov in jih z Mojčino pomočjo zaplesali ob prepevanju »Hruške,
jabolka, slive ...«, pa »Lepa Anka kolo
vodi …« in drugih pesmi. Izdelali smo
tudi svoj instrument in z njim zapeli
»Na planincah sončece sije ...«.
Priklicali smo sonce vsaj za nekaj kratkih trenutkov, da so tehniki in tehnice
lahko naredili finalna dela in zmontirali veliko različnih kablov. In prišel je
najslavnejši trenutek dneva! Pridružil
se nam je g. Stane Kerin, direktor
Misijonskega središča, in slavnostno
prerezal trak trobojnice na fotovoltaiki ... Iz naših ust se je kar sama od sebe
slišala pesem Hvala večnemu Bogu. G.
Kerin je povedal, da bo ena od naprav

V kotličku se je medtem skuhal odličen golaž, za katerega ima veliko zaslug
Tončka. Hvala, zares je bil dober! Vrnili
smo se v Gasilski dom, da bi kot vrhunec
dneva ali piko na i gledali še predstavitev Madagaskarja, ki nam ga je v sliki
in besedi odlično predstavila svakinja
misijonarja Jožeta Adamiča. Saj je čisto
vseeno, če nas ni ubogal računalnik in
nismo gledali prestavitve na zidu, tudi
ekran je bil čisto dovolj, saj smo gledali in poslušali s srcem. In na koncu: krog
in velika zahvala za povabilo in krasen
dan, želja, da bi odšlo na Madagaskar še
več Tonetovih pošiljk in da bi Mojca organizirala nadaljevalni plesni tečaj …
Ester Srdarev
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JUBILANTI – ČESTITAMO
70 letnica
življenja

Zora Škerlj,
uršulinka, rojena
8. julija 1941 v
Vrjopljah pri
Vipavi. V misijone
je odšla leta 1965.
Deluje v Bocvani.

65 letnica
življenja

Vida Gerkman,
usmiljenka, rojena
2. junija leta 1946
v Cerkljah na
Gorenjskem. V
misijone je odšla
3. februarja 1977. Deluje v Ruandi.

65 letnica
življenja

Anica Starman,
frančiškanka
Brezmadežnega
spočetja, rojena
18. julija 1946
v Zagrebu.
Na Slonokoščeno obalo je odšla
8. maja 1980.

40 letnica
življenja

Barbara Čuk,
frančiškanka
Marijina
misijonarka,
rojena 29. julija
1971 v Ljubljani.
V Mehiko je odšla 20. avgusta
leta 2004.

20 let dela
v misijonih

Vesna Hiti,
usmiljenka,
rojena 12. julija
1954 V Ljubljani.
V misijone je odšla
24. junija 1991.
Deluje v

20 let dela
v misijonih

Zvonka Mikec,
salezijanka, rojena
14. maja 1962 v
Šentrupertu pri
Novem Mestu.
V misijone je
odšla 23. junija 1991. Deluje
v Mozambiku.
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DAROVALI STE - HVALA
ZA LAČNE V MISIJONIH posamezniki: Breznik
Ida Marija, Čehovin Albina, družina Durič, družina Žugman, Genc Ana, Hace Uroš, Jager Klemen, Jan Rezka, Kozina Jože, Kozinc Janez, Kravos Stojan, Lorber Petra, Meglič Alma, Meglič
Ana, Motaln Betka, Murko Ana, N. N. , Narobe
Antonija, Seršen Rozalija, Smole Jana, Svetina
Marijana, Štefančič Ana, Verbuč Danica župnije:
Braslovče, Sodražica, Šmarje na Vipavskem
o ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE MISIJONARJEV župnija: Ljubljana-Ježica posameznica:
Trček Francka o SKLAD ZA GOBAVCE posamezniki: družina Durič o ZA MADAGASKAR posamezniki: Breznikar Rozi, Jerovšek Jure, Kuntarič Frančiška, Lamovšek Jože, N. N. , Sokler
Marija, Stanovnik Ana o ZA MISIJONE posamezniki: Ambrožič Lucija, Babnik Francka, Babnik
Marija, Beravs Mihael, Blažič Miha, Brišar Valerija, Bukovec Stanko, Cerar Marjeta, Cvelbar Andrej, Cvitan Štefanija, Čaks Vera, Debeljak Jože,
Dolšak Zofija, Fajmut Ana, Frančiškanski Samostan Sveta Gora, Frančiškova Družina Lj. Šiška,
Gantar Metod, Gantar Tadeja, Gerl Janez, Godec
Ana, Goljat Milka, Golob Julijana, Habe Antonija,
Habe Zoran, Habinc Ivica, Ham Alenka, Hren Terezija, Ipavec Gabrijela, Iršič Andrej, Jeromen
Ana, Jeromen Kavčič Marija, Jurkovnik Francka,
Kebe Janez, Kitak Ljudmila, Klopčič Marija, Kocjančič Lea, Kokot Branka in Franc, Konda Martin, Korče Anica, Kordiš Mara, Koren Leopold,
Kotar Daniela, Kotnik Ambrož, Kovač, Kovačič
Jože, Kovačič Jožica, Kovačič Klementa, Kozina
Jože, Kozole Cvetka, Kranjc, Kranjc Barica,
Kranjc Ivan, Krečič Rada, Kunc Marijana, Lamovšek Hedvika, Lenassi Franc, Lesar Markovič
Mateja, Leskovšek Marija, Ljumani d. o. o. ,
Logar Janez, Lukman Janko, Magajne Ciril, Magdič Olga, Malešič Rada, Marko, Mayer A. J. , Mikulin Olga, Morelj Darja, Motaln Betka, Mozetič
Natalija, Murko Ana, N. N. , Ocepek Maksimiljan, Ozvatič Alojz, Paškič Ilija, Pavlovič Lucija,
Pegan Alenka, Pirc Dragica, Piščanec Ivan, Pori
Ana, Provincialat Lazaristov, Raušel Jožef,
Remar Aleksander, Rijavec Andrej, Rothmeier
Hans, Rozoničnik Jože, Rutar Mirko, Saje Amalija, Sarjaš Eli, Schwarzbartl Tomaž, Selan Matija,
Smrkolj Neža, Sotlar, Strajnar Ana, Strnad Ivanka, Sulcer Nataša, Šček Jože, Šef Magdalena, Šlajpah Marija, Štalec Kristina, Štalec Marija, Štefančič Ana, Štrukelj Frančiška, Uršič Jože, Uršič
Milena, Vehovar Darinka, Velikonja Štefanija,
Vidmar Ana, Volk Justina, Vomberger Angelca,
Zupančič Ivan, Zupančič Jože, Žele Ana, Žeželj
Miro, Žmaucar Anton, Žohar Bernarda župnije:
Dolenja Trebuša, Godovič, Koper, Otlica, Sv. Helena-Dolsko, Višnja Gora, Vrhnika o ZA ŠOLANJE BOGOSLOVCEV posamezniki: Blažič Miha,
Mah Tinko, Ravnihar Marija, Šifrar Ana, Vinkovič Marija o ZA RUANDO IN BURUNDI posameznik: N. N. , Plausteiner Irena o VODNJAKI MALAVI župnija: Besnica posamezniki: Ovsenik Zora, Potočnik Bernarda, Škerlj Amalija
o ZA RIŽEVA POLJA NA MADAGASKARJU posamezniki: Gazvoda Marija, Jeršič Jasminka,
Kozinc Janez, Lampret Luka o ZA SV. PISMO ZAMBIJA posameznici: Skumavec Marija, Štiglic Neda o ZA HAITI posamezniki: Babnik Marija, Blatnik Marija, Brišar Tončka, Eržen Stanka, Falež Janez, Ferjančič Marija, Furar Tone,
Gregorc Ivan, Jelinčič Roža Ana, Kadunc Polona,
Kolenc Marija, Konhajzler Ljudmila, Kraševec,
Lunder, Macerl Ivanka, Matoic Branka, N. N. ,
Pegan, Pirtovšek Alenka, Skribe Katarina, Šavli
Marija S. P. , Triplat Zvonka, Volovlek Marija
o ZA POTRES V ČILU župnija: Koper - Sv. Marko
o DROBIŽ ZA RIŽ posamezniki: Bratuša Andrej, Horvat, Šubic Ida o PAKISTAN - POPLAVE
posamezniki: Kokalj Rok, Kolenc Marija, Kuclar
Terezija o TRIKRALJEVSKA AKCIJA župnije:

Bolniška Župnija, Ajdovščina, Ankaran, Begunje
na Gorenjskem, Bertoki, Besnica, Bled, Branik,
Braslovče, Brdo, Brezovica, Brje, Brusnice, Celje Bl. Anton Martin Slomšek, Cerklje na Gorenjskem, Cerklje ob Krki, Col, Črenšovci, Črneče,
Črni Vrh nad Idrijo, Črniče, Dob, Dobrepolje-Videm, Dolenja Vas, Dolnji Logatec, Dovje, Dramlje, Dravograd, Fram, Godovič, Gomilsko, Gora
pri Sodražici, Gorje, Gotovlje, Grosuplje, Hinje,
Homec, Idrija, Ig, Jarše, Jesenice, Kamnik, Kančevci, Kidričevo, Knežak, Kočevje, Komenda,
Koper, Koroška Bela, Kostanjevica na Krasu, Košana, Kotlje, Kovor, Kranj-Drulovka/Breg, Kranj-Šmartin, Kranj-Zlato Polje, Kranj, Kranjska
Gora, Kresnice, Krka, Kropa, Krško, Laporje,
Laško, Lesce, Leskovec pri Krškem, Leše, Libeliče, Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-Črnuče, Ljubljana-Fužine, Ljubljana-Ježica, Ljubljana-Kašelj/
Zalog, Ljubljana-Sv. Trojica, Ljubljana-Šentvid,
Ljubljana-Štepanja vas, Ljubljana-Zadobrova, Ljubljana - Sv. Peter, Ljubno, Ljubno ob Savinji, Ljutomer, Lokavec, Lokev, Lom, Luče ob Savinji, Maribor-Radvanje, Maribor-Sv. Križ, Maribor-Tezno, Mengeš, Mežica, Murska Sobota, Naklo, Nazarje, Nevlje, Notranje Gorice, Nova Cerkev,
Novo Mesto-Kapitelj, Novo Mesto-Sv. Janez,
Novo Mesto-Sv. Lenart, Ovsiše, Pečarovci, Planina, Planina pri Rakeku, Podčetrtek, Podgorje pri
Slov. Gradcu, Podkraj, Podnanos, Polhov, Poljane
nad Šk. Loko, Poljčane, Polzela, Portorož, Povir,
Prebold, Prečna, Preserje, Preska, Prevalje, Ptuj-Sv. Jurij, Ptuj-Sv. Peter in Pavel, Radeče, Radovljica, Rakek, Ravne na Koroškem, Razbor pri
Slovenj Gradcu, Reteče, Ribnica, Rob, Rodik,
Sela pri Kamniku, Selca, Slivnica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Sodražica, Sora, Središče ob Dravi, Stara Loka, Stomaž, Studeno, Sv.
Anton, Sv. Danijel nad Prevaljami, Sv. Duh pri
Škofji Loki, Sv. Florijan v Dolini, Sv. Helena-Dolsko, Sv. Jakob ob Savi, Sv. Jakob v Slov. Goricah,
Urad Sv. Jernej pri Ločah, Sv. Križ-Podbočje, Sv.
Križ nad Jesenicami, Sv. Lovrenc, Sv. Marko niže
Ptuja, Sv. Rupert v Slov. Goricah, Sv. Trojica v
Slov. Goricah, Sv. Urban-Destrnik, Sv. Vid nad
Valdekom, Svetinje, Šempas, Šenčur, Šentjanž
na Vinski Gori, Šentjošt nad Horjulom, Šentjur
pri Celju, Šentjurij-Podkum, Šentjurij pri Grosupljem, Šenturška Gora, Šentvid pri Stični, Škocjan, Škofja Loka, Škofljica, Šmartno ob Paki,
Šmartno pod Šmarno Goro, Šmartno pri Slov.
Gradcu, Št. Ilj pri Velenju, Št. Peter-Otočec,
Štjak, Trbovlje-Sv. Martin, Trbovlje - Sv. Marija,
Trebnje, Trnje, Tunjice, Turnišče, Ubeljsko, Unec,
Velesovo, Velika Dolina, Velike Poljane, Velike
Žablje, Veržej, Vipava, Vipolže, Vodice, Vrabče,
Vranja Peč, Vransko, Vrh-Sv. Trije Kralji, Vrhnika, Vrhpolje, Vrhpolje, Zagorje, Zagorje ob Savi,
Zaplana, Zgornji Tuhinj, Zlato Polje, Zreče,
Žalna, Železniki posamezniki: Beravs Mihael,
Dolinšek Martina, Drobnič Anton, Frančiškanski Samostan Brezje, Krivonog Pavla, Kucler Jerica, Kunstelj Rudolf, Marijine Sestre, Matko
Gosak Siva, Milavec Igor, Mrak Janez, Muršak
Anton, Mušič Gorenšek Matejka, N. N. , Pelicon
Pia, Rihtar Fani, Skavti Logatec 1, Stanič Erika,
Turk Lukan Katarina, Vodnik Cvetka, Windschnurer Milan, Zorec Franc o ADVENTNA AKCIJA
- OTROCI ZA OTROKE župnije: Koper - Sv.
Marko, Ajdovec, Ajdovščina, Ambrus, Ankaran,
Apače, Batuje, Begunje na Gorenjskem, Begunje
pri Cerknici, Bela Cerkev, Bertoki, Besnica,
Bevke, Biljana, Bizeljsko, Blagovica, Bloke, Bogojina, Borovnica, Boštanj, Bovec, Branik, Brdo,
Brestanica, Brezovica, Brusnice, Bučka, Bukovščica, Celje - Bl. Anton Martin Slomšek, Cerklje
na Gorenjskem, Cerklje ob Krki, Cirkovce, Cirkulane, Col, Čatež ob Savi, Črenšovci, Črni Vrh nad
Idrijo, Črniče, Črnomelj, Davča, Dekani, Deskle,
Dobje, Dobovec, Dobrepolje-Videm, Dobrna, Do-

DAROVALI STE - HVALA
brnič, Dokležovje, Dol pri Ljubljani, Dolenci, Dolenja Vas, Dolnji Logatec, Dornava, Dornberk,
Dramlje, Dravograd, Drežnica, Dutovlje, Fram,
Gabrovica, Godovič, Gomilsko, Gore, Goriče,
Gorjansko, Gorje, Gornja Radgona, Gornja Sveta
Kungota, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Gotovlje,
Grgar, Griže, Grosuplje, Hajdina, Homec, Horjul, Hotedršica, Hrastnik, Hrenovice, Hrpelje-Kozina, Idrija, Ihan, Ivančna Gorica, Izola,
Jarše, Javor, Javorje nad Škofjo Loko, Jelšane, Jesenice, Jezersko, Kalobje, Kamnik, Kamno,
Kanal, Kančevci, Kapla na Kozjaku, Kidričevo,
Kisovec, Knežak, Kobjeglava, Kočevska Reka,
Kog, Kokrica, Kolovrat, Komen, Koper, Koprivnik v Bohinju, Koroška Bela, Korte, Kostanjevica na Krki, Košana, Koštabona, Kovor, Kranj-Primskovo, Kranj-Šmartin, Kranj-Zlato Polje,
Kranj, Kranjska Gora, Krašnja, Kresnice, Križe,
Krka, Krkavče, Kromberk, Krško, Laporje, Ledine, Lesce, Leskovec pri Krškem, Leskovica, Leše,
Levpa, Libušnje, Litija, Ljubečna, Ljubljana-Barje, Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-Črnuče, Ljubljana-Dravlje, Ljubljana-Fužine, Ljubljana-Ježica,
Ljubljana-Kašelj/Zalog, Ljubljana-Marijino Ozna
njenje, Ljubljana-Moste, Ljubljana-Rakovnik,
Ljubljana-Rudnik, Ljubljana-Sv. Jakob, Ljubljana-Štepanja vas, Ljubljana-Trnovo, Ljubljana-Vič,
Ljubljana-Zadobrova, Ljubljana - Sv. Peter, Ljubno ob Savinji, Ljutomer, Loče pri Poljčanah, Log
pod Mangartom, Lokavec, Lokev, Lucija, Luče
ob Savinji, Lučine, Majšperk, Mala Nedelja, Maribor-Pobrežje, Maribor-Radvanje, Maribor-Sv.
Jožef, Maribor-Sv. Križ, Maribor-Tezno, Mežica,
Miren, Moravče, Most na Soči, Murska Sobota,
Muta, Naklo, Nazarje, Negova, Nevlje, Notranje
Gorice, Nova Cerkev, Nova Gorica-Kapela, Nova
Oselica, Nova Štifta, Novo Mesto-Sv. Janez,
Novo Mesto-Sv. Lenart, Novo Mesto-Šmihel, Odranci, Olimje, Ormož, Ovsiše, Pečarovci, Peče,
Piran, Pirniče, Pivka-Št. Peter na Krasu, Planina
pri Rakeku, Podbrdo, Podčetrtek, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, Podgraje, Podkraj, Podnanos,
Polenšak, Polhov Gradec, Poljčane, Polje ob
Sotli, Ponikva, Portorož, Postojna, Povir, Prečna, Preska, Prežganje, Prihova, Primskovo na
Dolenjskem, Ptuj-Sv. Jurij, Ptuj-Sv. Peter in
Pavel, Rače, Radeče, Radenci, Radlje ob Dravi,
Radomlje, Radovica, Ravne na Koroškem, Razbor pri Slovenj Gradcu, Razkrižje, Ribnica, Ribnica na Pohorju, Rova, Rovte, Ruše, Sečovlje,
Sela pri Kamniku, Selca, Skomarje, Slap, Slavina, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Soča,
Solkan, Sora, Sorica, Spodnja Idrija, Spodnja
Polskava, Srpenica, Stara Oselica, Stomaž, Stranje, Studeno, Sv. Anton v Slov. Goricah, Sv. Duh
pri Škofji Loki, Sv. Florijan v Dolini, Sv. Helena-Dolsko, Sv. Jakob ob Savi, Sv. Jedert nad Laškim, Sv. Jernej pri Ločah, Sv. Jurij ob Ščavnici,
Sv. Jurij v Slov. Goricah, Sv. Katarina-Topol, Sv.
Križ-Podbočje, Sv. Križ nad Jesenicami, Sv. Kunigunda na Pohorju, Sv. Lovrenc, Sv. Lovrenc na
Dravskem Polju, Sv. Marko niže Ptuja, Sv. Martin pri Vurberku, Sv. Miklavž pri Ormožu, Sv.
Ožbalt ob Dravi, Sv. Rupert nad Laškim, Sv. Rupert v Slovenskih Goricah, Sv. Urban-Destrnik,
Sv. Venčeslav, Sv. Vid nad Cerknico, Sv. Vid nad
Valdekom, Sv. Vid Pri Ptuju, Svetina, Svibno,
Šempeter pri Gorici, Šenčur, Šentjanž na Vinski
Gori, Šentjernej, Šentjošt nad Horjulom, Šentjurij-Podkum, Šentrupert, Šenturška Gora, Šentvid pri Grobelnem, Šentvid pri Stični, Škofja
Loka, Škrbina, Šlovrenc, Šmarca-Duplica, Šmartno ob Dreti, Šmartno ob Paki, Šmartno pod
Šm. Goro, Šmartno pri Litiji, Šmartno Pri Slovenj Gradcu, Šmartno v Rožni Dolini, Šmihel,
Šmihel pri Žužemberku, Šoštanj, Špitalič, Št. Ilj
pri Velenju, Št. Peter-Otočec, Štanjel, Štjak,
Šturje, Teharje, Tinje, Tišina, Toplice, Trata-Gorenja Vas, Trbovlje-Sv. Martin, Trbovlje - Sv. Ma-

rija, Trebnje, Trnje, Trstenik, Trzin, Tržišče, Turnišče, Ubeljsko, Vavta Vas, Velika Dolina, Velike
Lašče, Velike Žablje, Veliki Gaber, Veržej, Vipavski Križ, Vipolže, Vir, Vodice, Voglje, Vogrsko,
Vojnik, Vojsko, Vrabče, Vransko, Vrh-Sv. Trije
Kralji, Vrhpolje, Vrtojba, Zagorje, Zagorje ob
Savi, Zgornji Tuhinj, Zlato Polje, Žabnica, Žalna,
Železniki, Žetale, Žiče, Žiri, Žužemberk, posamezniki: Arh Milena, Barborič Marjet, Kričej,
Leskovec Alenka, N. N. , Primc Jožica, Sečnik
Anica, Spruk Katja, Škrjanec Barbara, Štrancar
Mila, Vobner Marjeta, Zupančič Jelka o MIVA
župnije: Godovič, Mirna, Motnik, Otlica, Soteska, Sv. Urban-Destrnik, Šempeter pri Gorici,
Tržišče posamezniki: Buhvald Pavel, Duhovnija
Hrastje, Frančiškanski Samostan Brezje, Grimani Marko, Herle Dominik, Karmeličanke
Ocd, Kokot Branka Franc, Kotnik Ambrož, Kovšca Tončka, Menart Tomaž, Novak Janez, Prijatelj Ivan, Primožič Marija, Ruparčič Miroslav,
Rustja Božo, Skupnost Emanuel, Škrabl Ivanka,
Vomberger Angelca o ZA JOŽETA ADAMIČA
posameznika: Burger Alenka, Čižman Marko
o ZA KRISTINO BAJC župnija: Nova Gorica Kr. Odrešenik posameznica: Lajevec Janja o ZA
PAVLA BAJCA župnija: Velike Lašče posameznika: Srebrnjak Andreja, Valič Cvetko o ZA
MIHA DREVENŠKA župnija: Sv. Peter na Kristan Vrhu posamezniki: Beravs Mihael, Jakša
Ana, Majerle Martina, Palčič Eda o ZA ANKO
BURGER posameznik: Čižman Marko o ZA
VIDO GERKMAN posameznica: Pipan Marinka
o ZA JOŽETA MLINARIČA župnija: Otlica posamezniki: Bogataj Katarina, Kvaternik Tomaž,
Pavlica Otilija, Suhadolčan Franci, Turk Marija
o ZA JOŽETA GROŠLJA župnija: Motnik posamezniki: Juhant Peter, Kocjan Avgusta, Velepič
Anica o ZA VESNO HITI župnija: Bloke posamezniki: Intihar Darja, Marjana, Kunšič Francka, Šega Vinko o ZA MILANA KADUNCA posameznik: N. N. o ZA TONETA KERINA župniji:
Ljubljana-Črnuče, Višnja Gora posamezniki:
Capl Ana Marija, Mrvar Jože, Novak Janez,
Pompe Anica, Rozman Erika, Šušteršič, Zupančič Janez, Žabkar Bernarda o ZA AGATO KOCIPER posameznica: Volavšek o ZA JANEZA KRMELJA posamezniki: Gnidovec Ela, Jagodic
Tajda, Kokalj Irena, N. N. , Novak Janez, Osnovna Šola Polhov Gradec, Sušnik Janez, Trček
Francka, Vrabec Mirijam o ZA ANDREJO GODNIČ župnija: Nova Gorica - Kr. Odrešenik posamezniki: Bešter Helena, Brezovnik Janez,
Črnec Marija, Štuhec Msgr. Dr. Ivan o ZA DANILA LISJAKA posamezniki: Bonuti Hajdinjak
Kamila, Brišar Valerija, Klobčar Slavka, Krevelj
Branko, Maršič Lucija, Nusdorfer Leonija, Perenič Vilma, Rihtar Boštjan, Rihtar Helena, Sedej
Andreja, Sitar Antonija, Sušnik Janez, Terzer
Igor o ZA TOMAŽA MAVRIČA župnija: Koper Sv. Marko posameznica: Malalan Nika o ZA
MARIJO ANDREJO ŠUBELJ posamezniki:
Jemec Marija, Lamovšek Sonja, Maršič Lucija, N.
N. , Petek Ribnica d. o. o. , Suhadolčan Franci,
Šubelj Ivanka o ZA IVANA BAJCA posameznik:
Valič Cvetko o ZA ZVONKO MIKEC posameznika: Murn, Suhadolčan Franci o ZA MISIJONARKE MATERE TEREZIJE posameznika:
Kramberger Betka, Kranjc Rafael o ZA TADEJO
MOZETIČ župniji: Dobrepolje-Videm, Miren
posamezniki: Bonuti Hajdinjak Kamila, Breznik Ida Marija, Gregorc Ivan, Kramberger
Betka, Mozetič Iztok, Rudež Lučka, Skvarča
Majda, Šiško o ZA PETRA OPEKO posamezniki: Ambrožič Štefka, Bečan Marko, Bohak Ivan,
Dovč Mihaela, Juhant Peter, Kadunc, Kunaver
Jože, Lapanja Julijana, Lederhas Radoslava, Levart Anton in Cita, Martinčič Angela, Misijonska Skupina Velike Lašče, Pavlovec Mateja, Perdih Metoda, Senegačnik Brane in Nika Zupan-

čič, Zgonc Marija o ZA MARIJO PAVLIŠIČ posameznika: Resman Mimi, Rozman Maksimiljan
o ZA MIRJAM PRAPROTNIK posamezniki:
Ambrožič Štefka, Beravs Vlasta, Jeromen Kavčič
Marija, Zupančič Silvester, Žebaljec Mojca o ZA
STANKA ROZMANA posameznika: N. N. , Vidmar Marija o ZA ERNESTA SAKSIDA posamezniki: Ham Alenka, Pollak Janez, Zajec Marija
o ZA MARTINA KMETCA posameznice: Beravs
Vlasta, Narobe Antonija, Resman Silva, Stanovnik Ana o ZA KLEMNA ŠTOLCARJA župnija:
Gorje posameznica: Lajevec Janja o ZA MARJETO ZANJKOVIČ posameznik: Valant Ciril o ZA
SALOMONOVE OTOKE posamezniki: Androjna Danica, Mavec Jana, Mihelčič Ivan, Pečovnik
Marta, Prosen Cecilija, Rebič Marija, Šlibar Miroslav, Kranjec Matilda, N. N. , Žgajnar Nada
o ZA BOGDANO KAVČIČ posameznica: Brešar
Francka o ZA LOJZETA PODGRAJŠKA posamezniki: Hribar Ivanka, N. N. , Občina Vitanje, Perenič Vilma, Povh Jože, Sedej Andreja o ZA
ZORO ŠKERLJ posameznika: Raspor Franc, Šef
Ida o ZA FANI ŽNIDARŠIČ posameznici: Souidi
Zavrl Nada, Šef Ida o ZA JANEZA MUJDRICA
posameznica: Hribar Ivanka o ZA MATIJA
NARED posameznika: Koncilija Jožica, N. N.
o ZA LJUDMILO ANŽIČ posamezniki: Beravs
Nika, Beravs Vlasta, Bone Pavla, Knific Polona,
Maršič Lucija, Osnovna Šola Preska, Sušnik
Janez, Škerbec Janja o ZA ANO SLIVKA župnija: Kanal posameznici: Skubin Dragica, Žebaljec Mojca o ZA DORICO SEVER posameznici:
Vomberger Angelca, Zaplotnik Cvetka o ZA IZIDORJA GROŠELJ župnija: Stična posamezniki:
Čižman Marko, Jeromen Kavčič Marija, Mozetič
Iztok o ZA POLONO ŠVIGELJ posameznik: Mihelčič Janez o ZA ANO KNEŽEVIČ župnija: Sv.
Helena-Dolsko posameznik: N. N. o ZA MOJCO
KARNIČNIK posameznica: Žveglič Marija o ZA
MISIJON CRIPAM - BRAZILIJA posameznica:
Černivec Anica o ZA MIHA MAJETIČA posameznica: Bedenk Barbara o ZA SLAVKO CEKUTA
posameznica: Macedoni Anica o ZNAMKE DAROVALI Golja Marica, župnik Gačnik Marjan,
sestra Šef Blandina, sestra Džujkova Anna Michala, Sušnik Fani, Klopčič Marija, Jagodč B. , Simonovič Said, Pikl Angelca in Mitja, Škufca viktor in Jože, brat Jenko Rafael, sestra Kogoj Marija Jasna, Zelnik Julka, Škibin Kristina, Markelj
Lojze, Zupan Ivan, Pavšič Felicita, Marinič-Vidmar Jožica, Šalamon Arpad, Ržek Bernarda,
Voros Ivanka, Kovač Angela, Ravnik Marica,
Kolman Minka, Dobrovolc Staša, Starc Marijana, Fric Ana, Marinič, Kolbezen Jože, Oblak Danjana, Grobelnik Silva, župnik Štrancar Nikolaj,
Vončina Adelka, Trontelj Tatjana, Škvorc Luka
in Sabina, Kolbezen Marija, Preskar Rija, Flis
Jani in Marta, Mahne Cilka, Ziebarth Estell in
Pavlino, Janjič Romana, Strukelj Danijela, Cvitan Štefanija, Marenčič Dragica, Prosen Marjanca, Topler Sonja, Markelj Lojze, Stibilj Božena,
Pajk Simona, Pavlič Anica, Muri Ljudmila, Rogelj Minka, Rupnik Valentina, Vovko Marija,
Ivančič Rozi, Repinc Serena, Rogelj Anka in
Peter, Terenta Marija, Režek Julijana in Jože,
Mestinšek Rozika, gospod Žnidaršič Darko,
Koren Jožica, Peruzin Ana, Košmelj-Beranc
Vida, Kokalj Irena, Macedoni Anica o
Darovi objavljenih so na naš račun
prispeli do 21. 3. 2011. Hvala vsem.

Celoletni prispevek za Misijonska
obzorja za leto 2011: 9 EUR, za Evropo
12 EUR, avionska za Ameriko in
drugod je 20 USD, 25 CAD.
BOG VAM POVRNI!
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 Zavetišče pred dežjem pod kočo,
ki služi za vrtec, ko niso v njej
kakšne druge nujne dejavnosti.

Kralji, kraljice,
vaš v rtec se že gradi!
ki akciji navdušeno
Naši mali »kralji« so v trikraljevs
ih, tudi tiste v vasi
garali za svoje vrstnike v misijon
iju leta 2007, ki je
Kanaan na Salomonih. Po cunam
aj življenj, je bilo
Kanaancem odnesel vse, tudi nek
pno hišo, cerkvico
treba začeti iz nič. Postav ili so sku
vrtec. A to je le
in kočo, ki jo uporabljajo tudi za
ec njihova prva in
začasna rešitev, zato je pravi vrt
aljev« v Sloveniji
največja želja. Po zaslugi malih »kr
Rav no danes,
so se začela dela za gradnjo vrtca.
obzorja že v
28. marca, ko so bila ta Misijonska
nekaj slik o začetk u
tiskarni, mi je škof Luciano poslal
»kralji« in »kraljice«,
gradbenih del. Hvala vam, dragi
katehetinjam,
vašim staršem, duhovnikom in
ec že nastaja!
Misijonskemu središču … Vaš vrt
ijonar
Nadvse hvaležni Drago Ocvirk, mis

Škof Luciano sporoča:
»Dear Fr. 'Dragon', hvala za 17 000 €, dar
vaših otrok za nov vrtec v Kanaanu. Ljudje
so že začeli z deli, zdaj je hitrost gradnje
odvisna od njih in pa od tega, kdaj bo
gradbeni material priplul do njih. Saj veš,
kako počasi in negotovo plovejo naši čolni!
Skupaj z župnikom bom skrbel, da bo denar
prav in pametno porabljen in vrtec čim prej
končan. Prenesi mojo zahvalo vašim otrokom
in njihovim staršem: res so kralji! Hvala
duhovnikom in katehistinjam, hvala vsem v
Misijonskem središču!«

