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arsikateri bralec moje knjige, ki je izšla dan pred Jezusovim
rojstvom, ugiba, kaj neki naj bi pomenil njen naslov Raj .. z
napako. Raj naj bi bil brez napake, so me na Kogu podučevali
sobratje duhovniki. Z njimi sem se strinjal in dodal, da smo mi tu zato,
da jo odpravljamo. Na Salomonih in na drugih koncih sveta, kakor pišejo
misijonarji tudi v teh Misijonskih obzorjih, bi bil raj, če ga ne bi kazila
revščina. Ta povzroča vrsto nadlog in ogromno gorja. Toda misijonarji
ne obupujejo, niso črnogledi. Nasprotno, polni zaupanja so, da jih Jezus
sam pošilja nadaljevati njegovo delo skrbi za človeka: »Jezus je hodil po
vsej Galileji. Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva.
Ozdravljal je vsakovrstne bolezni in vsakovrstne slabosti med ljudstvom«
(Mt 4,23).

Kakšna milost: lahko smo Božji sodelavci
pri odpravljanju »napak«, ki kazijo
človeka, družbo in okolje, le za Jezusom
moramo in drugače kakor Kajn poskrbeti
za sestre in brate.
Misijonarji s tem razkrivajo, kako je mogoče »napako« odpravljati oz. kaj
je njen vzrok. Ljubezen do človeka in skrb zanj, kakršno je Bog pokazal
s tem, ko nas je ustvaril, vzel v Jezusu za svoje in nas obdaril s svojim
Duhom ljubezni, sta zdravilo proti zlu. Nasprotje Božje ljubezni in skrbi
je človekova zagledanost vase in samozadostnost, skratka sebičnost. Ker
si človek domišlja, kako nikomur ničesar ne dolguje, kako zmore vse sam,
kako nima nič od drugih … je njegova edina skrb on sam. Ko je Bog izrazil
skrb za Abela in povprašal Kajna, kje je njegov brat, je ta odvrnil: »Sem
mar jaz varuh svojega brata?« Kajnov odgovor je vodilo mnogih posebej
v bogatem svetu. Nasproti Kajnovi logiki stoji le Božja. Še kako je treba
iz sebe, k drugemu – Bogu in človeku – in se povezovati v duhu Jezusove
nove zaveze. Medtem ko ceni socializem človeka le kot delovno silo - vsi
smo bili »delavci«, kapitalizem pa kot kupno moč - vsi smo potrošniki,
smo v krščanstvu božji otroci ter sestre in bratje, svobodni za ljubezen. »Vi
ste namreč poklicani k svobodi, sestre in bratje. Le da vam svoboda ne bo
pretveza za življenje po mesu, temveč služíte drug drugemu po ljubezni«
(Gal 5,13).
Kakšna milost: lahko smo Božji sodelavci pri odpravljanju »napak«, ki
kazijo človeka, družbo in okolje, le za Jezusom moramo in drugače kakor
Kajn poskrbeti za sestre in brate. To je misijon, to je naš poklic, v tem je
naša veličina … bogupodobnost. Veliko bivanjskega veselja dragi misijonski
sodelavci, Drago K. Ocvirk, CM

ČISTI R AČUNI

6,82 % stroški za delovanje MSS
Tako kakor vse druge dobrodelne ustanove je tudi Misijonsko
središče Slovenije (MSS) odvisno od zaupanja darovalcev. Zaradi
afer in zlorab, v katere zaidejo posamezne dobrodelne ustanove,
se v javnosti vedno znova zastavlja vprašanje ali so te ustanove
vredne zaupanja ali ne. To vprašanje se je v zadnjem času zaostrilo
tako zaradi obtožb zlorab pri Unicefu kot zaradi finančnega kraha
mariborske nadškofije. Dobrodelne ustanove si danes zaslužijo
zaupanje le, če delujejo pregledno in poročajo o svojem delu javnosti
in predvsem tistim, ki jih podpirajo.
Če preglednosti in čistih računov ni
ali pa so pomanjkljivi, se v medijih, posebej rumenih, hitro pletejo namišljene in tudi zlonamerne zgodbe, saj se z
njimi bolje prodajajo kakor z resnico.
Tako so v tedniku Mladina (2011/04)
pod senzacionalističnim podnaslovom
»Prodani misijonarji« zapisali: »Tudi
misijonska pisarna v Mariboru, na
Slovenski cesti 21 je le ena od množice
nepremičnin, ki jih je mariborska nadškofija v zadnjem letu, očitno zaradi

prišli brez težav, če bi se potrudili do MSS razlikuje med dvema vrstama priMSS, a jim je očitno več do dezinfor- hodkov. Prva vrsta prihodkov so tisti,
macij in zavajanj.
ki jih darovalci darujejo za posameznega misijonarja. Ti darovi se v celoSredstva za delovanje MSS
ti (100%) nakažejo misijonarju, katereSeveda pa je na mestu vprašanje, od mu so ga darovalci namenili. V drugo
kod MSS sredstva za najemnine pro- vrsto prihodkov pa sodijo tisti, ki jih
storov, v katerih deluje, in sploh, s čim MSS zbere za razne projekte. Od teh
financira svoje delovanje. Poleg naje- projektov vzame MSS določen odstotih prostorov so reden in najvišji stro- tek za svoje delovanje. Koliko odstotšek plače zaposlenih. V MSS dela šest kov od posameznega projekta gre za
ljudi, od tega so štirje zaposleni, dva delovanje MSS, je prikazano v razpredelnici (R 2).
V letu 2010 je MSS zbralo ali za posaR1: Viri za delovanje MSS
mezne misijonarje ali za projekte skuPrihodki od projektov
181.632,75 paj 2.663.038,00 €., stroški delovanja
pa so bili 244.385,87 €. Kot je razvidno
Prihodki od obresti
52.661,21 iz razpredelnice (R 1) je šlo za delovaPrihodki od subvencij
10.091,91 nje MSS od projektov, se pravi od prispevkov darovalcev, 181.632,75 €. To pa
skupaj
244.385,87
predstavlja na celoten znesek vseh prihodkov iz darov le 6,82 %.
Upamo, da je teh 6,82 odstotkov, ki so
vzeti iz darov za delovanje MSS, kazalec dobrega in gospodarnega ravnanja
z denarjem, ki je MSS zaupan za evanR2: Odstotek od projektov za delovanje MSS
geljsko, razvojno in humanitarno deloMisijonska nedelja
15%
vanje naših misijonark in misijonarjev.
Miva (vozila za misijone)
10%
Vsem, ki nam zaupate in prek MSS soAdventna akcija Otroci za otroke
10%
delujete z našimi misijonarji in jim poTrikraljevska akcija
10%
magate pomagati, se za zaupanje zaBotrstvo
5-10%
hvaljujemo in vas vabimo k sodelovaEnkratne akcije zaradi izjemnih razmer
10%
nju in solidarnosti tudi v tem letu krščanske dobrodelnosti in solidarnosti.
reševanja svojega holdinškega premo- (ravnatelj MSS in vodja pisarne) za pomagajmo nositi bremena drug druženja, zastavila pri bankah.«
svoje delo nista plačana, ker sta duhov- gemu iskreno in pošteno, hvala!
Resnici na ljubo je treba povedati, da nika, in se preživljata z mašnimi daDrago K. Ocvirk
je mariborska misijonska pisarna, rovi. To pomeni prihranek dveh plač!
Stane Kerin, ravnatelj MSS
ki je enota MSS, zgolj najemnik, ne Zaradi porodniškega dopusta je trenupa lastnik prostora, v katerem delu- tno še en človek v delovnem razmerju
Vsem zaskrbljenim pa želim sporočiti še to, da zaradi nastalih finančnih
je. Enako velja za MSS, ki ima sedež v preko Študentskega servisa.
težav nadškofije, nikakor ne bodo
Ljubljani na Kristanovi 1. Ker ne MSS Drugi stroški MSS so: potni stroški in
v ničemer okrnjeni zbrani prispevki
ne njegova mariborska pisarna nima- letalske karte, poštnina, tekoče in inveza karitativno in misijonsko dejavta niti kvadratnega cm lastnih povr- sticijsko vzdrževanje, najemnina, zavanost. Vsa namenska sredstva, ki so
šin, pač ni mogoče nič misijonskega za- rovanje misijonarjev, stroški projektov
se in se še bodo zbirala v te namestaviti pri bankah ali prodati … tudi in stroški reprezentance. No, stroški rene, bodo namensko tudi razdeljena.
če bi kdo to hotel. Mladinini in podob- prezentance za leto 2010 znašajo 267,75
Nadškof Marjan Turnšek
ni »raziskovalci« bi do teh informacij €, kar bi težko označili za razsipništvo.
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e-NABIR ALNIK
IZIDOR GROŠELJ, DUHOVNIK LJ, MADAGASKAR

Misijonarjeva samota

14.12.2010. Lep pozdrav vsem sotrudnikom! Sedaj bolj
poredko pridem v mesto. Sem se že kar udomačil v moji
Matangi. V mesto grem le po nafto, plin, cement, železo,
moko ... Kar nekaj otrokom, ki jih šolamo, prinašam hrano,
šolnino, zdravila in jih dajem v red, da ne bi mislili na kakšne neumnosti. Danes bom prespal tu v mestu, ker je jutri
seja škofijskega odbora za podeželsko mladino. Spodbujamo
jih, da bi se oklenili Cerkve in pa konkretnega dela. Vedno se
kaj dogaja. Ob ponedeljkih je v Matangi tržni dan. Sedaj je
zelo bučno, ker je sezona klinčkov. Zjutraj smo zaklali prašiča z naše farme in ga prodali v naši »mesnici« na tržnici.
Potem sem bil celo dopoldne v pisarni, ker veliko ljudi iz tržnice zaide tudi k nam. Popoldne pa sem se šel mehanika.
Dobil sem namreč dele za naš ta velik agregat (16 KV) in
sem jih montiral. Naš laiški misijonar, ki je v Vangaindranu
in vodi mizarsko delavnico, bo odšel po treh letih domov,
zato bomo stroje preselili v Matango. No, in ta agregat, ki je

v Ranomeni veliko let stal, smo sedaj usposobili, da ga bomo
naprej uporabljali. V petek in soboto imam srečanje mladine, v nedeljo pa se bodo znašli sami, ker grem jaz na podružnico, kjer bom imel krste. Je kar pestro, se pa nič ne
čudim, da ni mlajših misijonarjev. Je vsekakor težko biti misijonar … in mnogokrat sam, čeprav čez dan obkrožen z veliko ljudmi, sam med tujim narodom, zvečer pa s slovensko
knjigo v roki. Lep pozdrav z Madagaskarja, Izidor.

JANEZ MIHELČIČ, JEZUIT, KIRGIZIJA

JOŽE GROŠELJ, JEZUIT, ZAMBIJA

Razklana dežela

Novi poklici
20.12.2010.

Pri
meni kakšnih posebnih sprememb
ni. Čez teden predavam na univerzi, ob nedeljah pa
pomagam v cerkvi. Letos imam
manj predavanj,
ker sodelujem pri
prevodu mnogo
jezičnega slovarja
na internetu - prevajam iz japonščine v ruščino. Ko bo
to narejeno, se morda lotim še prevoda v slovenščino. Iz
poročil verjetno veste, da smo imeli letos tu precejšnje
nemire. V aprilu je bila spet kot pred petimi leti, »revolucija«, ko so spodili predsednika; na žalost pa je bilo tokrat precej žrtev. Še huje je bilo junija, ko je na jugu prišlo do spopadov med Kirgizi in Uzbeki. Napetosti so se
zdaj sicer nekoliko umirile, vzroki pa ostajajo, zato se
lahko vsak trenutek spet kaj zgodi. Vzrokov je seveda
mnogo, glavni pa je, po mojem mnenju, moralni razkroj
družbe. Preveč je namreč ljudi, ki mislijo, da jim je vse
dovoljeno in da se da preživeti tudi brez dela (s krajo in
goljufijo). Med mladimi se sicer vidi tudi precej idealizma, vendar je vpliv okolice preveč močan in jih hitro potegne za sabo. Najbolj žalostno se mi zdi to, da ne vidim
nikakršnih resnih poskusov in volje, da bi se to spremenilo. Bolj sposobni odhajajo v druge države, malopridneži si pa lastijo oblast in delajo, kar hočejo. Na takšnem
ozadju božično sporočilo še toliko bolj pride do izraza.
Tisto, česar ljudje ne moremo uresničiti, lahko uresniči Bog. Iz tukajšnje perspektive je čisto jasno, da samo
s človeškimi silami ne moremo ustvariti pravega miru.
Zato tukaj še bolj iskreno lahko molim »pridi k nam
Tvoje kraljestvo«. Še enkrat: Blagoslovljen Božič in vse
dobro v novem letu. P. Janez.
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15.11.2010. Vesel sem, da sem se udeležil evharističnega
kongresa in beatifikacije doma. Vesel tudi, da so me zdravniki spoznali za toliko zdravega, da mi ni treba več jemati
zdravil za srce. Vesel sem bil tudi vseh srečanj, obiskov in izletov. Hvala vsem! V župnijskem delu pa zaradi počitnic navadno zazeva luknja. Letos nisem vodil nobenih seminarjev
in delavnic. K sreči so kateheti organizirali in vodili najbolj
potrebne. Tudi novi kaplan se je hitro vključil v delo. Župnija
je letos doživela dve novi maši. Aprila je bil posvečen prvi
domačin, p. Matej Ngwenya. Novo mašo je slavil v Nangomi.

Julija pa je v Nangomo prispel jezuitski diakon Elias
Nchimunya iz južne Zambije in avgusta slavil prvo mašo v
Nangomi. Novembra je prevzel skrb za tretjino fare. Njegov
rodni jezik je čitonga, ki pri nas prevladuje v južnem delu
fare. Ko sem se poslavljal od tega kraja, sem ugotovil, da se je
v nekaterih centrih število vernikov v desetih letih podeseterilo. Hvala Bogu! Že lani sem pisal, da smo začeli graditi dve
cerkvi. Pri obeh smo letos vlili plošči in zgradili zidove do
višine oken. Zdaj čakamo, da ljudje nažgejo opeko. Čaka pa
tudi oltarna slika sv. Eme, ki jo je letos naslikala gospa Hudl
iz Globasnice. Upam, da bosta prihodnje leto oba projekta
zaključena. Obeta pa se še en projekt: v kraju Luiri se načrtuje nov rudnik, ki bo baje zaposlil 1500 delavcev. Ker so zambijski rudarji pretežno katoličani, se bo tamkajšnja Cerkev
krepko povečala in sedanja cerkvica sv. Frančiška ne bo več
zadostovala. No, za zdaj še čakamo. Vsem prijateljem misijonov želim vse najboljše za Božič in v novem letu. Iskrena
hvala za vse molitve in darove, p. Jože Grošelj

e-NABIR ALNIK
VERONIKA NOSE, USMILJENKA, TURČIJA

»Mala čreda«
med muslimani

15.12.2010. Bog nam je naklonil veselje
ob posvečenju kaldejskega diakona v duhovnika. Nova maša je bila zelo slovesna
ob lepem petju in polni cerkvi. Kar je največ, lahko bo daroval sv. mašo za »malo
čredo« v tem čisto muslimanskem svetu.
Imeli smo tudi simpozij o dialogu med
muslimani in kristjani. Imamo ga že več
let, ker je Istanbul kot en most med kulturami in verstvi. Predavatelji so poudarjali vrednote, za katere se moramo skupno boriti: za živo vero in človekove pravice, proti revščini in socialni nepravičnosti.
Zaključek je bil: biti spoštljiv drug do drugega, dobrohoten, da bo svet boljši in pravičnejši … V naši psihiatrični bolnišnici je
bilo do sedaj veliko kristjanov, v zadnjih
letih pa je vse več muslimanov. Tudi njim
strežemo z isto ljubeznijo in skupno praznujemo božične in novoletne praznike
ob pesmi, pijači in prigrizkih ter si zaželimo lepe novoletne dneve. Tudi vam vsem
še enkrat, dragi misijonski prijatelji, želim
milosti polne božične praznike in prisrčna zahvala za vse. Novoletni pozdrav hvaležna s. Veronika.

MARIJA ANDREJA ŠUBELJ,
USMILJENKA, ČILE

Zahvala

12.11.2010. (Sestra Andreja je ob hudem
potresu v Čilu izprosila pomoč za popravilo cerkve in bogoslovce, zdaj pa je poslala še provincialovo zahvalo.) Spoštovani
v Misijonskem središču Slovenije! Sem
Fernando Macías Fernandez, predstojnik
Misijonske družbe v Čilu. Želim se vam
zahvaliti za podporo po potresu za popravilo cerkve sv. Vincencija Pavelskega v
Santiagu. Vse delamo pod spomeniškim
varstvom, ker je stavba »zgodovinski spomenik«. Zgrajena je bila leta 1700, ko so
lazaristi prišli v Čile. Iskreno se vam tudi
zahvaljujem za vašo pomoč našim bogoslovcem pri njihovi izobrazbi in vzgoji. V
decembru bosta dva izmed njih napravila
večne zaobljube, v aprilu 2011 pa prejmeta diakonat. Na vidiku so še novi kandidati za bogoslovje. Januarja gredo na pastoralno prakso: eni na podeželje, kjer je med
staroselci velika revščina, drugi pa med
zapuščene v predmestjih. Še enkrat hvala
za vašo pomoč in velikodušno podporo.
Prosim vas, ostanite nam tudi v bodoče
naklonjeni. Vaš brat v Kristusu pri oznanjevanju dobrote ubogim, Fernando

JANEZ MUJDRICA, JEZUIT, ZAMBIJA

Jezuitska vzgoja

7.12.2010. Zelo sem vesel, ko se na teh osnovnih šolah, potem pa
od časa do časa oglasite. Pišem
bolj malo, a se vas spominjam pri
dnevni maši. Konec tedna grem
obiskat jezuitske kolege v sosednji
Malavi, kjer bomo gradili veliko
gimnazijo. Lojze Podgrajšek me
stalno vabi, naj se mu pridružim.
On bo odgovoren za gradnjo, jaz
pa naj bi prevzel vzgojo. V tistem
misijonu Kasungu je okrog 15 katoliških osnovnih šol, ki naj bi
dale večino jezuitskih dijakov.
Najprej naj bi poskušal dvigniti kvaliteto vzgoje

pomagal profesorjem nove gimnazije doumeti lepoto in moč jezuitske vzgoje. Skupaj z Lojzetom
bi tako prispevala k razcvetu jezuitske vzgoje v Malaviju. Še pol
leta sem vezan na zambijsko katoliško univerzo in potem, če Bog
da in sreča junaška, bi se preselil v
Malavi. Vse dobro ter prisrčen pozdrav iz afriških daljav! P. Janez.

DORICA SEVER, FRANČIŠKANKA MARIJINA MISIJONARKA, KANADA

Med severnimi medvedi

9.12.2010. Miklavža tu ne pozna- podružnica, vsakokrat nova situajo, tako da je bolj siromašno. Danes
je prišel od doma velik paket dobrot. V nedeljo bomo imeli po maši
skupno kosilo: specialitete, karibou, surov in zmrznjen, ribe tudi
na ta način, podkožna mast beluge, banik, to je naš kruh, in čaj. Tu
v Arviatu bodo imeli za božič 90
let starega duhovnika. P. Lechat,
ki prihaja za en mesec živet sem,
je bil moj profesor eskimščine pred
11 leti. Jaz pa grem v novo in nepoznano naselje, imenuje se Whale
Cove. Približno 300 ljudi živi tam,
naša cerkev in v cerkvi za oltarjem majhno stanovanje. Pridige
imam že pripravljene, vse drugo
bo pa sproti. Krsti, priprava otrok
na božič, priprava liturgije, spokorno bogoslužje (brez odveze),
samo zagotovilo, da je Bog dober,
nas ljubi in odpušča. Obisk in obhajilo bolnim. Tako vidite je moje
življenje, polno zaupanja in predanosti, pa naj se zgodi karkoli. V
zadnjih petih mesecih, je to tretja

cija, novi ljudje. Samo infrastruktura je podobna. Najbolj pomemben
objekt je peč, ker imamo minus 54
°C že več dni. Če ni toplote se življenje ustavi, sami problemi, počene cevi, zmrznjena voda. Drugače
pa je najbolj napeto, ko nosim obhajilo bolnim, ker imamo v naselju
severne medvede in moraš biti res
pozoren in previden. Sedaj je led že
dovolj trden, tako da se bodo lahko
selili naprej na sever. Blagoslovljen
advent še naprej. Povezana z vami
vsemi v pisarni. Dorica
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Z D R AV N I C A
Anica Starman, frančiškanka
brezmadežnega spočetja, Slonokoščena obala

Molitev in
sodelovanje
»Molitev je potrebna, a naše sodelovanje v
dobrem prav tako,« zapiše s. Anica. Medtem ko
se Slonokoščena obala giblje po robu državljanske
vojne, pa naša misijonarka zdravnica nadaljuje svoje človekoljubno
poslanstvo še z dvema sosestrama. Kljub težkim razmeram pa ne
manjka lepih trenutkov in ogromen uspeh je tudi to, da se dojenčki
mater, ki so okužene z aidsom, rojevajo obvarovani te bolezni.

Na podeželju

31.12.2010. Dragi vsi misijonski sodelavci in prijatelji misijonov, Jezus k nam
prihaja, odprimo mu srce, veselje,mir,
ljubezen, sestri, bratu podarimo! To
mojo srčno željo vam pošiljam, da bi
vas spremljala skozi vse novo leto 2011.
Hvala vsem, ki z molitvijo, žrtvami in
finančno pomočjo podpirate delo v misijonih. Vsi smo podaljšek Božje roke,
ko pomagamo malim in ubogim. Bog
vam obilno povrni in vas blagoslovi!
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Le še tri
Kljub težki situaciji v deželi, so nam
otroci pripravili čudovito božično razpoloženje, ki se je nadaljevalo s pred
polnočno sv. mašo. Z zaupanjem v
Božjo pomoč se zazrimo v prihodnost.
Molitev je potrebna, a naše sodelovanje v dobrem prav tako. Vedno mi je v
srcu toplo, ko doživljam, kako si tukaj
ljudje pomagajo in kako znajo deliti z
drugimi. Veliko družin nam je prineslo hrano in to najboljše kose, čeprav
so pripravile le eno kokoš in je družina številna.
Leto je hitro minilo, še posebej zato,
ker sem bila doma v Sloveniji. Vesela
sem bila srečanja z vami. Veliko lepega
in spodbudnega sem doživela. Hvala!
Nisem mogla obiskati vseh, oprostite mi; bivanje doma je bilo kratko.
Imeli smo regionalni kapitelj. Skoraj
vse sestre smo se zbrale v Morestelu v
Franciji, le dve sta ostali v misijonu.
Konec septembra se je naša skupnost
v Gbagbamu zmanjšala. Ostale smo
tri sestre: S. Monika še naprej dela kot
ekonomka v katoliški osnovni šoli. Le
dva otroka nista bila sprejeta v srednjo
šolo. To je lep uspeh. Gospodinjsko

Radovedni otroci
in Sandi Skapin
ob spoznavanju
novega izuma

šolo smo letos zaprle, dekleta hodijo
v osnovno šolo in v naši gospodinjski
šoli jih je vedno manj. S. Marie Chantal
skrbi za kiosk, kjer prodajamo vodo,
sokove, jogurt in slaščice. Skrbi tudi
za internat, kjer smo uredile sobe za
prenočišče, saj v Gbagbamu ni hotela.
Sama nadaljujem z delom v medicinskem centru. Veliko mamic prihaja z
otroki, ki so podhranjeni, slabokrvni.
Malarija, ki je najbolj pogosta bolezen,
izčrpa otroke, ker jim zdravila dajo le
za en dan, kar ni dovolj in plazmodij
počasi uničuje rdeča krvna telesa. Tudi
bolniki z aidsom so številnejši.

Dojenčki brez aidsa
Ljudi
po
podeželju
poučujemo,
kako naj se zavarujejo pred aidsom.
Razlagamo, zakaj se je treba testirati
in veliko se jih za test odloči. Tako jih
v enem dnevu naredimo kar 300. 140
okuženih prihaja po zdravila in drugo

oskrbo. Retroviralna zdravila so zastonj, ostalo pa morajo plačati in jim
mi z vašimi darovi pomagamo. Bodoče
mamice, ki so seropozitivne, rojevajo
vedno pogosteje zdrave otroke, ker dobivajo preventivno terapijo. Le 4% dojenčkov je okuženih.
Že precej let z zaupanjem začenjamo
novo leto in želimo, da bi prineslo mir
in slogo na Slonokoščeno obalo. Te dni
je neverjetno huda situacija, Bog daj,
da se ne bi spet spopadli.
Hvala vam vsem, posebej še otrokom,
ki so sodelovali pri Trikraljevski akciji,
saj smo zdaj že skoraj končali nove prostore. Nekatere stvari za gradnjo težko
dobimo v teh negotovih časih, zato gre
delo počasi naprej. Bog povrni Vam
vsem za vse, kar ste dobrega storili za
naš misijon. Vsakemu v mislih stisnem
roko in rečem: Vesel Božič in blagoslovljeno in milosti polno novo leto 2011.
Sestra Anica in sosestre iz Gbagbama

NEOBIČA JEN MISIJONAR

Anica Vlašić, Frančiškanka Marijina Misijonarka, Rusija

Afrika v Evropi
9.12.2010. Nekoč je bil zame misijon le v Afriki in sem se videla pod
žarečim zenitom črnega kontinenta ter med ljudmi, ki ne poznajo
Jezusa. Gospod pa je v svoji neizmerni velikodušnosti razširjal
obzorje in mi dal slišati o misijonskih potrebah v mnogih deželah
sveta, da, celo v nekdaj krščanski Evropi! Poslal me je v nasprotno
smer, izpostavil svežim severnim vetrovom in ni pozabil mojih
»sanj« o vroči Afriki.
Ob prihodu v Rusijo, ko ruskega jezika še nisem obvladala, sem se pogosto
udeležila sv. maše v francoščini. Večina
udeležencev pri teh mašah so bili, oz.
so, študentje iz Afrike. Iz vsega njihovega sodelovanja je mogoče sklepati,
da so ohranili vroči afriški ritem tudi
ob hladnem Baltiku. Petje spremljajo s
ploskanjem takta, pozibavanjem telesa … Navezati stike z njimi ni težko. Pa
to še ni vse! Letos je bil naši župniji –
Lurški Materi Božji – dodeljen kaplan iz
DR Kongo. Si predstavljate: sredi Sankt
Petersburga (bivšega Leningrada) živi
in dela katoliški duhovnik iz Afrike!
Da, nenavadna so pota Gospodova.

Črni kaplan
Maturant Bonaventura je prišel v razpadajočo Sovjetsko Zvezo, da bi postal inženir. Tu so bile cene študija dostopne tudi zanj, rojenega v Kongu, v
družini z več otroci. Gospod pa pokliče kogar hoče, kjer hoče in kadar hoče.
On ne pozna nobenih meja. Zagledal

se je v Bonaventuro, afriškega študenta v Rusiji in ga vzljubil. Po teološkem študiju v Sankt Petersburgu in
po mašniškem posvečenju je nadaljeval študij v Rimu. Potem se je vrnil
v Rusijo. Trenutno je profesor v bogoslovju v Sankt-Petersburgu in kaplan
v naši župnij. Ob njegovem prihodu k
nam sem srečala kar nekaj »nevernih
Tomažev«. Npr. primerilo se je, da se
je hotel kdo pogovoriti z duhovnikom
… Šla sem pogledat, kje je kdo od duhovnikov in najprej srečala novega kaplana, s katerim sem se
vrnila in ga predstavila: Oče Bonaventura, kaplan. Nekaterim ljudem
je zmanjkalo besed,
ko so se srečali z njim
iz obličja v obličje. A
Bonaventura ni bil nikoli v zadregi, vedno
je našel pravo besedo. Očitno ga spremlja
Sv. Duh. Vidite, tako

je uresničil Vsemogočni moje sanje o
vroči Afriki na visokem Severu.

Mrak in noč
In tukaj se da doživeti Sever. Posebno
sedaj, ko se začenja zima. Zdani se tam
okrog 11. ure, sledi kratek dan, potem
pa zopet mrak in noč. Veter z Baltika
zbada v obraz in oblaki velikodušno odpirajo svoje zakladnice … To je obdobje mraka in noči, ki mi pomaga umevati pričakovanje judovskega ljudstva.
Pričakovanje obljubljenega Odrešenika.
Kakor ljudstvo, ki hodi v temi in hrepeni po jutranji zarji, po luči …
To je pa tudi obdobje, ko se veselim pomladi in prvega zelenja ter poletja z visoko razpetim sinjim nebom ter belih
noči … Predvsem pa je to obdobje mojega osebnega poglobljenega iskanja
Boga, ki trka na razne načine in ob različnih prilikah …
Pridružujem se vam, dragi bratje in
sestre, ki ste budni v pričakovanju
Gospodovega prihoda … Vesele božične praznike ter blagoslov in varstvo
Kneza Miru v novem letu 2011, iskreno
želi in pozdravlja, s. Anica Vlašič, frančiškanka Marijina misijonarka.
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IZ MISIJONARKINE KAŠČE
Ljudmila Anžič, salezijanka, Kambodža

Sedemdnevno
tavanje duhov
Phnom Penh, 10.12.2010. Predragi doma! Čas hitro mineva.
Končujemo še eno leto, delamo račune za nazaj in načrte za naprej.
Pri nas je čas žetve riža in za kmete je praznik, pa čeprav čas trdega
dela žetve s srpi. Ker smo tudi pri nas na šoli neprestano priče rasti
in prinašanja sadov, tistih za življenje namreč, bi rada z vami spet
podelila nekaj iz kašče, kjer se je nabralo zgodb za celo pismo.
Ribice na cesti
Ker smo imeli letos zaradi državnega
praznika spomina umrlih podaljšane
počitnice, smo šele drugi teden oktobra končno le resno začeli novo šolsko
leto. Ravno takrat pa smo imeli tudi
najhujše poplave in so starši otroke
dovažali v šolo mokre, ker so se med
potjo z motorji in kolesi vozili po vodi,
ki je ponekod segala skoraj do pasu.
Nebo se je zaprlo in videti je bilo kot
v Noetovih dneh. Pri sosedovih je en
kos nezazidanega zemljišča. Vse naokrog so že navozili vsaj en meter zemlje in zato je tisto bivše riževo polje
postalo zbirališče vseh okoliških voda,
ki ne morejo nikamor odteči. Voda se
je od tam ulivala preko zidu, ki služi za
ograjo, tudi do naše šole in tako smo
na makadamski cesti imeli celo reko, v
kateri so veselo plavale za en prst dolge
ribice. Otroci so jih z veseljem pobirali iz tal. Naslednje jutro so jih ocvrli z
jajčkom in pojedli za zajtrk. Ribice na
cesti ... kaj takega pa še ne!
Šolo smo ponovno napolnili do zadnjega kotička. Tudi letos smo dali prednost otrokom iz najbolj revnih družin.
Najbolj žalostno se je bilo pregovarjati
s starši malih otrok. Imeli smo več kot
350 prošenj za sprejem v vrtec (otroci stari 3 leta) a smo jih žal v vsako od
dveh skupin lahko sprejeli le 45. Vedno
več je okrog naše šole mladih družin,
ki se priseljujejo iz podeželja. Starši delajo v tovarnah ali pa v gradbeništvu.
Okrog nas so že zgradili precej novih
hiš, neke vrste dolge dvonadstropne
bloke, ki imajo malo temeljev in notranje nosilne stebre z malo železa. Pa
vendar hiške stojijo in lepo pobarvane
vabijo nove prebivalce. Počasi nastaja
novi Phnom Penh in starih riževih polj
ni več.
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Kolektivni strah
Novembra nas je hudo prizadela nesreča, v kateri je na malem mostičku
množica prestrašenih ljudi do smrti
poteptala več kot 350, v glavnem mladih ljudi. Po nekaterih podatkih je bilo
ranjenih okrog 700 ljudi. Pravih številk
ne bomo zvedeli nikoli. Ob praznovanju konca deževne dobe so vsako leto
na reki Mekong organizirana tekmovanja z barkami iz vse države. Praznik

koncu praznovanja tekmovanja z barkami so na otoku organizirali velik
koncert. Trgovine so privabile ljudi od
vsepovsod. Ljudje so se čez dva mosta
prerivali na otok in z njega.
Naša učenka Dara je bila ena izmed
njih, ko so se ljudje prerivali in naenkrat tako zapletli drug v drugega, da
so vsi po vrsti popadali na tla. Dara se
je tako znašla na nekom drugem in
drugi trije ali štirje ljudje so ležali na
njej. V temi in hudi grozi, ko ni mogla
več dihati, je pomislila, da bo umrla.
Medtem, ko so drugi okrog nje kričali in klicali na pomoč, je ona vpila k
Devici Mariji: »Marija, ti pomagaj svojemu otroku«. K sreči je bil njen fant

je mirno potekal in celo kralj se je med
podelitvijo nagrad veselil, da letos v tistih dneh ni bilo veliko prometnih nesreč in drugih izgredov. Prav tisto zadnjo noč pa je več tisoč ljudi obiskalo
majhen otoček, ki ga s kopnim v mestu
povezuje zibajoč novi most. Z otočka
so pred nekaj leti na silo izselili revne
kmete in druge priseljence, ki so si na
nikogaršnji zemlji postavili bivališča in
živeli od kmetovanja. Pred časom so
tam začeli graditi bogate vile in druge
objekte, ki zdaj privabljajo turiste. Ob

ob njej hitreje na nogah in jo je potegnil iz gruče. Ker se je Dara ranila v
nogo, jo je z veliko težavo odvlekel na
varno.
Najhujše se je zgodilo samo nekaj
minut po tistem. Nekdo je v paniki začel kričati, da je ljudi stresla elektrika, drugi so vpili, da se bo most
podrl in več tisoč ljudi je teklo proti
mostu in dobesedno poteptalo pod
seboj ljudi, ki so se že drenjali in padali na mostu. Skoraj v temi, v strahu in
veliki grozi, so eni skakali iz mosta in

IZ MISIJONARKINE KAŠČE
utonili. Nihče ne ve točno, koliko ljudi
je odnesla voda. Nekatere naše učenke
so bile tik pred mostom ali pa že čez in
so z grozo videle ljudi, ki so klicali na
pomoč, druge, ki so omedlevali, ker so
bili preveč stisnjeni, nato vse mrtve, ki
so jih kot drva metali na tovornjake in
druge, ki so jih do prenatrpanosti nalagali v rešilce in vozili do bližnjih bolnišnic. Naslednje jutro se je država zbudila v čudno grozo, ki jo je bilo čutiti
vsepovsod. Ljudje, v glavnem s podeželja, so hodili od bolnišnice do bolnišnice in iskali svoje drage med ranjenimi ali umrlimi. S strahom smo čakali,
če se bodo naši učenci vrnili s počitnic
ali ne. Med vsemi dijaki ni umrl nihče,
poznamo pa druge družine, ki so v
eni noči izgubile tri ali celo štiri otroke. V glavnem sami mladi ljudje, v večini dekleta, ki se niso mogla prerinit
na varno.
Naši ljudje verjamejo, da duhovi umrlih sedem dni še ne vedo, da niso več
živi in zato tavajo naokrog. Po sedmih dneh se zavedo, kako je z njimi,
in ker so umrli nasilne in nepredvidene smrti, se lahko v jezi živim maščujejo. Ljudi je nekaj dni po nesreči prevzel
čuden kolektiven strah, ki ga je bilo čutiti vsepovsod. Naša dekleta v internatu si ponoči niso več upale iz postelje.
Za tiste, ki so bile bolj vpletene v dogodek, smo morali poiskati posebno strokovno pomoč, da so se počasi umirile
in se niso več toliko obsojale, ker niso
mogle pomagati tistim, ki so vpili na
pomoč. Kako bi le pomagale, ko celo
policisti in vojaki, ki so končno prišli
na prizorišče, niso mogli rešiti kepe zamotanih ljudi več ur.

obisk relikvij sv. Janeza Boska. Le
dobre tri tedne pred napovedanim obiskom smo končno le dobili od države potrebna dovoljenja. Prvi dnevi decembra so bili tako veliko praznovanje
ob našem očetu Don Bosku. Člani salezijanske družine smo pripravili tridnevno praznovanje z molitvijo, programom za mlade in posebno mašo za
ljudi iz drugih župnij. Otroci in mladi
so bili navdušeni. Z zanimanjem so
gledali veliki stekleni relikvarij, v katerem je bilo povoskano Don Boskovo
telo z njegovo pravo relikvijo v majhnem zabojčku. Vsi naši otroci vedo,
kdo je Don Bosko, saj se po njem imenujejo vse naše šole. Celo najmlajši so
molili zares iz srca in v veliki zbranosti. V posebnem programu so lahko izrazili svojo hvaležnost in svoje prošnje.
Prenovljeni z novo milostjo in opoguDon Boskov obisk
mljeni z zgledom našega očeta, gremo
K sreči pa smo se kmalu po tistem naprej. Salezijanska družina ima še
začeli bolj intenzivno pripravljati na zelo mlado zgodovino v Kambodži. Me

sestre smo prišle v deželo točno pred
18 leti, naši sobratje pa leto prej.
Kot že nekaj let zapored, nas bodo
drugi teden obiskali prostovoljci iz
Singapurja. Študentje medicine in zobozdravstva postavijo zasilno ambulanto, v kateri bodo pregledali naše
otroke in pomagali, kjer bo treba.
Drugi prostovoljci pomagajo pri poučevanju angleščine, plesa, verouka,
kuhanja in še česa. Skupina v glavnem starejših ljudi pa v vreče pripravlja darila, ki jih bodo ob koncu razdelili med otroke. Organizacija tedna z
več kot 200 ljudi je pravi zalogaj za iznajdljivost in potrpežljivost. Ko pa vidimo, koliko je veselje in zadovoljstva,
tako med prostovoljci kot med otroki, vedno znova rečemo, da se splača. Ljudje, ki se v drugače bogatem
Singapurju iz dneva v dan ubadajo s
tem, kako čim več zaslužiti, so potem
tisti, ki se spustijo na kolena, da se približajo majhnemu otroku in en teden
zastonj dajo od sebe vse, kar so in
mnogo od tega, kar imajo. Vsaka jim
čast. Ni veliko tistih, ki bi radi božične
počitnice preživeli na tak način. Za vse
nas so še en dokaz, da Bog ni pozabil
na nas. Prav nasprotno, vedno več vas
je, ki na nas mislite, se za nas žrtvujete in nam po svojih močeh pomagate. Hvala vam! Medtem, ko vam lahko
zagotovimo naš stalen spomin v molitvi, vam želim, da bi bil tudi za vse
vas božič praznik Božje bližine. Da bi
na nov način vedeli, da ste Bogu dragoceni in da vedno misli na vas. Sicer
ne bi prišel tudi letos prav za vas. Naj
bo njegov mir z vami in z vsemi, ki so
vam dragi. Iskren pozdrav, s. Ljudmila
Anžič.
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NA PO GORI Š ČU
Danilo Lisjak, salezijanec, Uganda

Poteptana dežela
Sever Ugande se počasi dviga iz pepela in ruševin. Tam je prijel za
»plug« misijonar Danilo. Orati je treba tako na vaških kot Božjih
njivah. Nadlog ne manjka, dobre volje in zaupanja v Boga in dobre
ljudi pa tudi ne.
1.12.2010. Dragi prijatelji in dobrot vztrajnosti in veri, da iz ruševin vojne Neznana bolezen
niki, lep misijonski pozdrav vsem iz
mesta Gulu v Ugandi, slabih 100 km
od nemirne sudanske meje. Verjetno
so mnogi v Misijonskih obzorjih brali
o mojem novem misijonu na severu
Ugande. Dva meseca študija novega
jezika je za mano in že se bere maša,
spoveduje in krščuje v jeziku domačinov. Kateheti so tako dobri pomočniki kot pred sto leti, ko so bili oni
prvi oznanjevalci in pomočniki misijonarjev. 100-letnico pokristjanjevanja praznujemo prihodnjo pomlad in
z Giannijem, sobratom iz Italije, sva
zaorala v novo misijonsko področje,
vzela v oskrbo 14 podružnic in določila novo središče misijona v kraju
Atede.
Ob nedeljah se s terencem, dar slovenske Mive, prerivam po blatnih poteh,
skozi 2 m visoke trave, ki domala prekrivajo vso pot, da za nedeljsko mašo
dosežem eno od napol podirajočih se
kapelic iz opeke ali blata. Pričaka me
od 50 do 80 ljudi. Premišljujem o usodi
teh nesrečnikov, ki so skoraj četrt stoletja preživeli v taboriščih. To so ljudje Jezusovih blagrov na gori. Njim je
poslan misijonar kot potrdilo njihovi
Katedrala v Gulu
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spet obnovijo slamnjače, nabrusijo Delamo načrte in čakamo, da se ljudje
srpe in motike, posadijo drevje in za- vrnejo z vseh koncev Ugande. Mnogi
sejejo njive za preživetje. Glavna cer- se ne bodo nikoli več, saj so mladi, rokev sv. Petra in Pavla v nastajajoči žu- jeni drugje ali v taboriščih, izgubipniji je v sramotnem stanju.
li vsako vez in pripadnost. Zdravljenje
Vsi traktorji »mulcerji« v
Vipavski dolini bi imeli za
eno leto dela, da bi spremenili našo travnato savano v lepa polja. 20 let
nobenega
obdelovanja.
Požig je nevaren za drevesa, ki so tudi redka, saj
so vse posekali za kurjavo pri kuhanju v taboriščih. Trava je tako visoka,
da ne vidiš nizkih okroglih hišk, »slamnjač«, iz
Na misijonu
blata, 'zalikanih' nedaleč
pripravljajo teren
za gradnjo
stran od poti. Le sonce
v zenitu pripeka (33-35
°C), saj je ekvator prav blizu. Spet vse se začenja. Sodelovanje prišlekov je
znova. Ko so se ljudje po končani soški opogumljajoče. Trpljenje jih je prekafronti vračali iz begunstva, beremo, so lilo. Mislimo na šole, učitelje, štipendiodkopali zakopane parizarje in začeli je za šolarje, obnovo porušenih ali zaobnovo. Tudi tu so vsi domovi propadli nemarjenih šol, na ambulante, vrtanje
ali pa so jih požgali gverilci. Plevel je vodnjakov, pomoč prihajajočim družiprerasel polja, izbrisal mejnike in poti. nam in ne nazadnje tudi na obnovo bogoslužnih prostorov, kapelic od 7xl2 m
Takšen je naš misijon.
ali malo večjih. Večina ljudi je mladih,
saj so starejši pomrli po taboriščih.
Iz Slovenije sta prihiteli arhitektki, da
vsaj nekaj načrtov spravimo na papir in
preko Misijonskega središča Slovenije
in Karitas predstavimo slovenski vladi
in vam dobrotnikom. Upokojenca iz
Slovenije sta v minulih dneh 'otipala' posledice dolgoletne vojne na terenu in naredila primerjavo s preostalo
Ugando, kjer je razvoj nemoteno potekal. V časopisu berem o novi nepoznani kužni bolezni, ki je v Guluju in okolici terjala že 38 življenj, evidentirali pa
so še 91 okuženih. Kot bi se vse trpljenje zgrnilo nanje. Pred desetimi leti je
ebola vzela življenje skupini zdravnikov prav v Gulu, saj takšna oblika bolezni še ni bila znana. Travme vojne in sirotišnice na vsakem koraku. Elektrike
v novem misijonu ni. Odlagališča smeti

B O G Ž E G N A J!
vsepovsod ... Tiste, ki pridejo iz razvitega sveta, večkrat zajame strah, da
jih bo izza visoke trave ob cesti kdo
napadel ... Po obhajilu pri današnji jutranji nedeljski maši sta fantek in deklica pokleknila pred menoj - duhovnikom za blagoslov, ker še ne morejo k obhajilu. Znamenje Jezusovega
križa na čelo. Jezus je veliki Misijonar.
Misijonar je le orodje, že dokaj skrhano in obrabljeno, pa vendar potrebno, kot so potrebne njihove obrabljene motike! Ne bojte se pokrižati
čela vaših otrok. Bodite misijonarji v
Sloveniji. V tem znamenju zmagujemo! Noben strah ne more zaustaviti
te reke Ljubezni.

V sreči in nesreči
31.12.2010. Tukaj na severu Ugande
so vsi pripadniki nevladnih organizacij (ONG) odšli domov ali vsaj do
Kampale, kjer se bo lepše praznovalo. Mnogi se bojijo, da v sosednjem
Sudanu vznikne vojna ob referendumu za neodvisnost 9. januarja.
Drugih ne bo nazaj pred februarskimi predsedniškimi volitvami, ker se
bojijo nemirov. Mi ostajamo z ljudstvom v že dokaj suhih savanah z visoko travo, saj je suho obdobje. Njim
smo se zapisali v sreči in nesreči, v
zdravju in bolezni. Vaša vztrajnost,
dragi sobratje in sosestre misijonarji, je tudi moj pogum! Zato pogumno
v Novo leto. Povezuje nas medsebojna molitev. Za vse sem vam hvaležen.
Naj velja pogum in srečno vsem tistim, ki so se vpregli za misijonski
plug v iztekajočem se letu in se kot
jaz mučijo s slovarji in slovnicami.
To delam že petič, odkar sem zapregel v Afriki. Pa kot vidite, sem preživel. Jezik se mora 'usesti' v dušo in
šele nazadnje v glavo! Otroci, teh na
srečo v Afriki ne manjka, so naši najboljši učitelji in popravljavci. Ko sem
bil otrok so me fantje vrgli v Vipavo,
da sem se naučil plavati pred petim
letom. Tako je z jezikom. Pogumno
je potrebno zaplavati in imeti trdo
kožo! Zaupajte pa tudi na milosti
od zgoraj. Katehet mi je na začetku
na podružnici rekel: »Gospod, kako
boste spovedovali, če še ne razumete jezika!?« Pa sem mu veselo odvrnil češ, da Jezus vse jezike obvlada.
Pa je tudi on še z večjo vnemo odvrnil, da je to povsem res in takoj je nastala vrsta pod sosednjim košatim
mangom, medtem ko sem sam spovedoval pod drugim v bližini. Srečno
z božjim blagoslovom, Danilo Lisjak

Lojze Podgrajšek, jezuit, Malavi

Dar temnih
oblakov
Dež je v Afriki dostikrat pravi blagoslov za polja in ljudi,
a vzbuja tudi strah, ker ruši vse pred seboj. Mravlje slastne,
da le kaj. Lepota afriškega življenja in Božja dobrota …
24.12.2010. Pred kratkim sem bil na
duhovnih vajah. Vsak dan sem šel na
sprehod. Tako sem nehote opazoval
opravila ljudi v pričakovanju deževja. Moški popravljajo slamnate strehe,
žene pa pripravljajo polja za setev. Ker
so to čisto navadna opravila, je mene
bolj zanimalo kaj počnejo šolarji.
Slastne mravlje
Zunaj vasi sem se ustavil pri skupini šolarjev, ki so čepeli v manjših krogih, kakor da si pripovedujejo nekaj
skrivnega, pa povprašam, kaj počnejo. »Lovimo leteče mravlje,« so odgovorili. »Ali jih vi jeste?« se k meni
obrne droben fantek. »Jih moram najprej naloviti,« se pošalim, oni pa v
smeh. Takrat pa iz zemlje privre na
tisoče letečih mravelj in otroci se zapodijo za njimi, skačejo sem in tja, lovijo jih in hkrati kričijo nad mlajšimi: »Ne jih stiskati, ne jih stiskati!«
»Zakaj ne stiskat?« povprašam. »Ker
se potem zgubi najboljše.« pravi deklica. Tisto najboljše je trup, poln vitaminov, proteina in sladkih maščob. To

potem malo popražijo in dobijo okusno omako, v katero za večerjo namakajo bele afriške žgance.
Pa kaj, ko ta poslastica traja le nekaj
dni. Ko namreč voda zalije mravljam
izhodne luknje, je z njimi konec za
eno leto. Zato se naši otroci vsako leto
tako zelo veselijo »temnih oblakov«.
Teman oblak namreč naznanja prihod
deževja, s tem pa tudi prihod okusnih
letečih mravelj. Deževanje ne prebudi
le mravelj, marveč tudi ljudi: po poljih
zadoni pesem milijonov motik, kmalu
pa razni pridelki že valovijo v toplem
vetru, ljudi pa zopet obišče tisto prvobitno globinsko veselje nad čudežno
dobroto narave.
Ni čudno, da so »temni oblaki« znamenje božje dobrote. Nasploh temno
siva barva vselej pomeni bližino dobrohotnega božanstva. Škoda, da je
menda današnji človek v veliki meri
izgubil ali v sebi poteptal zavest o
očetovsko dobrem »temnem oblaku«, zavest o svojem Praviru, ki mu
kakor izza zakulisja skrivnosti nenehno in potrpežljivo podarja vse njegove
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B O G Ž E G N A J!
 troci pozdravljajo
O
in se zahvaljujejo
za pomoč

OTROCI ZA OTROKE

Iznajdljiva
ljubezen
Zaplana

»temne oblake«, to je: lepoto življenja, upanja in veselja, ter ga na tako
tiho in vztrajno vabi k popolnemu zaupanju vanj.

jeseni, to je, do prodaje nove koruze
tam nekje sredi maja.
Pa ne le hiše, deževje podira tudi cerkve: Sobrata iz Kasungu sta mi sporočila, da v času deževja ne bosta mogla
Rušilni dež
oskrbovati ene od podružnic, ker se
Deževje ljudi napolni s pričakovanjem je zaradi silnega neurja v tistem kraju
in upanjem. Po drugi strani so pa v podrla vaška cerkev. Kaj takega še
tem času mnogi na samem robu pre- menda niste slišali?
živetja. Zaloge hrane so že pošle, ponekod še za seme ne ostane nič. Tudi Božja dobrota
sicer deževje razkrije tiste, ki so zares In vendar je sredi takih težav kar lepo,
revni. Ko sem prejšnji teden obiskal prijazno, domače, toplo, človeško.
neko družino, mi je mati po otroku Pomoč, ki jo človek nudi tistim v stisporočila: »Danes vas ne morem spre- ski, hkrati postane vir sreče, zadovoljjeti.« Na dolgo so mi razlagali, kako stva in blagoslova. Da, revna je tale deda jo je dopoldne na polju dobil dež žela. Pomanjkanje je vidno vsepovsod,
in da je bila vsa mokra. To pomeni, da najbolj pa na obrazih starejših ljudi.
bo v hiši dokler se obleka ne posuši, Ob doživljanju tolikega pomanjkaker ne premore druge, da bi se vanjo nja, kakor da slišim glas vesti: »Nekaj
preoblekla.
je vendarle treba storiti, ljudem v stiDeževje pa je tudi neusmiljeno. Pred ski je potrebno pomagati! Kar storim
dnevi se je sinu našega kuharja za- za revne, storim za Jezusa ‘v njih’ …«
radi dežja podrla hiša. Sin Marko je In ravno takrat, ko kristjani slišimo
hišo postavil kar na domačem dvori- Božji klic k dobroti, v tistem doživešču. Najprej je naredil opeko, jo po- tju usmiljenja do revnih in želje, da
sušil na soncu, sezidal jo je pa z bla- nekaj storimo zanje, ravno takrat Bog
tom. Enosobna hiša je izgledala bolj hrani in napaja našo ljubezen do bliskromna: le par kvadratov za življe- žnjega. Ko torej darujemo v dobre nanje mlade družine. Sedaj so brez stre- mene širimo Božjo Dobroto, ki nevsihe nad glavo. Ker po izročilu oče ne ljivo in dobrohotno biva med nami ter
sme sprejeti novoporočenega sina pod nas blagodejno in vztrajno usmerja v
svojo streho, je kuhar David za sina svoja večna bivališča …
najel enosobno kolibo. Cena: 15 evrov V duhu zgoraj navedenih razmišljanj
na mesec! Sin najemnine ne more po- vam vsem iskreno želim blagoslovljene
ravnati, oče pa tudi ne, saj komaj pre- božične praznike in obilo sreče, božježivlja ženo in otroka. Bo treba po- ga varstva in hvaležnega zadovoljstva
magati. Obljubil sem jim pomoč do v novem letu 2011. P. Lojze iz Malavija.

12

Vipava

OTROCI ZA OTROKE

Ljutomer

Črni vrh

Misijonski akciji - adventna Otroci za otroke in
trikraljevska - sta v letu krščanske dobrodelnosti in solidarnosti spodbudili na tisoče otrok,
da so se z molitvijo in delom, darovi in koledovanjem približali svojim vrstnikom v revnih deželah. V župniji Obloke-Hudajužna, piše
Urška Mavrar, »so se birmanci in drugi veroučenci skupaj s starši odločili, da bodo v adventu sodelovali v akciji Otroci za otroke z izdelovanjem novoletnih voščilnic ... Ker v župniji ni
navade koledovanja, so veroučenci to osmislili tako, da so izdelovali smrekice z voščilom,
jih nosili od hiše do hiše in voščili praznike.
Krajani so bili zelo veseli … še posebej so se te
pozornosti razveselili tisti, ki bivajo v domovih upokojencev … Kuverto z darovi so veroukarji položili v jaslice v domači cerkvi, ki je
posvečena sv. Trem kraljem, župnik pa jo bo
izročil Misijonskemu središču. Starši smo ponosni na svoje otroke, saj je v tem času potrošništva še bolj pomembno, da otroci kaj dobrega storijo za svoje vrstnike v manj razvitih deželah in tako prispevajo k njihovem boljšem
življenju.«
Podobno je bila ljubezen iznajdljiva še v mnogih župnijah. V imenu otrok v revnem svetu,
ki bodo deležni sadov teh dveh akcij, velika
hvala in pohvala vsem, ki ste v njiju sodelovali.

Grad

Lj-Šentvid

Mb-Slivnica

Odranci
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T O I N O N O ...

V Nedeljo 23. januarja, je bilo v Akamasoa pri maši
škofa Benjamina Ramaroson in nadškofa Antona
Stresa okrog 7.000 vernikov!
Zelo živa liturgija in veliko sodelovanja otrok, mladih
in odraslih kristjanov! Močno občestvo in globoko doživetje vere na Madagaskarju!
Nadškof Stres je pohvalil kristjane v Akamasoa za delo
in boj proti revščini ter prizadevanje za vero!

Nadškof Stres je kristjane spodbudil naj bodo edini in
naj si med seboj pomagajo, kot pravi bratje in sestre,
ker smo vsi božji otroci!
Njegova pridiga se je končala z močnim aplavzom kristjanov, ki so se hoteli na ta način zahvaliti za njegov
obisk in za vso pomoč Slovenske Cerkve Madagaskarju!
Praznik se je nadaljeval po Evharistiji!
Lep pozdrav, Pedro Opeka

90 let delovanja

Znamke za misijone

JUBILANTI – ČESTITAMO

Misijonski odsek Marijine družbe v Rojanu pri Trstu je bil ustanovljen
pred 90 leti 25. marca 1920. Iz arhivov zvemo, da so bili člani zelo aktivni
od vsega začetka in tako je tudi danes. Še posebej se obnese znamkarska
akcija, v kateri sodelujejo ljudje kar iz 38 držav.

Metod Francesco Brlek,
frančiškan, rojen 13. aprila
1926 v Ilirski Bistrici. Deluje v
Jeruzalemu.

Ustanovitev misijonskega odseka je
takole opisana: »Po končani svetovni
vojni je sv. Oče Benedikt XV. ob koncu
leta 1919 objavil okrožnico, v kateri poziva vse narode, da bi se zavzeli za to bogoljubno delo in pomagali z molitvijo, z
gmotno podporo in s pospeševanjem misijonskih poklicev. Že davno je takratni
družbeni vodnik g. Karel Musizza gojil
željo, da bi se tudi rojanska dekliška in
ženska Marijina družba udeležila misijonskega delovanja in sklical v ta namen
22. marca 1920 ob 7 ½ zvečer skupno
odborovo sejo obeh družb in obrazložil
željo sv. Očeta. V četrtek, dne 25. marca
1920, na praznik Marijinega oznanjenja,
se je pri skupnem izrednem shodu obeh
družb ustanovil misijonski odsek dekliške in ženske Marijine družbe v Rojanu.
Prvi sestanek misijonskega odseka je bil
5. aprila 1920. Nabrali so 149 razglednic
in en album znamk.
Predstavljajmo si Marijino Družbo kot
staro drevo. Ena od vej je misijonski
odsek, ki živi in deluje kljub vojnam,
težavam in spremenjenim razmeram
še danes, in sicer po zaslugi dobrotnikov in prijateljev misijonov. Leta 1988
se je misijonskemu odseku pridružila
znamkarska akcija. S hvaležnostjo se
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spominjamo navdušencev za misijone:
Danice Novak in msgr. Stanka Zorka,
ki sta z ljubeznijo do misijonov prispevala, da je ta veja trdno vraščena v
Marijino družbo in deluje nepretrgano.

Akcija 2010
Odziv na prošnjo Pedra Opeke za veliko noč 2010, da bi zbirali za riž, da bi
otroci na Madagaskarju dobili vsak dan
vsaj obrok riža, je bil ogromen, saj se je
nabralo 3.340 €. Lepa hvala vsem, ki so
se odzvali. V to vsoto je vštet tako izkupiček od srečelova (367 €) kot od
znamk (2.611,50 €), ki jih je zbral Franc
Saksida. Tiste znamke, ki so enake in jih
je preveč v obtoku, sta podpisana poslala Marijinim misijonarjem v Vincenzo
(81 kg) in kamilijancem v Rim (78 kg)
za zdravila za gobavce v Burkina Faso.
To je tudi priložnost za zahvalo in
pohvalo vsem, ki pomagajo in širijo znamkarsko akcijo: sodelavcem
Misijonskega središča, Radiu Ognjišče,
salezijancem na Rakovniku, posebno p. Ambrožiču, ki pri 91 letih neutrudno in navdušeno zbira znamke, p.
Anatolu Bilšaku na Slovaškem in vsem
1205 pošiljateljem iz 38 držav.
Marija in Franc Saksida

85 letnica življenja

60 letnica
življenja

Milan Kadunc,
frančiškan, rojen
20. aprila 1951
v Grosupljem.
V misijone je prvič
odšel julija leta
1979. Deluje v Francoski Gvajani.

55 let dela v
misijonih

Vladimir Kos,
jezuit, rojen
2. junija 1924 v
Murski Soboti.
V misijone je odšel
13. maja 1956.
Deluje na Japonskem.

50 let dela v
misijonih

Marjeta Mrhar,
usmiljenka, rojena
19. oktobra 1923
v Sv. Križu pri
Gabrovki. Na
Madagaskar je
odšla 11. aprila 1961.

JUBILANTI – ČESTITAMO

DAROVALI STE - HVALA
SKLAD ZA LAČNE OTROKE o posamezniki:
Bela Katja, Bela Suzana, Beravs Mihael,
Brežnjak Terezija, Ganzitti Nuša, Genc
Ana, Hribernik Sergej, Kašl Dominika,
Kotur Rajko, Kranjc Barica, Kravos Stojan,
Lorber Petra, Motaln Betka, Mrak Janez,
N.N., Ojsteršek Lidija, Ojsteršek Peter,
Škufca Stane, Štefančič Ana o NAŠA ZAVEZA o posameznica: Trček Francka
o SKLAD ZA GOBAVCE o posameznika:
Kranjc Barica, N.N. o ZA MADAGASKAR
o župnija: Dolenja Trebuša o ZA MISIJONE
o župnije: Črniče, Miren, Soča, Vransko
o posamezniki: Apeks d.o.o., Babnik
Francka, Barle Gabriela, Blažič Miha, Bogovič Anica in Ivan, Breznikar Jožefa, Breznikar Rozi, Celec Andrej, Cvitan Štefanija, Dolenc Janez, Erjavec Matevž, Flis
Francka, Furar Tone, Gantar Metod, Gerl
Janez, Goršič Bogo, Habe Zoran, Iršič Andrej, Jurkovnik Francka, Kavčič Irena,
Klavžar Mojca, Klemenčič, Knific, Kojc Helena, Kokot Branka Franc, Koren Leopold,
Kovšca Tončka, Kozole Cvetka, Lestroj
d.o.o., Ljumani d.o.o., Magdič Olga, Marinič Vidmar Jožica, Mikulin Olga, Morelj
Darja, Murko Ana, N.N., Novak Jože, Paškič Ilija, Pegan, Pegan Alenka, Pirc Janko,
Podgornik Marija, Porenta Marija, Prinčič
Vida, Rebec – Družina, Rozoničnik Jože,
Schwarzbartl Tomaž Ervin, Skumavec
Marija, Sotlar Alojzija In Slavko, Sotlar
Justi, Strajnar Ana o Šef Ida, Šef Magdalena, Štern Saša, Štrukelj Frančiška, Študentski Dom Vincencij, Šubic Julka, Tovšak Ela, Tratnik, Uršič Jože, Vehovar Darinka, Zaletel Elizabeta, Zbačnik, Zibrik
Marjeta, Zore Jožefa, Zorenč Ivan, Žele
Ana, Žeželj Miro, Žuman Marijana
o SKLAD ZA ŠOLANJE BOGOSLOVCEV o župniji: Hoče, Ljubljana-Koseze o posamezniki: Mah Tinko, Ravnihar Marija, Šifrar
Ana, Vinkovič Marija o MIVA o župnije:
Dobovec, Ljubljana-Sv.Križ, Maribor-Sv.
Janez Bosko, Marija Širje, Sv.Križ-Podbočje, Šentjurij-Podkum, Višnja Gora o posamezniki: Buhvald Pavel, Drobež Matjaž,
Herle Dominik, Hojs Judita, Jemec Zofija,
Jovan Marija, Maršič Lucija, Menart
Tomaž, Mikša Dragutin-Odvetnik, Ruparčič Miroslav, Slejko Dušan, Škrabl Ivanka,
Trontelj Jože o ADVENTNA AKCIJA o župnije: Bolniška Župnija, Bloke, Braslovče,
Budanje, Hinje, Jarše, Kisovec, Kobilje,
Križevci pri Ljutomeru, Marija Snežna,
Mavčiče, Opatje Selo, Planina, Podbrezje,
Sečovlje, Sela, Slovenske Konjice, Svetinje,
Šentjur pri Celju, Šentlovrenc, Šentviška
Gora, Šmartno v Tuhinju, Št.Ilj v Slov.Goricah, Trboje, Veliki Gaber, Vinica, Zabukovje o posamezniki: Bajt Peter, Horvat Danijela, Kordan Anica, Križan Gabriela,
Mesec Marija, Rupnik, Sečnik Anica o TKA
o župnije: Babno Polje, Batuje, Bela Cerkev, Bloke, Budanje, Črni Vrh nad Idrijo,
Harija, Jarše, Kobilje, Križevci pri Ljutomeru, Lucija, Odranci, Opatje Selo, Podbrezje, Preserje, Stari trg pri Ložu, Sv.Jurij
ob Taboru, Šmartno pod Šmarno Goro,
Šmartno v Tuhinju, Št.Ilj v Slov.Goricah,
Šturje, Železniki, Žiri o posameznici: Hribernik Janja, Kočevar Terezija o ZA JOŽETA ADAMIČA o župnija: Litija o ZA KRISTINO BAJC o posameznica: Lajevec Janja
o ZA PAVLA BAJCA o župnija: Bertoki
o posameznice: Srebrnič Tereza, Strajnar
Ana, Škorjanc Anica o ZA MIHA

DREVENŠKA o posamezniki: Demšar
Vida, N.N., Srebrnič Tereza, Strajnar Ana
o ZA ANKO BURGER o župnija: Šentjurij-Podkum o ZA JOŽETA MLINARIČA o posamezniki: Kvaternik Tomaž, Pavlica Otilija, Suhadolčan Franci, Vidic Ana o ZA JOŽETA GROŠLJA o župnija: Šmartno v Tuhinju o posameznici: Srebrnič Tereza,
Velepič Anica o ZA VESNO HITI o posamezniki: Adamič Marija, Gabrovšek Lora,
Kunšič Francka, Maršič Lucija, Mišič
Francka, Vidmar Marjeta o ZA TONETA KERINA o župnija: Višnja Gora o posamezniki: Capl Ana Marija, Kern Jože, Kožuh
Simon, Piltaver Jožica, Reljanovič Nedeljka, Šušteršič, Zupančič Silvester o ZA
AGATO KOCIPER o posameznika: Volavšek, Matija Leskovar o ZA JANKA KOSMAČA o posameznica: Bobnar Lojzka o ZA
JANEZA KRMELJA o posamezniki: Maršič
Lucija, Sušnik Janez, Šifrer Marija, Šverc,
Trček Francka, Vrabec Mirijam o ZA ANDREJO GODNIČ o posamezniki: Ačanski
Elizabeta, Bešter Helena, Štuhec msgr.Dr.
Ivan, Zajec Marija o ZA DANILA LISJAKA
o posamezniki: Brišar Valerija, Krevelj
Branko, Peterlin, Sušnik Janez, Škorjanc
Anica, Urbas Marija, Žukovec Jožica o ZA
TOMAŽA MAVRIČA o posameznica: Malalan Nika o ZA MARIJO ANDREJO ŠUBELJ
o posamezniki: Adamič Marija, Andrejašič Mila, Bertok Dora, Čampa Tadej, Drenovec, Habe Francka, Jaklitsch Hans Ivan,
Jemec Marija, Koselj Veronika, Lesjak
Ivan, Lunder, N.N., Nartnik Srečko, Pirc
Martin, Rihar Metod, Skribe Katarina,
Strajnar Ana, Suhadolčan Franci, Šifrer
Marija o ZA IVANA BAJCA o posameznica:
Srebrnič Tereza o ZA JANEZA MIHELČIČA
o posameznici: Pavli Tatjana, Sivec Damjana o ZA ZVONKO MIKEC o posamezniki: Lovše Anica, Murn, Suhadolčan Franci,
Škedelj Miran, Vindiš Ana o ZA MISIJONARKE LJUBEZNI o posamezniki: Kramberger Betka, Kranjc Rafael, Maršič Lucija,
N.N. o ZA TADEJO MOZETIČ o posamezniki: Belič Andreja Marija, Bonuti Hajdinjak
Kamila, Kramberger Betka, Kranjc Barica,
N.N., Rudež Lučka, Skvarča Majda, Šiško,
Škorjanc Anica o ZA PETRA OPEKA o posamezniki: Avanzo Caglič Petra, Bohak
Ivan, Božič Marija, Brdovnik Marija, Drenovec, Društvo Prostovoljcev Vzd, Ferjan
Barbara, Lapanja Julijana, Likar Ivan, Maršič Lucija, Martinčič Angela, Novi Glas,
Srebrnič Tereza, Trkman Janez, Trontelj
Jože, Zgonc Marija, Žumer Maja o ZA MARIJO PAVLIŠIČ o posameznik: Rozman
Maksimiljan o ZA MIRJAM PRAPROTNIK
o posamezniki: Dolenc Janez, Kern Frančiška, Kranjec Franc, Možina Jožefa, N.N.,
Pavli Tatjana, Pavli Vili, Vidic Lidija, Zajec
Janez o ZA STANKA ROZMANA o posamezniki: Gorenc d.o.o., Pavli Tatjana, Pleško
Nada, Vaukan – Družina, Žnidaršič Tilka
o ZA ERNESTA SAKSIDA o posamezniki:
Kranjc Barica, Novi Glas, Škorjanc Anica,
Zajec Janez o ZA MARTINA KMETCA o posameznica: Selan Stanka o ZA LAZARISTE
NA SALOMONOVIH OTOKIH o župnija: Boštanj o posameznica: Prosen Cecilija,
Kranjec Matilda, N.N. o ZA BOGDANO KAVČIČ o posameznici: Brešar Francka, Peternel Frančiška o ZA LOJZETA PODGRAJŠKA
o posamezniki: Lavrič Drago, Ličen
Anica, Občina Slovenske Konjice, Občina
Zreče, Povh Jože, Ramovš Ana, Ramovš

Milan, Rodič Kristina, Tapajner Veronika
o ZA ZORO ŠKERLJ o posameznica: Škorjanc Anica o DROBIŽ ZA RIŽ o posamezniki: Kunavar Marko In Lucija, Mejcen
Nataša, Šubic Ida o ZA JANEZA MUJDRICA
o posameznica: Žura Marija o ZA MATIJA
NARED o posamezniki: Jenič Dušan, Koncilija Jožica, N.N., Pavli Tatjana o ZA LJUDMILO ANŽIČ o posameznik: Cencelj Ludvik o ZA ANO SLIVKA o posameznica:
Skubin Dragica o ZA VODNJAKE o posamezniki: Berce Dragica, Berce Franc, Bertoncelj Magda, Bešter Jana, Bone Pavla,
Kodeh Alojz, Kremžar Tomaž, Ošlaj Darja
Pavec, Pogačnik Marija, Potočnik Pavel,
Udir Nataša, Vidic Drago o ZA DORICO
SEVER o posameznica: Vomberger Angelca o ZA IZIDORJA GROŠLJA o posameznik:
Čižman Marko o ZA RIŽEVA POLJA o posameznica: Debeljak Veronika o ZA POLONO
ŠVIGELJ o posameznika: Kranjc Pavel,
Pavli Tatjana o ZA CIKLON IVAN o posameznik: Debeljak o ZA MOJCO KARNIČNIK
o posameznica: Pipan Marinka o ZA
MIHA MAJETIČA o posameznika: Bedenk
Barbara, Verdenik Benjamin o ZA SLAVKO
CEKUTA o posameznica: Zajec Marija
o ZA SV. PISMO o posamezniki: Ličen
Anica, Novak Nežka, Pegan Alenka, Rojec
Jože o ZA ANO KNEŽEVIČ o posamezniki:
Null, Cigoj Leben Breda, Jemec Zofija,
Novak Zlatko o ZA KATARINO ŠABIČ o župnija: Ljubljana-Koseze o posameznik:
Kokalj Rok o ZA POPLAVE V PAKISTANU
o župnija: Maribor-Pobrežje o posameznica: Simončič Marta o ZA TANJO STRGAR o posameznica: Bertoncelj Angela
o ZNAMKE SO DAROVALI: Pater Claver
Peter, Juteršek Marija, Cerar Jožef, Limbek Marija Anna, Strašek Štefan, Macedoni Anica, Zupan Ivan, Pleskovic Jožica,
Premrov Anica, sestra Žerovnik Jelka,
Jankovec Tončka, Čokl Alojz, Kolbezen
Jože, Blatnik Angelca, Duh Stanislav, Šalamon Arpad, sestra Makše Irma, Funkl
Metka, Šubic Tomaž, Dobrajc Franja, Koprivc Ana, Šibal Janez, Oprečkal Špela,
Ruter Urška, Dolžan Matija, Strmšnik
Tilka, Prijatelj Milko, Gostečnik Pavla, Čuk
Mojca, Likar Marija in Milko, sestra Rebselj Fabiola, Peruzin Ana, Korer Manca,
Šivic Silvana, Pučko Marta, Mirkac Alenka, Ravnohrib Vida, Novak Branko, g. Marčun Peter, Tovornik Ivana in Marija,
Šomen Vida, Padevski Matilde, Oblak Damjano, Košir Propivšek Anica, Maršič
Stanko in Lucija, Adamič Paula, Ocvirk
Srečko, Schmidt Nina, Potočnik Jožef,
Turk Ivan, Zupančič Marinko in Tone,
Vuga Rezika, Mozetič Ciril, Knetič Mojca,
Vobner Marjeta, Sinkovec Ani, Miller Marija, Čujec Aleksandro, sestra Rupnik
Jelka, Turk Jožefa, Tomažič Madgalena,
Kaloh Marija, sestra Gologranc Lavrencija,
Erjavec Janez in Tilka, Golob Julka, Bešter
Mojca, Lunar Neža, Zver Sonja.
Darovi objavljenih so na naš račun
prispeli do 31. 12. 2010. 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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