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Č

eprav stopamo v poletno obdobje, se misijonska dejavnost doma
nič ne upočasnjuje. Nasprotno! To je namreč čas, ko se doma
mudijo misijonarji, malo na dopustu, malo pri obiskih zdravnikov,
predvsem pa predstavljajo svoje delo in načrte. Ob tem iščejo sodelavce
za oznanjevanje podprto z dejanji ljubezni in skrbi za ljudi v njihovih
najosnovnejših potrebah in pravicah: šolanje, zdravljenje, streha nad glavo
in kaj za pod zob … Marsikatera župnija ali kraj bo v poletnem času gostil
misijonarja, misijonarko, in prisluhnil potrebam najrevnejših.

Sam doživljam na Salomonovih otokih, kako
nemočni smo misijonarji brez avta ali čolna,
saj so razdalje prevelike, da bi jih mogli peš
premagati v zadovoljivem času, čez morje pa tako
ali tako ne gre drugače kakor s čolnom.
Ta številka Misijonskih obzorij je nekoliko vozniško obarvana, ker obhajamo
konec julija Krištofovo nedeljo. Na god zavetnika voznikov sv. Krištofa, ko
je blagoslov vozil, je po župnijah nabirka za prevozna sredstva za naše
misijonarje. Sam doživljam na Salomonovih otokih, kako nemočni smo
misijonarji brez avta ali čolna, saj so razdalje prevelike, da bi jih mogli
peš premagati v zadovoljivem času, čez morje pa tako ali tako ne gre
drugače kakor s čolnom. Podobne izkušnje imajo vsi misijonarji. Zato tudi
ob letošnjem godu sv. Krištofa trkamo na srca vseh udeležencev v prometu
in prosimo za prevozna sredstva, da bi naši misijonarji mogli čim bolje
opravljati poslanstvo Jezusa misijonarja in usmiljenega Samarijana.
Kot že nekaj let doslej tudi letos odhajam poučevat v bogoslovje na
Salomonove otoke. Hvala Bogu, kar nekaj dobrih in zvestih sodelavcev in
podpornikov imajo salomonski bogoslovci v Sloveniji, tako da smo lahko
čakalno listo zaradi pomanjkanja denarja za hrano ukinili. Še več, v
bogoslovju rasteta dve, sicer skromni, a potrebni stavbi: ena za rektorat
in ena za računalnike. Po zaslugi zavzetih malih »kraljev« se iz sredstev
trikraljevske akcije gradi vrtec v zelo revni vasi Kanaan, ki jo je pred leti
povsem razdejal cunami. Stekla so tudi dela pri gradnji izobraževalnoumetniškega centra, kjer bomo mladim omogočili opismenjevanje in
druge osnovne veščine in nudili možnosti za pomnožitev izjemnih talentov.
Tudi pri tem projektu so lep delež prispevali »trije kralji«.
Sleherni misijonar, misijonarka, bi lahko tako našteval, kaj vse je bilo
mogoče storiti ob sodelovanju in pomoči dobrih ljudi iz Slovenije. Ko se
vam za vse to od srca zahvaljujemo, vas vabimo in prosimo sodelujte še
naprej pri tem božjem projektu pomoči najpotrebnejšim. S skupnimi
močmi zmoremo ogromno: sodelujmo, zmagujmo!
Lep in hvaležen misijonski pozdrav,
Drago K. Ocvirk, CM

N ov misijon
Danilo Lisjak, salezijanec, Uganda

Nemiri

Danilova
kuhinja
v Guluju

Ugando, piše misijonar Danilo Lisjak,
so znova pretresali nemiri. A kljub
temu v župniji Atede vztrajno delajo
in gradijo nov misijon.
18.4.2011. Prisrčen velikonočni poz- podvojile ceno. Sedaj je spet mirno in

molimo tako za morilce kot za žrtve.
Bojda je bilo v glavnem mestu okrog
50 žrtev policijske in vojaške represije,
tu v Gulu pa tri. Je pa res, da Uganda
daje vse bolj vtis policijsko-vojaške dežele, kar po drugi strani daje dovolj
varnosti obiskovalcem in turistom.
Ker je hkrati prehodna dežela za oskrbo sosednjih južnih in zahodnih dežel, da je Misijonsko središče Slovenije
ne more tvegati zapore glavnih cest.
prisluhnilo naši prošnji za pomoč pri
gradnji. Slovenski misijonar Ignacij
Dragocena slama
Knoblehar (okr. 1850) je po pričevaV zadnjih štirih mesecih je zaradi iz- nju sv. Danijela Combonija ‘oče ponilredne in dolgotrajne suše naš misijon skih misijonov’ in slovenska pomoč
domala ‘pogorel’, da se sedaj lahko vi- pri postavitvi novega misijona naj bo
dijo kupčki slamnatih hiš, nametanih tudi simbolno priznanje njemu in druStranišče
med polji (zaselki – velike družine) ob gim našim misijonarjem, ki so ga sprekakšnem mangovcu ali drugem dreve- mljali. S primernim obeležjem v novi
su, ki so se prej skrivale v dva metra cerkvi bi radi to tudi napisali. Misijon
visoki travi in grmičevju. Tako imamo bo poleg cerkve najprej zgradil intervsaj idejo, kje se ‘skrivajo’ naši verniki. nat za deklice in dečke osnovne šole
Ogenj je dobrodošel, saj v njem pogori- in tudi štiri nove razrede, šele nato pa
jo tudi kače in insekti; seveda je vsako prostore za duhovnika in upravo. Vse
pogozdovanje proti eroziji brez haska. to je zasnovano v skromni in funkciTorej je naša kritina slama, ki jo vsakih onalni obliki. Nekaj od tega bo tudi s
5 let na okrogli kolibi zamenjajo, ker v slamo pokrito kot znamenje solidarnosoncu in dežju preperi. Če se kaj krade, sti z našimi ljudmi.
se gotovo slama, vendar tista že pove- Moj hvaležni ‘boglonaj’ vsem v Sloveniji
zana v snope in namenjena prodaji.
in zamejstvu, ki me podpirate tako duGradnja
novega
misijona
v
župniji
hovno kot gmotno. Zahvala velja tudi
Razsipni predsednik
Atede
zelo
hitro
napreduje.
Lotili
smo
listoma Novi Glas in Misijonska obzorMnogi so me prosili, naj napišem vrstico o zadnjih nemirih in žrtvah v se cerkve (15. februarja), za katero je ja, ki sta ‘glas’ slovenskih misijonarjev.
Ugandi. Res, vzplamtelo je v četr- načrt naredila Slovenka. Veseli smo, Vstal je Kristus, Aleluja! Vaš Danilo
tek, 7. aprila, domala po vsej Ugandi.
Poulični neredi so bili uperjeni proti
podražitvam, ki so posledica podražitev bencinskih derivatov po vsem
svetu. Seveda je to tudi posledica megalomanskega zapravljanja denarja s
strani predsednika, ki je ponaredil zadnje volitve v februarju in je za svoje
ponovno ustoličenje zahteval dve milijardi šilingov.
Tako je prekipelo in opozicija, potisnjena v nepomembnost, je izkoristila priložnost. Več kot 30% Ugandčanov nima
dnevno dovolj hrane (Ugandčanov je
32 milijonov), in so tudi po izredno
Gulu po
dolgi suši štirih mesecev, vse poljščine
nevihti
drav veselja in novega upanja, ki
nam ga vedno znova zagotavlja vstali
Gospod! Ta naj doseže vaše domove in
zajame vaša srca! Njega, ki je premagal
smrt in odprl horizonte večnosti, sobivanja z Njim v večni sreči, ki se začenja že na zemlji, oznanjamo in zanj
pričujemo misijonarji, kar smo prav
vsi kristjani. ‘Oh, srečna krivda, ki je
bila vredna imeti ...’ bo spet zarezalo v
našo misel, ki išče odgovor za vsa nasilja tega sveta. Kdo neki od mogočnežev tega sveta bi mogel biti bliže trpečemu in odrinjenemu človeku v tej naši
dolini?
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Solidarnost

Anica Starman, frančiškanka bs, Slonokoščena obala
Slonokoščeno obalo so pretresali boji za oblast med pripadniki starega
predsednika Gbagbaoja, ki je bil na volitvah poražen, in med zmagovalcem Ouattarajem, ki jih je dobil. Zdaj so se zadeve uredile, kako je bilo,
pa še v začetku aprila piše zdravnica s. Anica.

5.4.2011. Mir in dobro vsem v Misijonskem središču. Pišem vam med posameznimi prekinitvami električnega toka. Telefon že dolgo ne dela, mobi
je te dni izginil in se prikaže le tu in tam. Sporočil tako ne moremo pošiljati. Ostane nam internet, v Gbagbamu smo izjeme, seveda dela le, če je
elektrika. Kaj naj napišem o situaciji v deželi? Pro Ouattara so prehodili večja mesta in jih zavzeli. Pro Gbagbao in njegova vojska so v Abidjanu
in se ne predajo. Mladi brez orožja so obkolili njegovo rezidenco. Vojska
združenih narodov ni preveč nevtralna. Prebivalstvo beži iz enega kraja
v drugega ali pa v gozd. Veliko jih je tudi pri nas pri različnih družinah.

V mestih pa se ljudje zatečejo na misijonske postaje in župnije. Ljudje so
zelo solidarni in pomagajo, kolikor morejo. Kjer so hiše in stanovanja prazna, pa tatovi vseh vrst do zadnjega pokradejo. Tako so storili tudi z našo
hišo v Abidjanu. Sestre so prišle za nekaj časa k nam. Pravijo, da ni ostala
niti ena igla. Smo pač z ljudmi in tudi nam se dogaja, kar se dogaja ostalim. Embargo na zdravila nam že dela težave za nekatera zdravila, molim,
da ne bi bilo slepiča ali kakšnega kirurškega primera, ker ne vem, kdo bi
jih operiral. Zaupam v Božjo pomoč, da mi navdihne, kaj napraviti. Sestre
smo zdrave in zaupamo, da nas Bog ne bo zapustil. Zaupamo tudi v vašo
molitev. S. Anica

Povrnjeno upanje

Stanko Rozman, jezuit, Malavi
8.3.2011. Pripravili ste mi veliko veselje v skoraj brezupni situaciji, ki me
je gnala k obupavanju, češ kako bo
šlo naprej ... Sedaj vidim, da me ima
Bog rad. Ljubi pa tudi vas, saj bi brez
njegovega navdiha ne mogli z darom
prižgati tolikega upanja! Naj bo zahvaljen. In naj tisti, ki dobijo pomoč,
doživijo Božjo bližino. Prav po tem
daru. Sestre, ki bodo živele v hišah
Trikraljevske akcije, pa naj dobijo vse
milosti, potrebne za izvrševanje svojega poklica v pomoči bolnikom. Lahko
noč, p. Stanko.
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Dobri stari časi

Mojca Karničnik, misijonarka
Jezusa Kristusa, Kongo
1.5.2011. Prav lepa hvala za velikonočna voščila. Jaz sem veliki teden in veliko
noč obhajala na zelo oddaljenem misijonu. Potovanje v eno smer je trajalo kar
33 ur z džipom. Prvič odkar sem ponovno v Kongu (tukaj sem misijonarila, ko
se je ta država imenovala Zaire), sem šla
na to pot, in ojoj, kakšna razlika! Cest
tako rekoč ni več. Vozilo si mora utirati
pot skozi gozdove in več metrov dolgo
suho stepsko travo kot kakšen buldožer ... Za pot, ki jo je bilo nekdaj mogoče prevoziti v nekaj urah, je zdaj potreben cel dan. In kjerkoli smo se ustavili, so nas ljudje zasipali s prošnjami:
»Pomagajte nam! Nimamo tega, manjka nam ono ... pridelkov ne moremo
prodati, ker kupci ne pridejo do nas!«
Takšna je situacija po več kot 50 letih
neodvisnosti. Evropejcev tukaj skoraj ni
več. Na vsej dolgi poti nisem srečala niti
enega. Mnogi starejši ljudje nostalgično
govorijo o »dobrih starih časih«, ko je
bil Kongo še belgijska kolonija. Naj bo
vstali Zveličar na vseh poteh vašega življenja in naj vam podarja mir, veselje in
upanje. s. Mojca Karničnik

Egiptovske nadloge
Franc Zajtl, salezijanec, Egipt

2.4.2011. Prisrčna vam hvala za čestitke in še posebej za molitve, ki nas držijo gor v nemirnih časih v tej deželi.
Sedaj je malo bolj mirno, toda stabilnosti še ni, ker pač ni prave oblasti, razen
vojaške, ki pa ne zmore vsega. Tudi razbojnikov je še vedno »za izvoz«. Ponoči
moramo imeti vedno dva stražarja za
zaprtimi vrati ... Arabska osnovna šola
se je odprla 20. marca, bila je zaprta dva meseca. Še sedaj se starši bojijo poslati otroke v šolo. Srednja - italijanska šola pa dela že en mesec, ker so
pač fantje in se bolje znajdejo. Težava
je tudi s šolnino, saj ne plačujejo ali
ne zmorejo, ker so starši brez dela. Mi
pa moramo vseeno nakazovati plače
in zavarovanja, čeprav učitelji lenarijo
doma. Čez dva meseca, če Bog da, bom
že v domovini. Vsi lepo pozdravljeni in
Bog z vami, vdani Franc.

e - nabiralnik

Potrojena čreda

Jože Mlinarič, salezijanec,
Burundi
10.4.2011. To skromno pisemce iz
vroče Afrike za veliko noč naj vas vse
najde zdrave in srečne! Vse vas prav
prisrčno pozdravljam, se vam zahvaljujem za vsako pomoč, ki ste mi jo
izkazali. Kristusovo zmago nad grehom in smrtjo slavimo veselo v bratski slogi, ljubezni in miru! Naj Bog
blagoslavlja slovenski dom! Hude nesreče v Aziji in vojne v naši Afriki nas
žalostijo. Želimo pomagati. Afriški
pregovor pravi, da prijatelja spoznaš v

nesreči. Z veseljem kaj dajmo na božjo
banko, ta ne propade. Pred 40 leti sem
kot prvi slovenski misijonar odkril tu
v tropski Afriki čudovito deželico na

zelenih hribih, podobno
Sloveniji. Prihajali so rojaki salezijanci in usmiljenke in tudi odhajali. Zaenkrat sem sam.
Vztrajam na okopih.
Gusti Horvat bi se rad
vrnil, a zaradi bolezni
ne more, drugi delajo v Ruandi in Ugandi.
Tu smo zdaj štirje salezijanci. Trije mladi
sobratje, ki so z veseljem sprejeli vodstvo. So prijazni in dobro delajo. Lepo
se razumemo. Mene kličejo Umutama
– očak, svetovalec. Spovedovanje jim
preveč ne diši. Tudi delo z bolniki in

najmanjšimi je moje. To me veseli.
Veliko sem gradil šole in cerkve, ker je
bilo nujno. Zdaj imamo brata, ki je zelo
sposoben graditelj. V mojem času se je
število vernikov potrojilo. Otrok je zelo
veliko, to je naše bogastvo. Končno
smejo in morajo vsi v šolo. Zato gradimo šole in gimnazije. Tudi slovenska
vlada je eno zgradila. Pripravljamo se
na gradnjo ene lepe cerkve v Mbirizi,
kjer bo nova fara. Nekaj sem prišparal in tudi naše sestre Dorotejke so primaknile. A treba bo še vsaj toliko. Zato
trkam na vaša dobra srca. Verniki sami
delajo opeko. Letos imamo preko 300
katehumenov. Spet bo veselo in slovesno. Lep pozdrav, Jože.

V bolečinah

Ljudmila Anžič, salezijanka, Kambodža
25.4.2011. Hvala za velikonočna vo- niso končali svoj veliki petek, vabi noge, ki najdejo pot do človeškega

ščila. Da, Gospod je vstal in živi tudi mene in tebe, da ostajava njegove srca. Pri nas smo po dveh tednih počipri nas. Ker pa je še mnogo tistih, ki roke, ki objemajo ves svet, in njegove tnic (zaradi khmerskega novega leta)
ponovno začeli s šolo. Na samo velikonočno vigilijo nas je polila in pohladila huda nevihta, ki pa smo je bili zelo
veseli. Zadnji dež smo imeli konec novembra. Veliki teden je bil letos en
sam veliki petek, ker sem se borila z
ledvičnim kamnom, ki se je ustavil
nekje na pol poti in ni hotel ven. Zdaj
mi je že odleglo, čeprav je bilo hudo,
ker najprej niso ugotovili, kaj mi je,
potem pa so me zdravniki strašili, da
je tako velik, da bo treba v bolnišnico na Tajsko. Kamna sicer še nisem videla, bolečin pa nimam več. Drugače
smo v redu. V dobri formi. Kaj več uradnih novic drugič, zdajle me komarji
preveč grizejo po nogah. Lep pozdrav
vsem. V molitvi z vami, s. Ljudmila.
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10 0 let med inuiti
Dorica Sever, frančiškanka Marijina misijonarka, Kanada

Vrata v nebesa povsod
Če ne sledimo samo razumskemu umu, ki išče svojo korist,
marveč tudi kontemplativnemu, bomo povsod odkrivali
vrata v nebesa, tudi v ledu in snegu kanadske Arktike in
med Inuiti, Eskimi. V ta beli svet in v tistega, ki ga je moč
videti samo z razmišljajočim, kontemplativnim umom, nas
popelje s. Dorica, glasnica evangelija med Inuiti. »Dom,
domovina ni več geografski pojem, razširja se čez vse meje
sveta. To je kraj, kjer vse pripada,« odkriva misijonarka.
29.03.2011. Eskimi so se oblikovali in um. Kontemplativni, razmirazvijali na ogromnem, brezmejnem šljujoči pogled najde zadoozemlju v težkih vremenskih pogojih, voljstvo v preprostih stvaob očarljivosti neba in severnega sija, reh; pogosto je potrebno
dolgih pohodih, nevarnih vetrovih, zelo malo, da smo srečni.
snegu, ledu in vodi. Na osnovi njihove Razmišljajoči um vidi vrata
potrpežljivosti se je ustvarilo edinstve- v nebesa povsod. Da, to je skrivnost
no sožitje med prebivalci tega območja srečnega življenja tudi v arktičnem
in pokrajino.
svetu. Dom, doNeizmerna prilagodljimovina
ni več ge»Inuiti so bili vedno izziv,
vost snežno bele dežeografski pojem,
po katerem so se mnogi
le me pogosto spomirazširja se čez
zgledovali. Ko smo se
nja na velikega teologa
vse meje sveta.
počutili nemočne, nas je
in mistika duhovnega
To je kraj, kjer vse
pogosto navdihoval njihov
očeta sv. Bonaventuro,
pripada.
nepopustljiv pogum, njihova
ki je dejal: »Ko poznaš
brezmejna vztrajnost. Njihova
Boga, je središče povInuitski
dobra volja in zdrav humor sta
Nunavut
sod in meja ne obstabila tako nalezljiva, da se jim
ja.« Potrebno se je poMisijonarji, ki jih
enostavno nisi mogel upreti,
globiti, kontemplativEskimi opisujejo
ko si se počutil nemočnega. »
no razmišljati, da vidikot Umilit (bradaMisijonar p. André Steinmann,
mo sedanji trenutek.
ti) ali Iksirarjuit
Marijin oblat
Richard Rohr OFM go(duhovniki,
ki
vori o dveh vrstah uma, o razumskem imajo v lasti knjige) in Ajuqiqtuijit
in razmišljajočem, kontemplativnem (pridigarji), so seveda s svojim priumu. »Kako naj izkoristim sedanji tre- hodom in oznanjevanjem evangelinutek zase«, bo narekoval razumski ja prinesli nove in drugačne vrednote. Globok religiozni čut,
ki je Inuitom skoraj prirojen, se je začel izražati v
novih oblikah molitve in
duhovnih dejanj. Zgodnji
misijonarji (oblati Marije
Brezmadežne) so prišli iz Francije in Belgije.
Sive sestre - Grey nuns iz Montreala so bile začetnice med ženskimi
kongregacijami.
Edinstveno za Eskime
je, da imajo od 1. aprila 1999 priznan svoj teritorij in svojo vlado. To
indijanskim plemenom
v Kanadi še ni uspelo.
Njihovo ozemlje okrog
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Severnega pola se imenuje Nunavut,
kar pomeni »Naša Zemlja«. Od takrat
naprej se uporablja zanje ime Inuiti,
kar pomeni »resnična živa bitja«. Na
Nunavutski zastavi najdemo znamenje, ki ima obliko kamnite skulpture in se imenuje Inuksuk, kar pomeni:
»to, kar je podobno človeku«. Ta znamenja usmerjajo ljudi in označujejo posebne kraje in bližino človeških bivališč. To so predvsem kažipoti dobrih lovskih poti, krajev za ribarjenje in mest,
primernih za nastanitev. Zbujajo občutek spoštovanja in občudovanja njihovih ljudi in zgodnjih misijonarjev, ki
so upali iti tja, kamor prej še nihče ni
stopil.
Ohranitev človeštva in življenja na planetu bogati naše občestvo s skrivnostno in neustavljivo energijo, ki oblikuje ljudi in kulturo. Na zastavi je upodobljena tudi severna ali polarna zvezda,
večna vodnica za plovbo in orientacijo.
Barve zastave simbolizirajo bogastvo
zemlje, morja in neba. Rdeča barva
simbolizira pripadnost Kanadi.

Čudež Male Terezije
Leta 1911 je škof Ovide Charlebois OMI
poslal br. Arsena Turquetila ocenit možnosti za odprtje misijona na zahodni
strani Hudsonovega zaliva. Tako je bil
leta 1912 ustanovljen prvi katoliški misijon v Chesterfield Inletu. Danes se ta
kraj imenuje Iglooligardjuk, kar pomeni: »tam, kjer je več iglujev«. Ob tem
je p. Turquetil vztrajno študiral inuktitut, jezik Inuitov. Na binkošti leta
1915 je prvič pridigal v njihovem jeziku. Čeprav so bili ljudje navdušeni

10 0  let med inuiti
Nunavut ima le 36.000 prebivalcev, od tega

je približno 12.000 katoličanov; drugi so
anglikanske vere. Anglikanski misijonarji
so prišli v te kraje s trgovsko družbo
Nunavut
angleške kraljice, ki se imenuje
»Hudson Bay Compagny«. Mnogi
imajo velike zasluge, da se je njihov
jezik inuktitut ohranil do današnjega
Hudsonov
zaliv
dne. Rev. James Evans je izumil
zlogovno pisavo, katero pišemo in
beremo v cerkvi in v javnih medijih.
Čeprav sem v škofiji 11 let, je bilo
potrebno mnogo časa, da se je končno
8. septembra 2010 odprla prva skupnost naših sester.
V skupnosti smo tri: s. Annette iz Indije je odgovorna za socialno delo
z ženami, s. Cathy iz Konga poučuje verouk in vodi mladinsko skupino.
Moje delo je predvsem priprava na zakramente in organizacija pastoralne
dejavnosti. Vsak mesec obiskujem tudi misijona v Whale Cove in Baker Lake.
Stalnega duhovnika na naših misijonih ni, zato z domačimi kateheti oblikujemo
nedeljsko bogoslužje. Naši kateheti so pravi zaklad za nas. To so prvi kristjani
Severa. V njih je tisto prvo oznanilo, ki so ga prinesli misijonarji pred sto leti v
te kraje. Veseli in žalostni dogodki nas združujejo. Življenje na Severu je nepredvidljivo in zahtevno ... 25-letni Cliff Kigutikayuk je umrl, ker se je izgubil v snežnem metežu pri –54 oC. Vreme se lahko spremeni v desetih minutah. Njegovo
zmrznjeno truplo so našli na kovinskem odlagališču. Na srečo ga medvedi niso
pojedli. Pogumni reševalci so bili ob vrnitvi povsem premraženi. Solidarnost je
vrednota, ki ima tukaj poseben pomen. Ni individualizma, ker sam v tej kulturi ne moreš preživeti. Potrebuješ druge, življenje v teh razmerah je stalen izziv.
Skozi vsa ta leta sem deležna vaše pozornosti, pomoči in molitve. Iz srca hvala
vsem vam, ki me spremljate, posebno župnije Murska Sobota, Borovnica,
Zapoge, Nova Cerkev, Koper Sv. Marko, Cerklje na Gorenjskem, slovenska župnija v Winnipegu in Marijine sestre v Torontu. Lepo je v srcu čutiti, da misijoni na Severu med Inuiti niso pozabljeni. Posebna zahvala Misijonskemu središču Slovenije, vsem, ki v pisarniški atmosferi dihajo širino in neomejeno pripravljenost spreminjati svet skupaj z misijonarji, ki znajo prisluhniti potrebam na terenu in tudi našim osebnim željam.
nad »Qablunakom«, kar pomeni »oseba, ki je tujec in ima velike obrvi«, več let ni bilo nobene
spreobrnitve. Škof Charlebois mu
je odločno dejal: »Če menite, da
med Inuiti ne bo spreobrnitev, se
boste naslednje leto vrnili!«
To je bilo zelo težko obdobje za
prva dva misijonarja. Nekega večera je nekdo nepričakovano prinesel dve kuverti v misijon. V eni
je bil življenjepis Male Terezije iz
Lisieuxa, v drugi pa nekaj zemlje
z njenega groba. Misijonarja sta sklenila, da bosta molila k njej in naj ona
pomaga, da lahko ostaneta na Severu
s svojimi Inuiti. Naslednjo nedeljo sta
v kapeli ob koncu latinske maše namesto blagoslovljene vode vrgla čez ljudi
zemljo z groba svetnice. Zgodil se je
čudež in nenadne spremembe v srcih
teh preprostih ljudi. Prišlo je do prvih
spreobrnitev. 2. julija 1917 je bilo krščenih devet odraslih in trije otroci,
celotna šamanova družina.

Vse do današnjega dne končujemo molitve v cerkvi s prošnjo k Mali Tereziji:
»Tirisi Jisusimiutaq, tuksiutitigut!«
(Terezija, ki prebivaš z Jezusom, prosi za
nas!) Inuiti ne poznajo besede »sveti«,
zato imenujejo svetnika »osebo, ki
prebiva z Jezusom«. Sveto je za njih
to, kar ni umazano. Naj prosi za nas
ona, ki je na poseben način ljubila sneg.
Zaželela si ga je namreč na dan svojih
zaobljub.

Škofija Churchill - Hudsonov
zaliv se razteza na 2,3 milijona km
2

in je največja škofija na svetu. Sega od
Gjoa Haven na zahodu do Iqualuita na
Baffinovi zemlji na vzhodu, na severu
do visoke Arktike in pola in na jugu
do subarktične pokrajine v Churchillu,
Manitoba. Škofija je večja od cele
Evrope. Naš škof je Reynald Rouleau,
ki je doma iz Quebeca.
Leta 1968 smo v škofiji sprejeli pastoralni načrt. Zaradi posebnih razmer velikih razdalj, pomanjkanja duhovnikov (do danes ni inuitskega duhovnika, niti redovnice) - dovoljuje posebne
pastoralne prakse. Ta je navadno zaupana zakonskemu paru, oba sta voditelja skupnosti, vodita nedeljsko bogoslužje, neseta obhajilo bolnim, poučujeta verouk, krstita otroke, prisluhneta
ljudem v stiski, skrbita skupaj z drugimi za cerkev in misijon. Vsi naši misijoni imajo laiške voditelje, duhovnik prihaja občasno na tri mesece in se zadrži
v misijonu dva tedna.
Ko sem pred 11 leti prišla sem na
Arktično otočje, mi je škof zaupal teološko usposabljanje laiških voditeljev, njihovo liturgično in svetopisemsko formacijo. Dobila sem pastoralni mandat.
To zveni zelo visoko, vendar so stvari
tukaj zelo preproste, vsega sem se morala najprej učiti od ljudi. Jezik, razumevanje kulture, človeški odnosi, sprejemanje mraza in podnebja, drugačen
način prehrane … Ker so me posvojili, je bilo to vživljanje v kulturo
in tradicijo postopno, lahko sem
delala napake in se iz tega učila.
Danes gledam na to obdobje kot
na poseben privilegij. Izkušnje, razumevanje in življenje v oddaljenosti od civilizacije, vse to je oblikovalo mojo duhovno podobo.
Zakaj ostajamo misijonarji z ubogimi? Gotovo ne zato, ker nas oni
potrebujejo … ker delamo projekte, blažimo revščino, ker bi brez
nas svet padel … Vse to lahko
delajo tudi druge organizacije.
Ostajamo z njimi, ker jih mi potrebujemo … ker v srcu čutimo, da je
naša vera samo fasada, če se ne zgodi
v naših globinah tisti dotik in srečanje
z ubogimi, ki resnično spreminja našo
vsakdanjo miselnost in nas evangelizira. V teh letih sem živela in spoznavala razmere v osmih misijonih: Repulse
Bay, Coral Harbour, Pelly Bay, Taloyoak,
Gjoa Haven, Arviat, Whale Cove in
Baker Lake.
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24.  julij  - K R I Š T O F O VA N E D E L J A

Z veseljem darujem –
življenja rešujem!
Nedeljo zavetnika voznikov sv. Krištofa bomo letos praznovali na
nedeljo 24. julija. Ker malodane vsi uporabljamo takšna ali drugačna
vozila od koles do avtov, od čolnov do ladij, je Krištof zavetnik nas
vseh. Ta »prenašalec Kristusa« - to pomeni ime Krištof – je na
poseben način zavetnik misijonov, ki z našo darežljivostjo skrbi preko
Mive Slovenija za prevozna sredstva naših misijonarjev. Lani ste
priskrbeli 15 vozil za misijone. Hvala in Bog povrni!
Krištofova
nedelja nas
vsako leto poveže v molitvi
in prošnji, da bi nas Bog na
priprošnjo sv. Krištofa varoval na vseh cestah življenja. Vsak dan smo vezani na
prevozno sredstva, da lahko
dosegamo naše cilje in opravljamo svoje poslanstvo. Ob

SENEGAL: Ojla, BRAVO, BRAVO, BRAVO …

MIVA Slovenija !!! Ja, vam rečem, da sv. Krištof
ni od muh in sploh ne od senegalskih ...
ampak je VELIK, jaz imam veliko zaupanje
Vanj! Bogu hvala in vam, dragi bratje in sestre
v domovini! Ja, Slovenci ste, da ne rečem
»od sile«! Ste za AKCIJO Kraljestva! Bog vas
BLAGOSLOVI !!! s. Polona Švigelj, Senegal

 Nova prikolica,
dar Mive Slovenija
misijonu v Malaviju,
za prevoz gramoza.

vse večjem hitenju smo žal tudi
vedno manj zbrani in se zato na
cesti ne obnašamo vedno odgovorno, celo agresivni smo.
Molitev za srečno vožnjo in blagoslov vozil sta zato klic, da bi
vozili umirjeno, se zavedali svoje
odgovornosti in tako vsi prispevali k varni vožnji.
Krištofova nedelja pa je hkrati
priložnost za hvaležnost Bogu

Veselje v Keniji
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 Misijonar Matija Nared
pred avtom, darom
Mive Slovenija

za vse srečno prevožene kilometre
in vse varno prehojene poti. To hvaležnost lahko pokažemo z udeležbo pri
blagoslovu vozil in z darom za naše
misijonarje. Ti namreč prav z vozili,
ki jim jih priskrbi MIVA Slovenija, obiskujejo in oskrbujejo oddaljene vasi,
prevažajo bolnike, hrano, katehiste
na podružnice, otroke v šolo, gradbeni material …
MIVA Slovenija – to ste vi, dragi hvaležni in širokosrčni vozniki! Z vašimi darovi, ki jih na Krištofovo nedeljo ob blagoslovu vaših vozil namenite za misijonska vozila – omogočate
nakup vozil za misijonarje in rešujete

MADAGASKAR: Spoštovani
dobrotniki, Imamo avto v naših rokah.
Zelo smo veseli in najlepša hvala za
vašo velikodušnost. Molimo Gospoda
za vas, za vaše zdravje in uspeh za vse,
kar počnete. Bog naj vam stoterno
povrne. Poskušali bomo pravilno
uporabljati vozilo za našo skupnost,
dejavnosti in tudi za pomoč bolnikom.
Sestre z Madagaskarja

24.  julij  - K R I Š T O F O VA N E D E L J A

–
Dekleta iz
Brazilije se
zahvaljujejo Mivi
Slovenija za nov
kombi

IZRAEL: Spoštovani 'graditelji edinosti in sprave', sodelavci s Slovensko
Hčerko na Sionski Gori, oziroma v njeni bližini! Kako lepo presen
ečenje!
Donacija - Miva ... da se ne »boš vozila na osličku, ampak na
konju ...« in
še kako dober bo ta 'konj': Citroen Berlingo. Abudovo srčece
z napisom
»Ljubim te!« objema vse vas, ki ste sodelovali pri nakupu avta,
in upajmo
na srečno vožnjo z blagoslovom sv. Krištofa. Z vašim 'konjem
' nam boste
olajšali in podaljšali 'preroško' prisotnost v tem mestu Jeruzalem,
tako dragem vsem, tako pri srcu vsem ... in tako 'razcefranem' med prenap
eteži ...
Skrivnost! Hvala torej iz srca. Objem in pozdrav in zahvala vsem,
s. Milena
Zadravec
 Čoln, dar Mive Slovenija,
vozi misijonsko odpravo
po Russellovih otokih,
Salomoni.

življenja tako našim misijonarjem kot
tamkajšnjim ljudem. Hvala vam, da se
boste tudi letos velikodušno odzvali.
Letos obhajamo Krištofovo nedeljo ravno na god zavetnika voznikov, 24. julija. Ta nedelja je velik dan

Miva poročilo 2010
misijonar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

S. MARJETKA ŽLAHTIČ
MATIJA NARED
S. MILENA ZADRAVEC
JANKO KOSMAČ
P. PEPI - FRANČIŠKANI
DRAGO OCVIRK
S. ROSA M. SANCHEZ
P. STANKO ROZMAN
S. AGATA KOCIPER
KRMELJ J. - SESTRE
S. POLONA ŠVIGELJ
BR. JOŽE ROVTAR
S. DORICA SEVER
S. ANICA STARMAN

država

vozilo

Filipini
Madagaskar
Izrael
Slonok. obala
Benin
Salomoni
Haiti
Malavi
Brazilija
Madagaskar
Senegal
Zambija
Kanada Aljaska
Slonok. obala

avto
avto
avto
motor
avto - rabljen
motorni čoln
avto (1/2)
avto
kombi
avto
avto
avto (2/3)
avto
popravilo avta
SKUPAJ 2010

vsota €
9.710.- €
24.800.- €
27.116.- €
1.500.- €
3.100.- €
5.900.- €
20.675.- €
27.459.- €
13.500.- €
18.400.- €
32.000.- €
18.000.- €
25.800.- €
2.320.- €
230.280

milosti za vse. Najprej za vse dušne pastirje, ki z veseljem blagoslavljajo prevozna sredstva in ljudi za njihove življenjske poti. Obogatitev, opomin in
znamenje povezanosti je za vse prejemnike, ki z odgovornostjo do sočloveka in pod varstvom sv. Krištofa varno
hitijo k svojim ciljem. Poseben blagoslov pa je tudi za naše misijonarje, ki
s pomočjo akcije MIVA in dobrotnikov
(stotin za srečno prevožen kilometer)
prejmejo prevozna sredstva za uspešno opravljanje njihovega pastoralnega in karitativnega poslanstva.
Blagoslov vozil bo gotovo v vsaki župniji. Hvala vam za sodelovanje in
srečno vožnjo! MIVA Slovenija
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@ drobtinice

Madagaskar

Sanje o Evropi

Svetovni splet je neprecenljiva dobrina,
ko gre za hitro komuniciranje in urejanje
stvari. Tudi te vrstice nastajajo tako ...
med kongresom v tujini. Za urednika
Misijonskih obzorij pa ima splet tudi
senčno plat, saj dobiva vse manj člankov
z glavo in repom. Madagaskar je nekoč
slovel po imenitnih piscih, njihova pisma
so potovala tudi po dva meseca, ampak
užitek pri branju je bil neizmeren. Skorajda
o vseh misijonih smo danes sproti na
tekočem - resnici na ljubo, salomonski je
med najpočasnejšimi, samo tam še namreč
nimamo spleta pred nosom. Naši Malgaši
se nam podobno kot drugi misijonarji
javljajo v Misijonsko središče dan za dnem,
a žal veličastnih pisem in razmišljanj ni več.
No, hvala Bogu, vsaj drobtinice so in nekaj
teh je zbranih na teh straneh.

Z Madagaskarja se je poslovil laiški misijonar Matija
Nared, pove misijonarka Ana. Tam je ogromno storil
in pustil neizbrisen pečat. Malgaši ga bodo pogrešali,
Misijonska obzorja pa bodo izgubila bistrega opozovalca, talentiranega zapisovalca in nadvse zanimivega in
duhovitega pisca. Če mu izrečem veliko zahvalo v svojem urednikovem imenu in tudi vašem, drage bralke
in spoštovani bralci, ne bo preveč. Naj še omenim, da
je Matija zbral in objavil antešaške mite, verovanje in
zgodbe in jih objavil v njihovem jeziku. Si predstavljate:
to je prva knjiga v antešaškem jeziku! Za Slovenca podvig brez primere! Hvala tudi misijonarki Ani za njene
vrstice.
Na cvetno nedeljo so se v Matangi poslovili od Matija
Nareda, ki je tam deloval kot laiški misijonar. Zahvalili
so se mu za vse, kar je naredil za kraj in za ljudi.
Nazadnje je večino časa posvetil nastajanju prve knjige v antešaščini, za kar so mu Antešaki zelo hvaležni.
Matija je veliko pomagal tudi zapornikom, pravzaprav
je priskočil na pomoč vsakomur, ki ga je za to prosil.
Radi so ga imeli tako otroci kot odrasli, saj se je z vsakim rad pošalil. Madagaskar naj mu ostane v lepem
spominu, doma pa naj nadaljuje svoje poslanstvo. V

Ana Kneževič, laiška misijonarka,
Madagaskar

Kuhinja - ponos Slovenije
Pedro Opeka, lazarist, Madagaskar

V letu 2010 smo ob pomoči Ministrstva za zunanje zadeve RS začeli z dvema večjima projektoma. Z enim
v Malaviju pri p. Stanku Rozmanu, ki je dvoletni, in
sicer Zdravstvena oskrba v kraju Kapaizi na območju Kasungu v Malaviju, obolelih z virusom HIV/aids,
posebno žena in sirot. Z drugim projektom pa na
Madagaskarju pri Petru Opeki: Oskrba s hrano otrok s
smetišča v centru Akamasoa. Opeka se nam zahvaljuje
za pomoč in prilaga slike kuhinje in obednice, ki sta bili
zgrajeni v okviru projekta.
5.4.2011. Pošiljam slike kuhinje in obednice, ki sta
sedaj končani. Vse nam je uspelo narediti, kot je bilo
zamišljeno. Še bolj, v resnici je ta kuhinja še lepša,
kot smo si predstavljali. Hvala Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije, ki nam je pomagalo z
20.000 € za ta projekt - in hvala Misijonskemu središču, ki ste nam pomagali s 30.000 €. To je lepa stavba in
zelo pomembna za okrepitev zdravja naših nekaj tisoč
otrok, ki se šolajo v »Združenju dobrih prijateljev« in
dobijo en obrok hrane vsak opoldan. Ta projekt je v
ponos Sloveniji! Vsem, ki ste sodelovali, najlepša hvala!
In vedite, da sem že večkrat rekel obiskovalcem, da je
ta lepa stavba dar Slovenije. Veliko jih kima z glavo pohvalno in se veseli, da tudi Slovenija dela za napredek
revnih držav in za razvoj. Še enkrat v imenu vseh naših
otrok v Združenju Akamasoa: Hvala lepa za ta izredni
dar in projekt »Kuhinje in obednice« v Manantenasoa.
Lep pozdrav, Pedro Opeka.
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@ drobtinice
Ampitafa smo zaključili s cepljenjem,
deljenjem vitamina A in zdravila proti
glistam po okoliških vaseh. S sodelavko Karlo sva se na sončni ponedeljek
odpravili v dve vasi, kjer naju je pričakalo veliko otrok in mamic. Ko sva zaključili z delom v eni vasi, so nam v zahvalo dali riž in kuro in pot sva nadaljevali v drugo vas. Bilo je zelo vroče,
brez najmanjšega vetra. V naslednji
vasi zopet veliko otrok, mamic ter jokanja dojenčkov. Ko sva zaključili, pospravili in se odpravili domov, naju je
na poti ujel dež. Brez dežnika sva bili
hitro čisto mokri. Zatočišče sva poiskali v koči, kjer so se že stiskali otroci,
ki so v reki iskali zlato. Ker imajo počitnice, si krajšajo čas z iskanjem zlata.
Ko sem enega povprašala, kaj bo z denarjem, ki ga bo zaslužil z zlatom, je
veselo odgovoril, da bo šel v Evropo.
Dež se je umiril, skupaj smo nadaljevali pot, kjer se nam je pridružilo še nekaj odraslih, tako
da sva imeli veselo družbo vse do doma. Veselje je hoditi
po vaseh, kjer so poti sicer bolj slabe, a ljudje vedno veseli obiska. V dneh pred veliko nočjo je bilo zelo veliko ljudi
v centru. V Ampitafa nimamo cerkve, tako da smo veliko

noč praznovali na šolskem dvorišču, kjer je bilo tudi 60
krstov otrok in odraslih, ki so se na to pripravljali dve
leti. Praznovanje Velike noči se malo razlikuje od praznovanja doma, a pomembno je to, da je povsod veselje! Vse dobro, Ana Kneževič

Postna pokora

Avto, hvala!

19.4.2011. Kljub temu, da sem doma najprej šel k zobarju,
me tu zob spet divje matra. Zadnjič sem zašibal v Tana, a
mi je uspelo zob le slikati. Najbližji kolikor toliko dober zoboderec je 100 km od tu. Včeraj mi je tam pričel zob zdraviti, a me je čez noč tako bolelo, da sem se danes ponovno
zaprašil tja, da je odprl in tako pustil. Hvala Bogu, so se bolečine unesle. Sem mislil, kakšno pokoro bi izumil za post,
se je pa tako fletno samo po sebi uredilo! Če Bog da, jutri
z motorjem odrinem na skrajni jug škofije in bom za sveto
tridnevje v pravi civilizaciji brez elektrike, vode, telefona,
WC in drugih čudnih izumov zahodnih divjakov. Tako se
obeta lepa umirjena velika noč. Naj bo tudi vam kljub »ropotanju« vsemogočega globoko doživeta! Klemen

21.3.2011. Vem, da se tok časa hitro obrača in da so ve-

Klemen Štolcar, duhovnik Lj, Madagaskar

Matija Nared, laiški misijonar, Madagaskar
čeri bližje kakor jutra. Vemo tudi, da je svet popolnoma
drugačen, če je človek sit ali če je lačen … Skoraj po hitri
pošti pišem zahvalno pismo za avto, ki sem ga prejel.
Resnično najlepša hvala. Samo vi veste, koliko truda je
potrebno vložiti v to in koliko dela je v ozadju, da lahko
mi tukaj potem to s pridom uporabljamo. Najlepša hvala
torej. Imel sem kar nekaj kolobocij s papirji za avto, pa
se je na koncu vse uredilo. Čeprav so mi rekli, da bo končano v enem tednu, sem potem čakal v Tananarivu skoraj en mesec. Uredilo se pa je. Imel sem tudi kar veliko
dela s knjigo, ki jo pripravljam za tisk … Hvala Mivi za
vso pomoč.

Manj lačnih

Janez Krmelj, duhovnik Lj, Madagaskar
24.3.2011. Najlepša zahvala za kontejner, danes sem začel odvažati,
sedaj imam dovolj pločevine za delo na strehah. Hvala za operacijsko
opremo, počasi bomo opremili prostore. Tu sta bila Jurij Gorjanc in Janez
Kompan, ki sta si zadeve ogledala in bosta načrtovala za v prihodnje,
kako bi pomagala kot kirurg in anestezist. Mislim, da se bo ekipa oblikovala. Božji blagoslov je tudi v tem, da se lakota blaži in število kritično prizadetih manjša. Kontrola je dobrodošla, saj starši vedo, da ne bodo
dobili več pomoči, če se teža njihovega otroka ne poveča. V nasprotnem
primeru ga morajo priti hranit v naš center, kar pa je zanje prezahtevno.
Vedno se najde ključ, ki stvari malo privije in s tem uredi.
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UKRAJINA

Misijonski križ s. Barbari Cerkev v
nekdanji
Sovjetiji

Začetek Marijinega meseca je bil za družbo Marijinih sester
posebej blagoslovljen. Čeprav so v kadrovski stiski, kot se
temu reče, so vendarle z odprtim srcem podarile Bogu svojo
priljubljeno s. Barbaro Peterlin, da je odšla na misijonsko delo
v Ukrajino. Ta slovenska Družba, ki se je razširila na Hrvaško,
afriški Benin in Slovaško, se zdaj utrjuje v Ukrajini. Misijonski
križ je novi misijonarki podelil 4. maja nadškof Stres v
cerkvi Srca Jezusovega, ki je duhovno središče vincencijanske
družine, v katero sodijo poleg lazaristov, usmiljenk in laiških
skupnosti tudi Marijine sestre. Nadškofa Stresa je pozdravila
provincialka Marijih sester s. Božidara Goličnik.
Spoštovani g. nadškof!
Dovolite mi, da predstavim našo
novo misijonarko s. Barbaro
Peterlin iz župnije Domžale. Rojena
je bila 19. 10. 1976 kot tretji otrok v
dobri katoliški družini. V skavtskih
vrstah se je mlada Barbara krepila za življenjsko poslanstvo. Za služenje bolnim in trpečim se je usposobila v visoki šoli za zdravstvo.
Zavzeto je sodelovala pri raznih aktivnostih v domači župniji.
Dvajsetletna je zaslišala Gospodov
klic: »Hodi za menoj!« in se mu pogumno odzvala. V svetem letu 2000
je stopila v Družbo Marijinih sester
čudodelne svetinje na Dobrovi pri
Ljubljani. Po končani formaciji se je
v duhu vincencijanske karizme posvetila bolnikom v ljubljanski bolnišnici in nekaj let v duhovniškem
domu v Šempetru pri Gorici.
A Gospod jo je klical še dlje ... v misijone. Po molitvi in z dovoljenjem
družbenega vodstva je spet pogumno rekla: »Tukaj sem, pošlji
mene!« Odhaja na našo postojanko v Ukrajino, kjer se bo skupaj s
s. Marto in s. Jožico v Kijevu posvečala najbolj ubogim in zapuščenim,
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otrokom in mladim, ki so žejni
Boga.
Zato Vas prosim, gospod nadškof,
da blagoslovite in ji izročite misijonski križ, ki jo bo spremljal na
misijonski poti in spominjal, da jo
Cerkev in Marijina Družba pošiljata
oznanjat Kristusa križanega in od
mrtvih vstalega.«
S. Barbara je odpotovala v Kijev v
petek, 6. maja, kjer se bo v prvih
mesecih posvetila učenju jezika
in se počasi vključevala v duhovno in apostolsko poslanstvo, ki ga
opravljajo sestre skupaj z lazaristi.
Sestro Barbaro in vso vincencijansko družino v Ukrajini spremljajmo
z molitvijo, da bo z njimi Božji blagoslov in Marijino varstvo.

Več milijonov katoličanov
latinskega in vzhodnega obreda
je po koncu Sovjetske zveze spet
dobilo svobodo in z njo pravico do
obstoja. Dolga desetletja zatiranja
so tistim katoličanom, ki jih nista
pobrala noč in mraz gulagov, vzela
cerkve in sv. mašo, duhovnike,
redovnice in redovnike. Zato so
svojim preizkušenim sestram in
bratom v veri odšli na ta ogromna
prostranstva na pomoč misijonarji
z vsega sveta, tudi iz Slovenije.
Med prvi Slovenci so bili misijonarji lazaristi,
ki so tam začeli delovati v 90-tih letih, in sicer
v Ukrajini in Rusiji. Prvi je bil Lojze Letonja,
ki je prišel tja z Madagaskarja po 13 letih misijonskega dela. S toplih krajev v hladne. Več
let je deloval v Zauralju, kjer se mu je kmalu
pridružil Tone Ovtar. Ta je zime že bil vajen,
saj je več let pred tem deloval med rojaki v
Kanadi, tudi v hladnem Winnipegu. Tone
vztraja v Nižnijem Tagilu, Lojze pa od lani župnikuje na Čukarici v Beogradu. Lazaristi so
na teh področjih povezani v viceprovinco sv.
Cirila in Metoda s sedežem v Kijevu. Zadnji
dve leti jo vodi Tomaž Mavrič, ki je prej več
let skrbel za vzgojo domačih poklicev.
Leta 2005 so se lazaristom v Kijevu pridružile sestre iz družbe Marijinih sester čudodelne svetinje. Te so v tesni duhovni sorodnosti z lazaristi, saj sta duhovna starša obeh
skupnosti sv. Vincencij in sv. Ludovika. Prvi
Marijini sestri misijonarki v Kijevu sta Marta
Meško, ki je sicer sama Ukrajinka, a je delovala v Sloveniji, in Jožica Sterle. Zdaj se jima
je pridružila še tretja: s. Barbara Peterlin.
Misijonsko delujejo po prostranstvih nekdanje Sovjetije tudi jezuiti. Na njenem nekdanjem jugu v Kirgiziji že dolgo deluje p. Janez
Mihelčič, nekdanji japonski misijonar in profesor na znameniti katoliški univerzi Sofija v
Tokiju. V Rusiji v Novosibirsku pa že nekaj let
deluje p. Janez Sever.
V Sankt Petersbourgu sta še dve Slovenki.
Prva je s. Anica Vlašič iz družbe sester
Frančiškank Marijinih misijonark, ki se je
že kdaj oglasila v Misijonskih obzorjih, za
drugo, Alenko Krk, iz skupnosti Loyola pa
smo v Misijonskem središču slišali, da poučuje v bogoslovju.

doma

Srečanje »Malgašev« v Dobju pri Planini
Že nekaj let se vsaj enkrat letno srečamo nekdanji misijonarji na Madagaskarju in njihovi družinski člani in prijatelji. Tokrat je bilo to konec aprila v Dobju na Kozjanskem.
Duša teh srečanj sta Ana Rožac in Janez Puhan. Ana je bila
laiška misijonarka v letih 1995-98, zdaj pa je medicinska sestra v Izoli in katehetinja v domačem kraju Rakitovec pri
Črnem kalu. Naj še omenim, da je zdaj močno preizkušana,
kajti bori se z rakom. Janez Puhan je lazarist in je misijonaril 30 let (1971-2001) v farafanganski škofiji v Manambondro
in Ambohigogo. Pred desetimi leti se je iz zdravstvenih razlogov moral vrniti domov in je zaradi posledic malarije popolnoma oglušel. Kljub temu ni »vrgel puške v koruzo«,
ampak deluje kot duhovni pomočnik v župniji Dobje pri
Planini. Ljudje so ga sprejeli z velikim veseljem in so srečni, da imajo »svojega« duhovnika. Čuti se, da se res lepo ujamejo in se imajo radi. Kako lepo razumevanje je med župljani in Janezom, smo začutili nekdanji Malgaši ob letošnjem
srečanju.
Srečanje se je začelo na Jožefovem hribu nad Celjem. Zbralo
se nas je nad 30, od tega 12 nekdanjih misijonarjev. Lazaristi
Rok Gajšek, Janez Puhan in Lojze Letonja, pa laiške misijonarke in zdaj mamice: Jožica Koželjnik Rihar z možem in
5 njunih otrok, Polona Gorjup z možem in 4 otroci, Anica
Smrekar Tomažič z možem in 2 fantoma, Marija Čuk Veider
z možem, sinom in hčerko. Moška ekipa pa so bili: Rado
Sušnik, Marko Vilfan, Emil Urbančič in zadnji še sveži Tomaž
Oblak z ženo Sebastienne, prav luštno Malgašinjo.
Iz Celja v Dobje nas je v koloni »vodil« Janez Puhan. Na hribu
je v ponos Dobju župnijska cerkev, kjer je bilo že zbrano lepo
število župljanov. Točno opoldne smo imeli sv. mašo. S pesmijo, tudi v malgaščini, smo popestrili liturgijo. Ker je bila
sreda po veliki noči, smo poslušali evangeljski dogodek o
dveh učencih na poti v Emavs. Berilo smo prebrali v slovenščini in malgaščini. Zamislili smo se, ali nismo tudi mi večkrat podobni učencema iz Emavsa, ko se ne zavedamo, da je

Gospod z nami na naši življenjski poti, ali pa ga ne znamo
prepoznati v sočloveku. Šele po Jezusovi razlagi sta učenca
začela umevati Pisma in se je njuno srce ogrelo. Pri lomljenju
kruha pa sta prepoznala Vstalega. In to srečanje jima je dalo
novo upanje. Tudi mi moremo prepoznati Gospoda ob prebiranju Božje besede in še posebej takrat, ko smo pripravljeni
deliti z drugimi to, kar imamo.
Sledil je agape, ki so ga pripravili župljani z veliko zavzetostjo in ljubeznijo. Tam se je razpoloženje razživelo v obujanju
spominov. Tisti, ki so se vrnili domov pred leti, imajo zdaj že
topla družinska ognjišča. In novi rod, ki je deležen sadov izkušenj staršev, bo lahko na tem gradil naprej. Verjamem, da
jim bo to v veliko pomoč, ko bodo sami poklicani, da postanejo velikonočni kristjani. Z nami so bili tudi prijatelji, ki so
pred kratkim posvojili triletno malgaško deklico, ki jim je
v veliko veselje in srečo. Čutilo se je, da je našla starša, ki jo
imata zares rada.
V upanju na ponovno srečanje smo se poslovili in odšli tja,
kamor nas je klicala dolžnost.
Rok Gajšek, dolgoletni misijonar na Madagaskarju

Misijonska molitvena zveza
Drage bralke in cenjeni bralci Misijonskih obzorij!
Leta 1999 je bila v Mariboru pod vodstvom nekdanjega misijonarja mag. Antona Pačnika, župnika v Kidričevem, ustanovljena Misijonska molitvena zveza (MMZ). Danes ima zveza
že več kot 1400 članov. Njeno osnovno poslanstvo je zvesta
molitev za misijone.
Tu se na vas obračam Jožef Lipovšek, ki sem bil 1. februarja letos imenovan za mariboskega škofijskega referenta za misijone in voditelja MMZ. Z veseljem sem sprejel to poslanstvo, ki me ob mojem duhovniškem poklicu še bolj izpopolnjuje. Že pred tem sem spremljal

življenje misijonark in misijonarjev in si želel, da bi jih nekoč
spoznal in se pogovarjal z njimi. Ko sem bil kaplan v župniji
sv. Danijela v Celju, je občasno ob nedeljah maševal misijonar
Tomaž Mavrič. Ob pogovoru z njim je beseda večkrat nanesla
na misijone. Tega sem bil vedno vesel in me je zanimalo, kje
je ta ali oni misijonar.
25. marca sem na Gorci v Malečniku daroval sv.
mašo za žive in rajne člane Misijonske molitvene zveze, katere se je udeležilo lepo število vernikov. Po maši je sledilo predavanje s. Ivanke
Tadina ob video projekciji. Pogovorne teme so
bile: Biti misijonar danes, Živeti iz vere in misijonskega poslanstva, V luči Kristusovega evangelija živeti svojo vero in jo posredovati naprej.
Sledil je pogovor s sestro in doživet večer, ki so ga verniki
zelo pohvalili v upanju, da bomo kmalu pripravili še kak podoben dogodek.
Vsem članom MMZ želim blagoslovljene počitniške dneve in
kličem s sv. Terezijo Deteta Jezusa: »Molitev in darovanje samega sebe bodi vir tvoje moči!«
Jožef Lipovšek, voditelj MMZ
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T O I N O N O ...

 Srečanje misijonarjev leta 2010

Srečanje misijonarjev v domovini
Misijonarji, ki so v tem času v domovini na dopustu, se vsako leto dobijo
na srečanju konec junija. Med seboj si
izmenjajo izkušnje in jih delijo z nekdanjimi misijonarji in pripravniki za
odhod v misijone. Zato so na srečanje
vabljeni vsi misijonarji, ki so doma,
vsi nekdanji misijonarji (tudi laiški!),

člani skupine SLED (pripravniki) in sodelovanje in humanitarno pomoč
dekanijski animatorji za misijone. pri Ministrstvu za zunanje zadeve RS.
Srečanja se običajno udeleži tudi škof
Srečanje bo 24. in 25. junija v
in predstavnik vlade. Letos bo v petek
Domu sv. Jožefa nad Celjem.
z nami škof dr. Stanislav Lipovšek, v
Začetek v petek ob 17. uri,
soboto pa dr. Jurij Bizjak. Državo bo
zaključek v soboto po kosilu.
predstavljala mag. Alenka Suhadolnik,
Lepo vabljeni!
vodja Sektorja za mednarodno

Srce, ki ljubi, je misijonsko …
V torek 17. maja je bila v Slomškovi dvorani v Mariboru tradicionalna
prireditev, ki jo organizirajo mariborski bogoslovci v povezavi z
Misijonsko pisarno v MB. Namen prireditve je pomagati »misijonarju
Lojzetu Podgrajšku in Malaviju«. Gre za novi šolski center, ki bo
pomagal mladim na poti izobraževanja.

JUBILANTI – ČESTITAMO
60 letnica
življenja

Danilo Lisjak,
salezijanec, rojen
4. avgusta 1951 v
Dornberku. Prvič
je v misijone odšel
16. oktobra 1986.
Sedaj deluje v Ugandi.

40 letnica
življenja

Andreja Godnič,
uršulinka, rojena
6. avgusta 1971
v Gabrovici. V
Peru je odšla 12.
septembra 2008.

JUBILANTI – ČESTITAMO
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Začelo se je z nežno melodijo flavtistke in uvodnim pozdravom Jožefa
Lipovška, škofijskega referenta za misijone. Vse navzoče je pozdravil in orisal pomen darovanja za Malawi in
pomen srca, ki »daruje, ljubi in odpušča in to je misijonsko srce. To
je odprto za Boga in vidi stisko bližnjega!« Osrednji gost je bil igralec

Gregor Čušin, ki je v monokomediji
»Evangelij po Čušinu«, duhovito predstavil odnos med Jezusom, apostoli in
zadnjo večerjo ter postavil dogajanje v
današnji čas.
Prireditev je bila zelo lepo obiskana
in mnogo je bilo mladih. Ob koncu so
vsi prejeli še zgibanki o Misijonskemu
središču Slovenije in Misijonski molitveni zvezi. Bogoslovci pa so vsakemu obiskovalcu podelili še simboličen
lonček z geslom letošnjega leta dobrodelnosti in solidarnosti.
Jožef Lipovšek,
škofijski animator za misijone

40 centov: izračun botra
Spoštovani!
Nakazal sem vam letni prispevek za botrstvo.
Najprej sem sicer mislil prenehati s to
dejavnostjo. Potem pa sem ugotovil, da je ta
moj prispevek vreden le 40 centov na dan. Zato
ostajam boter in upam, da boste moj prispevek
še naprej koristno dodelili tistim, ki so pomoči
najbolj potrebni. Lep pozdrav ...

DAROVALI STE - HVALA
o TRIKRALJEVSKA AKCIJA župnije:
Budanje, Domžale, Kotlje, LjubljanaKoseze, Moravče, Predloka, Sostro,
Sv.Ema, Šmarjeta, Vir
o ADVENTNA AKCIJA župnije: Beltinci,
Bukovica, Galicija, Goče, Kamnje,
Ljubljana-Koseze, Ljubljana-Podutik,
Mokronog, Otlica, Predloka, Preserje,
Smlednik, Sv.Marjeta niže Ptuja,
Št.Janž na Drav.Polju, Tomaj, Tomišelj,
Tržič, Velika Polana posameznice:
Felda Anja, Mikulin Olga, Sečnik Anica,
Žlof Cvetka
o SKLAD ZA LAČNE OTROKE župniji:
Braslovče, Mirna posamezniki:
Baša Helena, Genc Ana, Jerenko
Helena, Kravos Stojan, Lorber Petra,
Martinčič Ruth, Mrak Janez, Murko
Ana, Ojsteršek Peter, Seršen Rozalija,
Štefančič Ana
o NAŠA ZAVEZA župnija: LjubljanaJežica posameznica: Francka Trček
o ZA GOBAVCE posameznika: Brišar
Valerija, Meglič Alma
o ZA MADAGASKAR posameznik:
Kozjek Maks
o ZA MISIJONE župnije: Dolenja
Trebuša, Kočevje, Krašnja, LjubljanaŠtepanja Vas, Mirna, Pliskovica,
Sv.Jedert nad Laškim posamezniki:
Babnik Marija, Behek Mirjam, Beravs
Mihael, Blažič Miha, Bratuša Andrej,
Celestina Viktor, Cvelbar Andrej,
Cvitan Štefanija, Čretnik Maja, Gantar
Metod, Gerl Janez, Glas Vilijem,
Grošelj Emilija, Habe Zoran, Iršič
Andrej, Jurkovnik Francka, Kavčič
Iren, Kitak Ljudmila, Klinc Anton,
Kokot Branka in Franc, Korče Urška,
Koren Leopold, Kozina Jože, Kozole
Cvetka, Kožuh Franc, Kranjc Ivan,
Kulovec Igor, Kulovec Miroslav, L
G D.O.O., Ljumani D.O.O., Magdič
Olga, Marinič Vidmar Jožica, Marolt
Marija, Mikulin Olga, Mohar Košir
Andreja, Mohorič Cilka, Motaln
Betka, N.N., Parkelj Mojca, Paškič
Ilija, Pavli Alenka, Pečovnik Alojzija,
Pegan Alenka, Pegan Alenka, Pegan
Karlo, Petek Ana, Porenta Marija,
Rihtar Helena, Rozoničnik Jože,
Sagadin Emil, Sotlar Alojzija In Slavko,
Stevanec Aleš, Šimec Vladimira,
Štefančič Ana, Štrukelj Frančiška,
Vehovar Darinka, Vidic Lidija, Zaletel
Elizabeta, Zorenč Ivan, Zupet Janez,
Žele Ana, Žveglič Marija
o ZA ŠOLANJE BOGOSLOVCEV
župnija: Hoče posamezniki: Mah Tink,
Ravnihar Marija, Šifrar Ana, Vinkovič
Marija
o ZA RUANDO IN BURUNDI
posameznik: Kastelec
o ZA VODNJAKE - MALAVI
posameznici: Istenič Tadeja, Zver Sonja
o ZA DISPANZER V MATANGI
posameznica: Irnar Ana
o ZA RIŽEVA POLJA - MADAGASKAR
posameznica: Jeršič Jasminka DROBIŽ
ZA RIŽ posameznikai: Dubaj Ljudmila,
Kremžar Tomaž

o POPLAVE - PAKISTAN posameznik:
Kokalj Rok
o MIVA župnija: Tržič posamezniki:
N.N., Primožič Iva, Ruparčič Miroslav,
Škrabl Ivanka
o ZA JOŽETA ADAMIČA posameznika:
Avsenik Janez, Burger Alenka
o ZA KRISTINO BAJC posameznica:
Lajevec Janja
o ZA HUGA DELČNJAKA posameznica:
Pavli Alenka
o ZA MIHA DREVENŠKA
posameznica: Majerle Martina
o ZA VIDO GERKMAN posameznica:
Pipan Marinka
o ZA JOŽETA MLINARIČA
posamezniki: Kvaternik Tomaž,
Pavlica Otilija, Suhadolčan Franci,
Štrancar Nikolaj
o ZA JOŽETA GROŠLJA posameznika:
Avsenik Janez, Velepič Anica
o ZA VESNO HITI župnija: Trnje
posameznici: Blejec Marija, Kunšič
Francka
o ZA MILANA KADUNCA
posameznica: Bensa Marjetka
o ZA TONETA KERINA posamezniki:
Capl Ana Marija, Jamnik Alojz, Kern
Jože, Kožuh Simon, Kult.Izobr.Društvo
Limbar Moravče, Šuštar dr.Franc,
Šušteršič
o ZA AGATO KOCIPER posameznik:
Volavšek
o ZA VLADIMIRJA KOSA
posameznica: Remec Cirila
o ZA JANEZA KRMELJA posamezniki:
Gabrovšek Lora, Jamnik Alojz, N.N.,
Osnovna Šola Polhov Gradec, Pirc
Dragica, Sušnik Janez, Šifrer Marija,
Trček Francka, Vrabec Mirijam, Zajec
Marija
o ZA ANDREJO GODNIČ župnija:
Moravče posamezniki: Ačanski
Elizabeta, Bešter Helena, Štuhec Msgr.
Dr. Ivan
o ZA DANILA LISJAKA župnija: Dol
pri Ljubljani posamezniki: Bonuti
Hajdinjak Kamila, Brišar Valerija,
Furlan Marija, Harej Vojko, Krevelj
Branko, Sušnik Janez, Žukovec Jožica
o ZA TOMAŽA MAVRIČA
posameznici: Malalan Nika, Ravnikar
Marija
o ZA MARIJO ANDREJO ŠUBELJ
posamezniki: Ferjan Sonja, Suhadolčan
Franci, Zupančič Terezija
o ZA ZVONKO MIKEC Župnija: Sv.
Križ na Mariborom posamezniki:
Breznikar Jožef, Murn, Polanšek Grega,
Suhadolčan Franci
o ZA SESTRE MISIJONARKE MATERE
TEREZIJE posameznika: Jerovšek Jure,
Kranjc Rafael
o ZA TADEJO MOZETIČ župnija:
Dobrepolje - Videm posamezniki:
Bonuti Hajdinjak Kamila, Dornik
Silvana, Rudež Lučka, Skvarča Majda,
Šiško, Zavrtanik Petra

o ZA PEDRA OPEKO posamezniki:
Bohak Ivan, Debevec Korošec Metoda,
Drenovec, Gabrovšek Lora, N.N., Peterle
Marija, Tome Marija, Vilfan Frančiška,
Zgonc Marija, Zupec Irena
o ZA MARIJO PAVLIŠIČ posamezniki:
Čengija Kata, Demšar Vida, Gabrovšek
Lora, Konobelj Suzana, Kranjec Franc,
Pevec Andrej, Resman Mimi, Rozman
Maksimiljan, Štiglic Neda
o ZA MIRJAM PRAPROTNIK
posameznika: N.N., Štrancar Nikolaj
o ZA MARTINA KMETCA
posameznici: Gabrovšek Lora, Resman
Silva
o ZA KLEMENA ŠTOLCARJA župnija:
Gorje posamezniki: Čop Marija,
Kosmač Janko, Lajevec Janja, Mulej
Marija, N.N., Zupan Jože
o ZA LAZARISTE NA SALOMONOVIH
OTOKIH župnija: Bolniška župnija
posamezniki: Behin Ema, Ferjan Ana,
Pečarič Boris, Pečarič Iris, Prosen
Cecilija, Šimič Valter, Zajec Marija
o ZA BOGDANO KAVČIČ župnija:
Domžale
o ZA LOJZETA PODGRAJŠKA
posameznika: Povh Jože, Sever Lojzka
o ZA BARBARO ČUK posameznik:
Avsenik Janez
o ZA JANEZA MUJDRICO
posameznik: Jenič Dušan
o ZA MATIJA NARED posameznica:
Koncilija Jožica
o ZA LJUDMILO ANŽIČ posamezniki:
Mavrek Renata, Oblak Alenka, Zajec
Marij, Zupančič Silvester
o ZA ANO SLIVKA posameznici:
Skubin Dragica, Slivka Manda
o ZA DORICO SEVER posamezniki:
Horvat Martin, Molitvena Skupina
Koper Sv. Marko
o ZA IZIDORJA GROŠLJA
posameznika: Kocjan Aleš, Zupec Irena
o ZA ANO KNEŽEVIČ župnije:
Ljubljana-Ježica, Sv.Helena-Dolsko
posameznica: Oblak Alenka
o ZA KATARINO ŠABIČ župniji:
Ljubljana – Ježica, Ljubljana - Podutik
posameznici: Oblak Alenka, Videnšek
Marija
o ZA MISIJON CRIPAM posameznica:
Černivec Anica
o ZA MIHA MAJETIČA posameznica:
Bedenk Barbara
o ZA TINO ZAJC posameznica: Oblak
Alenka
o ZA TANJO STRGAR posameznici:
Bertoncelj Angela, Oblak Alenka
Darovi objavljenih so na naš račun
prispeli do 16. 5. 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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Življenje na
tanki nitki
Po kratkem, a zelo prijetnem obisku v Slovenji sem
se sredi maja vrnil domov v Zambijo. V Sloveniji sem
doživel lepo domače družinsko srečanje, uredil kar
veliko za našo tiskarno, pobral nekaj stare mašinerije
in računalnikov ter napolnil nekaj zabojnikov s
papirjem. Tudi zdravniki so malo pobrskali po
moji krvi, preslikali hrbtenico, naredili mali remont
motorja (angiogram srca) in očistili obročke, da bo
motor lažje delal še kakšno leto. Hvala vsem za vse, še
posebej za potrpljenje z mano in ljubezen, ki sem jo
občutil kjerkoli sem bil med vami.
Hvala Bogu, tukaj v Zambiji je Cerkev zelo mlada in razgibana. Že letos smo dobili dva nova mlada škofa. Eden je bil posvečen prejšnjo soboto dobrih 900 km od nas. Ker smo pač
v medijih je nujno, da smo osebno prisotni na večjih dogajanjih v Cerkvi in tudi sicer. Z dvema fantoma smo se odpravili na dolgo pot že v petek zjutraj. Na žalost nismo prispeli
daleč. Po dobrih 50 km je šofer tovornjaka zaspal in se zaletel naravnost v nas. Vrgel nas je v gozd, kjer smo se nekajkrat

obrnili, preskočili velik grm in obstali na kolesih. Tudi tovornjak se je prevrnil in gasilci so morali rešiti voznika iz kabine. Hvala Bogu ni nihče umrl. Šoferja tovornjaka smo spravili v bolnišnico, mi pa smo se počasi spravili domov, se Bogu
zahvalili za življenje. Doma smo nazdravili po naši stari navadi s kozarcem vina v zahvalo, da nas Bogec imajo radi in
da življenjskih neumnosti in norij še ni konec. Ja, res je, ‘dolgost življenja našega je kratka’ - je kakor na tanki nitki. Zato
pa naj skupaj vsak po svojih močeh naredimo še kaj dobrega in tudi neumnega, da bo teh nekaj preostalih življenjskih
ur, ko dihamo naš umazani zrak, zanimivo, veselo, prijetno,
ljubeče in koristno ne samo nam, marveč še posebej tistim, s
katerimi delimo našo vsakdanjost.
MIVA Slovenija - hvala za avto. Hvala tudi sv. Krištofu, ki se
mu tokrat ni dremalo, da bi zaspal za volanom, kakor se je
to zgodilo vozniku tovornjaka. In kakor se velikokrat dogaja nam, vsem voznikom, ki smo veliko na cesti. Krištof je poskrbel za nas in naj še naprej skrbi za cestne popotnike v
plehu in plastiki, ki se imenujejo avtomobili. Ni težko, ampak
je vredno reči Bogu hvala vsak dan, ko se pripeljemo srečno
domov, saj teh nekaj črk ‘hvala’ ne polepša samo moj dan,
ampak še posebej moj odnos do vsega kar je okrog mene ali
kar doživljam kjerkoli sem, doma ali okrog po svetu.
Bogu hvala in tudi vam hvala, ki tako lepo skrbite za nas duhovno in telesno.
Slike pa naj ponazorijo kako je bilo. Vaš Miha

