Misijonska
obzorja
št. 5 (141), leto 25
oktober 2011
cena 1,50 EUR

Misijonska
nedelja

. oktober 2011

je Oče mene poslal,
r
o
k
a
»K
vas pošiljam.«
z
a
j
i
d
u
t
Jn 2 0 , 2 1

Groblje,
Rim,
Buenos Aires
1923-1986

I z h a j a j o v L j u b l j a n i o d 19 8 7

Revija za medkulturni
in medreligijski dialog ter razvojno
in humanitarno pomoč
V sodelovanju z Inštitutom za religiologijo,
ekumenizem in dialog (TEOF)
izdaja
MISIJONSKO SREDIŠČE SLOVENIJE
SI-1000 Ljubljana, Kristanova 1, Slovenija
Tel. : 01/300 59 50,
Faks: 01/300 59 55
E-mail: missio@rkc. si
http://www. missio. si
Uradne ure vsak dan od 8h do 13h.
MISIJONSKA PISARNA MARIBOR
Slovenska 21, 2000 Maribor
tel. /fax. : 0590/80 381
od ponedeljka do četrtka od 9h do 12h
E-mail: misijonska. pisarna@slomsek. net
GLAVNI UREDNIK
Dr. Drago K. Ocvirk, CM
POMOČNICA GLAVNEGA UREDNIKA
Tina Jež
LEKTOR
Jurij Devetak, CM
Odgovarja
NARODNI RAVNATELJ ZA MISIJONE
Stane Kerin
OBLIKOVALEC
Boris Jurca
GRAFIČNA PRIPRAVA IN TISK
Schwarz, d. o. o.
Če ni posebej omenjeno, so slike od avtorja
prispevka ali iz arhiva MSS.
ISSN 1318-4369
Misijonska obzorja izhajajo šestkrat letno.
Prispevek za posamezni izvod je 1,50 EUR.
Celoletni prispevek za MO za leto 2011:
9 EUR, za Evropo 12 EUR, avionska za
Ameriko in drugod je 20 USD, 25 CAD.
Vplačila nakazujte na transakcijski račun
Misijonsko središče Slovenije, Kristanova 1,
Ljubljana namen nakazila: naročnina MO,
št. transakcijskega računa pri
NLB: SI56 0201 4005 1368 933,
št. transakcijskega računa pri Raiffeisen
banki: SI56 2420 0900 4370 443
Vplačila iz tujine s čeki na naslov:
Misijonska pisarna, Kristanova 1,
1000 Ljubljana
Slika na naslovnici: "Brezskrbno otroštvo"
v Ruandi. Foto: Stane Kerin

Pravičnost
v ljubezni

G

eslo minulega pastoralnega leta »Drug drugemu bremena nosite!« je
prinašalo sadove doma in v misijonih. Mnogi so namreč vzeli na svoja
ramena marsikatero breme, pod katerim bi sicer misijonar brez te
pomoči omagal. V Misijonskih obzorjih je popisan le delček tega. Prepričan
sem, da bo geslo novega pastoralnega leta »Pravičnost v ljubezni« nagibalo
ljudi tudi k misijonski odgovornosti.
K temu nas spodbuja papež, ki je za geslo misijonske nedelje izbral Jezusove
besede: »Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« Vsi smo apostoli,
poslanci Božje ljubezni. Širjenje evangelija »ni dar oz. naloga, ki bi bil zaupan
le nekaterim, marveč je za vse, ki so s krstom postali 'izvoljeni rod, … svet
narod, ljudstvo za Božjo last', da bi razglašali Božja čudovita dela. (…) Namen
misijonske nedelje je tudi, da sleherni prispeva svoj delež za izboljšanje

Tu ni osnovne pravičnosti, ker ne delujejo: šolstvo,
zdravstvo, trg dela, gospodarstvo idr. Je pa
ogromno bližine in topline med ljudmi. (…)
Če vse manjka, bližnji, prijatelj gotovo ne.
življenjskih razmer v deželah, kjer so problemi kot npr. revščina, otroška
podhranjenost, bolezni, pomanjkanje zdravstvenih storitev in šolstva res v
nebo vpijoči. Lajšanje takšnih stisk je del misijonskega poslanstva Cerkve.
Pri oznanjevanju evangelija si oznanjevalec jemlje k srcu človeško življenje v
vseh njegovih razsežnostih.«
Te vrstice pišem na Salomonih in zdi se mi, da pomeni tu »Pravičnost v
ljubezni« nasprotno od tistega v Sloveniji. Tu ni osnovne pravičnosti, ker ne
delujejo: šolstvo, zdravstvo, trg dela, gospodarstvo idr. Je pa ogromno bližine
in topline med ljudmi. Tudi če socialne stiske prinašajo gorje – npr. alkoholizem
in nasilje v družini – bi tu težko našli koga, ki trpi zaradi osamljenosti in
zapuščenosti. Če vse manjka, bližnji, prijatelj gotovo ne. V Sloveniji sistemi,
ki zagotavljajo spodobno življenje, delujejo. Osnovna pravičnost je, težave
so z ljubeznijo. Mnogi se namreč počutijo osamljene in zapuščene, nikogar
nimajo, tujci smo si, čeprav živimo pod isto streho. Zato se življenje zdi pusto
in prazno. Mnogi iščejo izpopolnitev v materialnih dobrinah, zabavi, omami,
marsikdo pa se odloči, da takega življenja ni vredno živeti in se poslovi.
Ni lahko ne na Salomonih ne v Sloveniji. Ali manjka pravičnost ali ljubezen,
včasih oboje. Misijonska solidarnost poskuša ti dve dobrini povezovati: na
enem koncu graditi pravičnost, na drugem spodbujati ljubezen. Hvala vsem,
ki ste z nami v tej »mission possible« – uresničljivem poslanstvu – z Božjo
pomočjo, se razume.
Salomonski pozdrav domov, pa tudi misijonarkam in misijonarjem po svetu,
Drago K. Ocvirk, cm
semestrski misijonar na Salomonih

M ama
Barbara Čuk, frančiškanka Marijina misijonarka, Mehika

Življenje
ni telenovela
Misijoni niso samo v zeleni džungli, ampak tudi v mestni.
V predmestju mehiške prestolnice Naucalpanu deli s. Barbara
vsakdanje življenje z revnimi Mehičani. Žene sicer rade gledajo
romantične mehiške telenovele, moški pa svoja čustva ponosno
skrivajo, dokler jih na dan ne prikliče malo preveč tekile. Mladina,
s katero dela, ima misijonarko rada in jo je »posvojila«, saj jo kličejo
kar za »mamo«.

Prodaja na ulici

 S prodajo na ulici zaslužijo
za lažje preživetje

2.8.2011. V mojem misijonu v revnem mehiškem predmestju glavnega mesta Naucalpanu, je prav gotovo
drugače, kot pa se prikazuje v mehiških nadaljevankah. Tu se vsak dan
srečujemo s stiskami, kot so: prenaseljenost, brezposelnost, alkoholizem,
odvisnost od mamil, nasilje …

Telenovele
Kolikor poznam mehiške nadaljevanke, se vse dogajajo v višjem sloju, kjer
se bogati vrtijo okrog sebe in se grejo
igro, ki smo se jo igrali otroci z marjeticami: me ljubi – me ne ljubi. Mislim,
da so telenovele moderne pravljice.
Ženska iz nižjega sloja se zaljubi v bogatega moškega in se po mnogih preprekah na koncu le poročita. Vedno
zmaga prava ljubezen in dobrota. Tudi
preproste mehiške žene rade gledajo

telenovele. Mogoče ravno zato, ker se
poistovetijo z junakinjo in pričakujejo, da jim bo življenje pripeljalo nekoga, ki jih bo popeljal v boljši svet; so
kot sodobne pepelke. Mehiški moški
so prav obsedeni z nogometom in na
splošno sovražijo telenovele, ker so
narejene po okusu žensk. Če fant v
družbi pove, da gleda telenovele, se
mu vsi smejijo.

Mehiški »mačoti« so poglavje zase.
Na splošno velja, da moški ne jokajo,
ker niso ženske, in sploh jim je težko
govoriti o tem, kar čutijo. Zame je bilo
prav zanimivo opazovati, kako se v
družbi prijateljev spremenijo, če popijejo nekaj tekil. Takrat začnejo peti
romantične pesmi in jokajo. Zgodi se
prav neverjetna preobrazba. Padejo
blokade in prikaže se druga stran, ki
jo sicer spretno prikrivajo.
Realnost povprečnega Mehičana se
vrti okoli vprašanja: Kako bomo preživeli čez mesec? Hrana, šola, prevoz,
plačilo zdravnika, najemnina ... Kaj
naj prodajamo, da bomo malo povečali minimalno plačo. Na ulici pogosto
prodajajo hrano: pečeno meso, hamburgerje, pečeno koruzo, tamale, tacose (tisti, ki ste že stopili v mehiško
restavracijo ali obiskali Mehiko, že
veste, kaj je to) ali pa žele, ki je podoben našemu pudingu.
Ti preprosti ljudje, ki se dan za dnem
bojujejo za preživetje, mi pogosto rečejo: »Če ne delam,
ne bom jedel.«

Posvojenka
Po navadi starejši posvajamo mlajše – pri meni pa je
bilo ravno obratno.
Že pred leti sem začela delati z najstniki
in kar kmalu so me
začeli
»posvajati«.
Redovnicam običajno rečejo »madre« mati, meni pa so začeli govoriti mama.
V začetku me je prav
presenetilo, saj reči nekomu mama ni
ravno vsakodnevna stvar, ker pomeni
globlji odnos. Pred kratkim so imeli
debato v mladinski skupini in so drug
drugemu govorili: ona je moja mama.
In drugi reče: moja tudi. In se prijavi
tretji: ja, moja tudi. In potem me eden
vpraša: »Ja mama, koliko nas pa je?«
Jaz sem se samo smejala. Mamino
srce pač ne izključuje nikogar.
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Pogumnim Bog pomaga!

Hugo Delčnjak, frančiškan, Francoska Gvajana
12.9.2011. Vi ste hitri v odgovoru kot pristanek, v petek pa pride arhitekt
svetloba in vaše sporočilo polno svetlobnih žarkov. Ta teden smo v zadnjih pripravah za žegnanjsko nedeljo v Sinnamary, ki je obenem škofijsko romanje v to naše svetišče posvečeno Žalostni Materi Božji. V soboto
in nedeljo bo bogoslužju predsedoval
gospod škof, prišli pa bodo tudi nekateri duhovniki. Nedelja je in en sam
duhovnik na župniji se težko odloči, da pusti svojo čredo in se pridruži pastirju druge črede, a kljub temu
je ob škofu za to priložnost nekaj duhovnikov. Za gradnjo župnijskih in veroučnih prostorov je občina dala svoj

stvari zakoličit. Začel bom z zaupanjem, kajti začel bom z vašim darom,
darom slovenskih frančiškanov, farani so že nekaj zbrali. Približno 30%
stroškov je na župnijskem računu,
ostalih 60% pa je še ena sama hipoteka. Pričakujem odgovor Adveniata,
na katerega sem se tudi obrnil. Pričel
bom z mislijo, da pogumnim Bog pomaga. Misijonska nedelja nas bo povezala v molitvi in prošnji: »Pridi k nam
tvoje kraljestvo«, in prebudila našo
misijonsko zavest ter nas navdušila za
pogumne sejalce Kristusovega veselega oznanila.

10 koles

Stop – Šabat!

Drago Ocvirk, lazarist,
Salomonovi otoki
26.7.2011. Dragi moji, nesebično
mislim na vas že nekaj dni. Vodstvo
malega semenišča me je prosilo za
deset koles. Sem rekel, da je vse odvisno od sv. Krištofa in dobre volje
Slovencev. Pa so že bili veseli, da od
mene. Torej kolo stane okrog 120 €,
če bi jih bilo 10, je to blizu 1200 €.
Kaj mislite, ali jih je mogoče osrečiti? Fantov je sicer čez 20, nekaj
dobijo iz mojega fonda za hrano, a
drugo porabimo v bogoslovju, kjer
jih je veliko in veliko pojejo, pa še zidamo. Tako mi ne preostane drugega, kot misliti na vas v Misijonskem
središču in na vašo dobroto. Hvala
za vse, kakorkoli bo, Bog že ve! No,
to so srčne težave, drugače pa nič

Prinašanje
darov pri maši

Milena Zadravec, salezijanka, Izrael
10.9.2011. Včeraj sem z našim konjičkom šla po sestre, ki prihajajo na duhovno obnovo na letališče Ben Gurion. Med sestrami je bila tudi nova slovenska
inšpektorica – provincialka, s. Damjana. Ker ni bilo prostora za vse, sem prepustila volan mojemu spremljevalcu, da je sestre peljal domov, jaz pa sem se
peljala z avtobusom. Bala sem se namreč, da se ne bi znašle, če bi jih presenetila sirena, ki napoveduje šabat.
V tem slučaju bi se morale ustaviti in ne nadaljevati poti do
doma. Šabat se mora spoštovati! Prvič sem torej preizkusila avto slovenske Mive, seveda z vodičem na svoji desnici.
Ker sama še ne zaupam sebi,
ne za pot ne za vožnjo, še manj
pa sedaj, ko sem odkrila, da mi
je vozniško dovoljenje poteklo.
V šoli je več otrok kakor lani,
moči in učiteljic pa manj …

Nesrečni aids in … koza
Zora Škerlj, uršulinka, Bocvana

6.9.2011. Končno sem uspela dobiti vse informacije in videti vozilo, primerno za

posebnega. Internet ne dela, pa to
je tako vsak dan, danes pa še elektrike ni bilo in sem imel ponoči težave, ker aparat ni dihal, jaz pa tudi
ne. Pozdrav vsem, vse lepo, Drago.
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moje delo. Predračun bom poslala po faksu. Že nekaj časa naša e-pošta ne deluje in uporabljamo internet café. Če se strinjate s tipom vozila in s ceno, bi prosila, da nam pomagate. Smo v septembru, ko se po vsej državi moli še posebno za
ljudi, ki so okuženi z AIDS-om in da bi bilo manj novih HIV okužb. Hvala Bogu,
te so se že precej zmanjšale, a je še vedno možno in potrebno, da se jih res odpravi. Še nadalje so nove infekcije, največ med našimi San ljudmi in drugimi, ki
živijo bolj v puščavskih predelih. Drugič kaj več, ko se bo dalo pisati doma in ne
v caféju.
8.9.2011. Da, naš faks je zelo nezanesljiv. Oprostite, ker sem tolikokrat klicala. Je
bilo pač kar napeto ozračje, ker sem imela na vratih precej zahteven in kompliciran primer v zvezi s policijo in zaporno kaznijo za mlade, s katerimi delam. Na
naših postojankah z živino, »cattle posts«, ali pa tudi na gmajni, se lahko vedno
zgodi, da mladi zasačijo kakšno tujo kozo in si jo privoščijo – pojedo! In potem
je tu policija, pa vaško sodišče itd. In danes smo imeli prav tak slučaj. Uspelo mi
je, da mladenič ni šel v zapor, a to je le del rešitve ... Misijonski pozdrav, s. Zora
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Formacija
katehistov

Polona Švigelj, uršulinka,
Senegal
8.9.2011. No, pa sem spet na svojem misijonu. Potovanje je teklo
lepo; tudi prtljago, ki je ni bilo
malo, saj sem želela odnesti pol
Slovenije, sem dobila vso. K sreči ni
šla v Azijo, kot se mi je enkrat že
zgodilo. Ko smo pristali v Dakarju,
se je v letalu, kot vsakokrat do
sedaj, razleglo bučno ploskanje
in završalo je veselje, ki je izražalo hvaležnost senegalskih potnikov in z njimi nas misijonarjev.
Bog nas ima rad, to še veliko bolj
čuti afriški človek! Na župniji smo
v pripravah na novo pastoralno
leto, pripravljam DVD za katehiste

Ni počitnic

Marjeta Zanjkovič, salezijanka, Madagaskar
25.7.2011. Čakam, da bo nova šola pokazala svoj pravi obraz, da jo poslikam
in vam pošljem fotografije. Tukaj res gre vse po polževo. Sedaj, ko končujejo
zadnja dela, se vse skupaj vleče v nedogled. Hvala Bogu, da se pri nas začenja
pouk šele oktobra, izpiti so še v teku ... Sedaj v počitnicah imamo največ dela.

Staro šolo je treba prebeliti, popraviti zidove, strehe itd.; gradimo tudi kurnik za kokoši in race, da bo kaj priboljška za našo deco. Včasih me tako bolijo noge, da ne vem, kam bi jih dala, a je treba tekati sem in tja, ker naši delavci
vedno kaj po svoje ušpičijo in me jezijo ... Ko pleskajo, vse popackajo, da me je
kar groza. To je res treba doživeti, da lahko verjameš. No ja, pa sem vseeno vesela. Da je le tako! Lepo bodite in mi ne zamerite, da sem tako dolgo molčala,
pa lahko noč želim in lepe sanje. S. Marjeta

Dom za dekleta

danilo Lisjak, salezijanec, Uganda
27.7.2011. Naj vas Krištofova nedelja, ki je za nami, navduši tudi za MIVO, saj
in rekolekcijo za ministrante. Kot
sem vam že pisala, sem preračunavala bivanje, hrano in prevoz za 70
katehistov in je zneslo 1200 evrov,
sicer pa vam potem pošljem račune, kjer boste lahko videli ceno izdatkov. Pripravljam novo katehetsko leto z novimi vpisi otrok in odraslih katehumenov. Upam, da mi
boste lahko poslali dogovorjeno
pomoč. Že v naprej velika hvala za
vse! Bog povrni! Hvaležna s. Polona

moj konjiček že škriplje. Še tri leta, pa bo 10 let star. Brat Michael mi je danes izstavil prvi račun za velika vhodna vrata. Skoraj 6 milijonov, potem še 13 oken.
Lorenzo meni, da je cena dobra, je mislil, da bo več. Upam, da bo konec tedna
vse končano. Zares sem vesel. Jutri je četrtek in grem delat s prostovoljci na
gradbišče. Malo so se utrudili, pa vendar, po dolgi vojni je sploh čudež, da so se
vrnili v savano bujnih trav. Mi smo prenagli, ne dohajajo. Motmot (počasi)! S
temi zadnjimi plačili se bo vsota za internat povzpela na blizu 70 milijonov šilingov, kar je približno 23 tisoč evrov. Pa še ni videti konca. Septembra prinesem
še dodatne kopije računov, da se odda na ministrstvo za zunanje zadeve. Vsako
godrnjanje je res greh, tudi glede na vašo pomoč, ko ste resnično doumeli, da
se naložba splača. Kako so bili Slovenci poklapani po drugi svetovni vojni, ki je
trajala štiri leta. Tukaj pa 23 let – nepojmljivo. Gremo naprej in Previdnost bo z
nami, če bo zaupanje in predanost delu in apostolatu. Zbogom! Danilo

Volitve pred vrati

Miha Drevenšek, minorit, Zambija
31.8.2011. Končno smo po skoraj treh mesecih prišli do nekega šlampastega
konca z zavarovalnico glede karamboliranega avta. Ne fehtam, ampak prosim,
če nam lahko kaj pomagate pri tem, bi bili zelo veseli, ker kar tako potegniti iz
žepa razliko ni lahko. Da bi kupil zase, ki sem vedno na cesti in star skoraj 66
let, star avto - ni preveč pametno. Vsaka para bo prav prišla, če nam lahko pomagate! Saj razumemo, da vsepovsod škripa. Pa fajn se imejte, ko mi tukaj švicamo, ne samo zaradi sončne vročine, ampak tudi volilnih kampanj, ki so zelo
vroče. Projektiramo jih v živo na TV iz našega studia kar po celi Zambiji, hahaha. A nismo poredni, še posebej, če se zavedamo, da se z malim lahko veliko
naredi, samo dobra volja je potrebna in seveda delati skupaj z drugimi. P. Miha
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BENEDIK T X VI.

Kakor je Oče mene poslal,
tudi jaz vas pošiljam (Jn 20,21).
Poslanica papeža Benedikta XVI. za 83. svetovni misijonski dan
23. oktober 2011
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Na začetku novega tisočletja krščanstva, ob jubilejnem letu
2000, je papež Janez Pavel II. poudaril, kako potrebno je obnoviti prizadevanja za podajanje
evangeljskega sporočila vsem, in
to »s podobnim navdušenjem,
kot so ga imeli prvi kristjani«.
To je najdragocenejši prispevek,
ki ga more Cerkev nuditi človeštvu in slehernemu posamezniku, ki išče globoke razloge za
življenje v polnosti. Zato se tak
poziv ponavlja vsako leto na misijonsko nedeljo. Nenehno oznanjevanje evangelija poživlja namreč tudi Cerkev, njeno vnemo
in apostolskega duha. Prav tako
prenavlja načine njenega delovanja, da bi bili primerni v novih
okoliščinah, tudi tistih, ki zahtevajo novo evangelizacijo, in bi
jih prežemal misijonski zagon.
»Misijonsko poslanstvo prenavlja Cerkev, krepi vero in krščansko zavest, daje nov polet in
nove razloge. Vera se krepi, ko se
podaja naprej! Nova evangelizacija krščanskih narodov bo našla
navdih in podporo v prizadevanju za splošno misijonsko poslanstvo« (Odrešenikovo poslanstvo, 2).
Ta cilj – prenova Cerkve in njena
misijonska gorečnost – se nenehno poživlja z bogoslužjem,
zlasti z evharistijo, ki se vedno
sklepa z napotilom vstalega
Jezusa apostolom: »Pojdite …«
(Mt 28,19). Bogoslužje vedno
kliče »iz sveta« in znova pošilja

»v svet«, da bi pričevali o tem,
kar smo pri njem doživeli: odrešujočo moč Božje besede in odrešujočo moč Kristusove velike noči. Vsi, ki so srečali vstalega Gospoda, so podobno kakor
učenca v Emavsu začutili potrebo, da to povedo drugim.
Potem ko sta učenca prepoznala Gospoda po lomljenju kruha,
»sta še tisto uro vstala in se vrnila v Jeruzalem ter našla zbrane enajstere in tiste, ki so bili z
njimi« (Lk 24,33-35) in jim poročala o tem, kar se jima je pripetilo po poti. Janez Pavel II.
nas spodbuja, naj bomo »čuječi
in pripravljeni, da prepoznamo
Kristusovo obličje in da pohitimo k svojim sestram in bratom
z nadvse pomembnim sporočilom: 'Gospoda smo videli!'« (Ob
začetku novega tisočletja, 59).

Evangelij za vse

Evangelij je namenjen vsem ljudem in ljudstvom brez izjeme.
Cerkev »je po svoji naravi misijonarska, saj ima po načrtu
Boga Očeta svoj izvor v poslanosti Sina in poslanosti Svetega
Duha« (koncilski Odlok o misijonski dejavnosti, 2). Misijonsko
poslanstvo je »milost in poklic
Cerkve, njeno najgloblje bistvo.
Smisel njenega obstoja je evangelizacija« (Pavel VI., O evangelizaciji, 14). Prav zaradi tega se ne
more nikoli zapreti sama vase.
Na posameznih krajih je zakoreninjena zato, da bi šla naprej.

Njeno delovanje, ki je uglašeno
s Kristusovo besedo in pod vplivom njegove milosti in ljubezni,
je v polnosti dejavno navzoče
med vsemi ljudmi in ljudstvi, da
bi jih vodila k veri v Kristusa.
Misijonsko delovanje je še kako
potrebno tudi danes, kajti »poslanstvo Kristusa Odrešenika,
ki je zaupano Cerkvi, je še daleč
od tega, da bi bilo uresničeno. Že
bežen pogled na človeštvo pokaže, da je to poslanstvo še vedno
na začetku in da ga moramo
zato opravljati z vsemi močmi«
(Janez Pavel II., Odrešenikovo poslanstvo, 1). Ob misli, da so po
dva tisoč letih še vedno ljudstva,
ki Kristusa ne poznajo in še niso
slišala njegovega odrešenjskega
sporočila, ne moremo ostati križem rok.
Še več! Žal narašča število tistih,
ki so evangeljsko oznanilo sicer
prejeli, a so nanj pozabili ali pa
ga opustili in se v Cerkvi več ne
prepoznajo. V mnogih okoljih,
tudi v tradicionalno krščanskih
družbah, se ljudje danes le z zadržkom odpirajo veri. Kulturne
spremembe, ki so sad globalizacije, miselnih tokov in prevladujočega relativizma, vodijo v takšno miselnost in način življenja, kjer ni prostora za evangelij in Boga. Edino, kar kaj velja in
daje smisel življenju, je stremljenje za blagostanjem, lahkim zaslužkom, lepo kariero in uspehom, moralne vrednote pa so
prezirane.

BENEDIK T X VI.

Skupna
odgovornost
Splošno poslanstvo vključuje
vsakogar, vse in vedno. Evangelij
ni izključna dobrina, last tistega, ki ga je prejel, ampak je dar,
ki ga je treba deliti z drugimi,
dobra novica, ki jo je treba širiti naprej. To ni dar oz. naloga,
ki bi bil zaupan le nekaterim,
marveč je za vse, ki so s krstom
postali »izvoljeni rod, … svet
narod, ljudstvo za Božjo last« (1
Pt 2,9), da bi razglašali Božja čudovita dela.
V to splošno poslanstvo so vključene vse dejavnosti. Sodelovanje
pri
evangelizacijskem
delu
Cerkve se ne sme omejevati na
nekatere trenutke in posebne priložnosti, niti ga ni mogoče obravnavati kot eno izmed
številnih pastoralnih dejavnosti, kajti misijonska razsežnost
je za Cerkve bistvenega pomena, zato jo je treba imeti vedno
pred očmi. Pomembno je, da se
posamezni verniki in cerkvene skupnosti redno, ne le poredko in občasno, zanimajo za
misijonsko delovanje, in sicer
kot način krščanskega življenja.
Misijonska nedelja ni osamljen
trenutek med letom, ampak
dragocena priložnost, da se
ustavimo in premislimo, če in
kako uresničujemo misijonarski
poklic. Odgovor na to vprašanje
je bistvenega pomena za življenje Cerkve.

Solidarnost
s potrebnimi,
sodelovanje z vsemi

Evangelizacija je zapletena dejavnost, ki ima različne sestavine.
Med njimi je vedno izstopala solidarnost. To je tudi eden izmed
ciljev misijonske nedelje, ko se
prek papeških misijonskih družb
zbira pomoč za izvajanje evangelizacije na misijonskih področjih. S tem se podpirajo ustanove, ki so potrebne za vzpostavitev
in utrditev Cerkve s pomočjo katehistov, semenišč in duhovnikov.
Namen misijonske nedelje je tudi,
da sleherni prispeva svoj delež
za izboljšanje življenjskih razmer v deželah, kjer so problemi
kot npr. revščina, otroška podhranjenost, bolezni, pomanjkanje zdravstvenih storitev in šolstva res v nebo vpijoči. Lajšanje
takšnih stisk je del misijonskega
poslanstva Cerkve. Pri oznanjevanju evangelija si oznanjevalec
jemlje k srcu človeško življenje v
vseh njegovih razsežnostih. Božji
služabnik Pavel VI. je poudarjal, kako ni sprejemljivo, da bi pri
evangelizaciji kakorkoli zanemarjali vprašanja človeškega razvoja, pravičnosti in osvobajanja od
sleherne oblike zatiranja, ne da
bi pri tem posegali v pristojnosti
in dolžnosti politike. Če bi zanemarjali časne probleme človeštva,
bi to pomenilo, da »pozabljamo
na evangeljski nauk o ljubezni do
trpečega in pomoči potrebnega

bližnjega« (O evangelizaciji, 3134). To tudi ne bi bilo v skladu z
Jezusovim delovanjem, ki je »obhodil vsa mesta in vasi. Učil je po
njihovih shodnicah in oznanjal
evangelij kraljestva. Ozdravljal je
vsako bolezen in vsako slabost«
(Mt 9,35).
Kristjan postaja s soodgovorno
soudeležbo pri misijonskem poslanstvu Cerkve graditelj skupnosti, miru in solidarnosti, ki
so Kristusov dar, in sodeluje pri
uresničevanju Božjega odrešilnega načrta za vse. Izzivi, s katerimi se sooča vse človeštvo, kličejo kristjane, naj stojijo drugim
ob strani, in prav misijonska dejavnost je takšna solidarnost z
vsem človeštvom. V njej nosimo,
četudi v lončenih posodah, svojo
krščansko poklicanost, neprecenljivi zaklad evangelija, živo
pričevanje umrlega in vstalega
Jezusa, ki ga srečujemo in vanj
verujemo v Cerkvi.
Misijonska nedelja naj v slehernem poživi željo in radost, da bo
»odšel« naproti človeštvu in mu
ponesel Kristusa. V njegovem
imenu vam iz srca podeljujem
apostolski blagoslov, zlasti vsem,
ki si najbolj prizadevajo in trpijo
za evangelij,
papež Benedikt XVI.
V Vatikanu, 6. januar 2011,
na praznik Gospodovega
razglašenja
Tekst priredil Drago K. Ocvirk
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š t uden t i 1 a
Anđelka Fitz, misijonska pomočnica, Salomonovi otoki

Moji Salomonski otoki
Vsako leto nam pridejo na Salomone na pomoč prostovoljci iz Slovenije
ali Hrvaške. Nekatere pridobi sobrat Ivica Gregurec, nekatere pa jaz,
Drago Ocvirk. Pomočnice in pomočniki so zelo dragoceni, še zlasti
tisti, ki vidijo delo. To leži vse naokrog, le videti ga je treba in zanj
prijeti. Takšne pomočnice smo imeli doslej in takšna je tudi letošnja.
Anđelka Fitz je teologinja in poučuje verouk v osnovni šoli v domačem
kraju Sveta nedelja - takoj za slovensko-hrvaško mejo pri Dobovi. Študenti zelo
cenijo njena predavanja, ki jih res temeljito pripravi, mi predavatelji in misijonarji
pa najbolj pohvalimo njene kuharske veščine in dobrote.

 Anđelka Fitz (levo)
med domačini

Pred leti me je misijonar Ivica Gregurec
povabil, naj pridem na Salomonove
otoke, da bi pomagala pri delu v bogoslovju. Ker sva skupaj študirala teologijo, je dobro poznal moje delo v šoli.
Zato sem se odločila, da na Salomonih
preživim ves semester od julija do
novembra.
Že pozimi mi je sporočil, da bom predavala snov, ki je povezana z liturgijo,
in sicer bogoslužno leto in zgodovina
liturgije. Začela sem se pripravljati, a ni
bilo lahko. Nisem bila zaskrbljena zaradi angleščine, v kateri se predava, temveč zaradi načina, kako naj to izpeljem.
Nastanek krščanskega bogoslužja je
namreč vezan na sredozemsko okolje,
kultura v njem pa je povsem drugačna od salomonske. Nisem vedela, koliko študenti poznajo pojme s tega področja, pa tudi ne kakšne so bogoslužne posebnosti in koliko je bogoslužje
prilagojeno Salomoncem.

tako zelo drugače od tistega, kar je
sicer okrog mene. Zelenje, drevje, koče,
pokrite s palmovo slamo … Spraševala
sem se, kako se bom vživela v vse to.
Ko sem se poslavljala od prijateljic, me
je ena od njih vprašala, kaj bom storila, če po tednu dni vidim, da ne bom
mogla zdržati. Stisnila bom zobe in
tam preživela tri mesece, sem ji odvrnila. Na srečo pa se je zgodilo ravno nasprotno. Uživam namreč v slehernem
trenutku, ki ga preživim tu, kljub težavam in izzivom.
Počasi se navajam na tukajšnji način
življenja. Vse je tako zelo počasi. No,
glede na vreme, se mi to niti ne zdi
čudno. Še vedno me utruja kombinacija
vlage in vročine, tako da moram popoldne pogosto malo počivati. Dejavnosti,
ki sicer ne zahtevajo posebnega truda,
so tu zelo naporne.
Okrog ne morem hoditi toliko kakor
doma. V mesto se peljem z avtom.
Čeprav so prijatelji pripovedovali, kako
Nikoli sama
nenavadno se jim je zdelo, ko so se v kaKo sem stopila iz letala, me je zalila kšni deželi vozili po levi strani namesto
vročina. Med vožnjo v bogoslovje sem po desni, sama s tem nisem imela težav
srkala vase vse okrog sebe. Vse je bilo in sem se takoj privadila vožnji po levi.
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Če je že kakšna težava, potem je to gotovo to, da nikamor ne smem sama.
Ker sem belka in ženska, je bolje, da me
kdo spremlja, so me podučili. Ni težko
najti spremljevalca, saj so študenti zelo
vljudni in gredo na roke, težko mi je,
ker nisem nikoli sama. Doma sem precej samostojna, tu na Salomonih pa ne
morem biti. Vendar ne morem reči, da
bi imela kdaj kakšen problem. Seveda
kdaj spravim v smeh domačine, srečam kakšnega berača, a podobno je
tudi v Evropi. Ni me strah, ker si vsi
okrog mene prizadevajo, da bi mi bilo
prijetno.

Čudoviti učenci
Še posebej mi je všeč to, da se mi ni
treba ukvarjati z nepomembnimi
rečmi, kot so npr. obleka in obutev. To
tu sploh ni pomembno. Poseben užitek
je, ko grem na delo v natikačih, včasih
pa tudi brez njih; pustim jih pred vrati
stavbe, ki je predavalnica.
Študenti, o kako so čudoviti! Mislim,
da se bom za njimi jokala, ko se vrnem
domov med svoje učence v šoli. S tem
ne mislim, da so salomonski popolni, marljivi, nadarjeni … ampak res so
tako čudoviti. Zelo spoštljivi so.
 Stara mati
in vnukinja

obisk pri E skimi h

Vse drugače!

Nalog sicer ne napišejo vedno najboljše, je pa tudi res, da poslušajo predavanja v tretjem jeziku, ki ga nekateri še
ne obvladajo. Prvi jezik je materni, plemenski, drugi pidžin, ki je pogovorni
jezik med Salomonci, in šele na tretjem
mestu je angleščina, v kateri poučujemo. Dejstvo je tudi, da nekateri prihajajo iz zelo težkih razmer. Način, kako
so odraščali in se šolali, je zelo daleč od
tega, kar poznamo v Evropi. In kljub
temu so premagali vse ovire!

Radostne malenkosti
Eden od večjih izzivov je kuhanje. Zelo
rada kuham in uživam, ko pripravljam
hrano za druge. Toda tu so razmere
povsem drugačne od tistih v moji kuhinji. Sestavine so povsem drugačne in
okusi novi, pa tudi vseh pripomočkov,
ki jih imam doma, tukaj ni.
Poseben užitek so sobotna jutra, ko
grem na tržnico. Vedno znova me preseneti barvitost sadja in zelenjave, ki
jih večinoma sploh še ne poznam. Ob
sobotah je na tržnici neizogibno tudi
cvetje. Veselijo me malenkosti, npr. to,
da v svojo sobo prinesem vejo orhideje,
česar si doslej nisem mogla niti zamisliti. Takšne malenkosti mi bodo zares
manjkale, ko zapustim Salomone.
Še tri tedne je do mojega odhoda.
Smem le upati, da ne bodo prehitro
minili. Čeprav sem tu že nekaj časa, se
prav nič ne veselim odhoda. Kljub vsem
slabim stranem življenja na teh otokih
so mi ljudje naredili bivanje med njimi
zelo lepo. Pred odhodom na Salomone
so me prijatelji opozorili, da se moram
kmalu vrniti domov, kajti ljudje, ki so
dlje časa na Salomonih, se vanje zaljubijo in želijo tam tudi ostati. Brez pomisleka sem jim odgovorila, da se kaj takega meni ne more zgoditi. Zdaj glede
tega nisem več tako trdno prepričana.

V najbolj oddaljene konce sveta so misijonarji prišli šele pred
dobrimi sto leti. In kje so ti zakotni kraji? Tu na Salomonih,
kjer te vrstice nastajajo, in na kanadskem severu, kjer živijo
Inuiti, kot se imenujejo sami, ali Eskimi po naše. Kot urednik
Misijonskih obzorij imam privilegij, da pred vsemi preberem, kaj
pišejo misijonarji in kdaj kak njihov obiskovalec. Od s. Dorice
in Staneta Kerina, narodnega ravnatelja za misijone, izvem,
kako minevajo dnevi na daljnem severu. Vidim, da narava na
»ozemlju polarnih medvedov« ne more biti bolj različna od
te na Salomonih. So pa presenetljive podobnosti v življenju
ljudi. Tu in tam je vse skupaj ena velika revščina, v prvi vrsti
materialna, ta pa potegne za seboj tudi veliko gorja v odnosih
med ljudmi. Ali pa bi morda moral reči obratno: svojevrstna
duhovna revščina drži ljudi tudi v materialni? Verjetno gre za
podobne zadeve kakor pri vprašanju: Kaj je prej: jajce ali kokoš?
Kakorkoli že, misijonarke in misijonarji prinašajo novega duha,
Kristusovega, z njim nove odnose med ljudmi in v družbi,
tudi za marsikaj materialnega poskrbijo. Po njihovi zaslugi, je
marsikaj bolje, življenje dobi na vrednosti. (Drago Ocvirk)
Dorica Sever, frančiškanka Marijina misijonarka, Kanada

Težko pričakovan obisk
26.7.2011. Ladja je prišla pred tremi dnevi in nam
pripeljala tovor. Avto je sedaj pri nas. Vsi sprašujejo, kaj je to »Miva Slovenija«, ko vidijo nalepke. Lahko jim povem, da je to moja dežela, pa še
vedno ne razumejo. Ko rečem »Tareor akianut«,
kar pomeni Evropo, se jim po navadi nekaj posveti, ker so prišli od tam prvi raziskovalci Arktike.
Ko bo ravnatelj Misijonskega središča Stane Kerin
tukaj, bomo naredili lepe fotografije. Počitnice
 Blagoslov vozila,
dar slovenske Mive
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obisk pri E skimi h
bodo delavne. Imeli bomo štiri prostovoljce, ki bodo pomagali. Stane bo gotovo lahko kaj napisal o potovanju.
Vreme imamo lepo, vroče s tisoči komarjev. Jemo solato,
ki je zrasla v zaboju v enem mesecu.
***

22.8.2011. Najprej lep pozdrav. Stane je preživel med
Eskimi in se dobro počuti. Mislim, da so mu ljudje ukradli
srce … Hvala Bogu, sedaj bo tudi zame lažje, ker je videl
situacijo, pisal, naredil lepe fotografije in srečal resnične
ljudi in po njih spoznaval njihovo življenje in izkušnje bivanja na Severu.
Tu smo v šoku zaradi letalske nesreče v Resolute Bayu,
kjer je izgubilo življenje 12 ljudi, 3 so preživeli. Od tam

odhajajo odprave na Severni ali Magnetni tečaj. Bili smo
v skrbeh za Sama, ki je pilot te letalske družbe First Air.
Samo leti tu skozi in je naš dobrotnik; doma je iz Šoštanja,
kjer živijo njegovi starši.
Hvala vam, da ste Staneta poslali sem, sedaj bo lahko iz izkušnje govoril o Eskimih in misijonih ... Ustanovitelj MIVE,
pater Paul Schultes, je letel s svojim letalom Flying Cross
tukaj okrog že pred desetletji. Kakšno lepo naključje, da je
Stane prišel. To ljudem ogromno pomeni, kar rekli so mu,
naj ostane z njimi, da bodo oni škofu pisali … Številni so
se prišli tudi na letališče poslovit od njega.
Hvala za vse, ostanite še naprej moji zavetniki. Prisrčno
vas pozdravljam in ostajam hvaležna. S. Dorica

Stane Kerin, narodni ravnatelj za misijone

Na ozemlju polarnih medvedov
19.8.2011. Življenje tu na severu sveta je popolnoma drugačno kot drugje. Nekaj mesecev v letu je brez snega, ljudje
se morajo zelo truditi za preživetje. Krščanstvo v teh krajih je zelo mlado. Oznanjevanje evangelija je tu nekaj čisto
drugega kakor na drugih misijonih. Razdalje so ogromne,
povezave samo z letalom. In seveda ob vsem tem osamljenost … Misijonarji potrebujejo tu predvsem vztrajnost.
Premalo jih je, dela pa veliko. Kako držijo tukaj besede:
»Žetev je velika, delavcev pa malo«. In tu se čuti, kako potrebno je moliti za naše misijonarje, da lahko vztrajajo in
gredo naprej. Delo, ki ga opravljajo tu, je pomembno: dajati ljudem upanje, skrbeti za dostojanstvo človeka.
Danes popoldne (petek, 19.8.) bomo imeli blagoslov vozil,
tudi avtomobila, ki so ga dobile sestre s pomočjo MIVA
Slovenije. So neznansko hvaležne. Njihove poti bodo sedaj
varnejše, tudi zaradi severnih medvedov. Hvala vsem,
ki pomagate in ste povezani z našimi misijonarji. Molili
bomo tudi za vse, ki so v tem letu umrli na morju.
***

22.8.2011. Vrnil sem se v Winnipeg, čeprav je slabo kazalo. Ko si namreč na Severu, nikoli ne veš, ali bo letalo prišlo ali ne. V tem času je bila severneje od nas letalska nesreča in so bili poleti odpovedani. Med piloti je v eni od letalskih družb tudi Slovenec Samo. In ravno tista družba
je imela nesrečo. K sreči ni pilotiral on. Veliko pomaga s.
Dorici, kadar je treba kaj pripeljati v odročne kraje.
Srečanje z ljudmi, z Inuiti, je nekaj posebnega. Nekaj
časa opazujejo, potem ko te začutijo, pa se odprejo.
Naselje na območju misijona
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Zdravstveni center Arviat

Evangelizacija tu je nekaj čisto drugega kakor kje v Afriki,
Južni Ameriki ali v Aziji. Razdalje so tu ogromne. Do ljudi
in posameznih postojank lahko prideš samo z letalom. Ko
je zunaj pod -50 0C, letala ne vozijo. Pa tudi na poti na sever
smo imeli težave. Na enem od manjših letališč smo morali
čakati pol dneva. Lahko pa se zgodi, da čakaš tudi več dni.
Srečanja z ljudmi so nekaj posebnega. Krščanstvo je tu
prisotno okoli 100 let. Način življenja ljudi v teh krajih
je drugačno. Zelo so povezani z naravo in seveda tudi s
Stvarnikom. Dokler ni bilo tu trgovin (ki prinesejo s seboj
tudi veliko slabega), so živeli samo od tega, kar jim je dala
narava. Živijo skupaj, po več generacij v eni hiši. Seveda je
tudi veliko nasilja v družini. Misijon skuša za njih organizirati razna srečanja, kjer jih učijo govoriti o svojih stiskah, zlasti žene, potem pa jim skušajo pomagati tam, kjer
so. Odkar je v kraju Arviat s. Dorica, se je veliko ljudi vrnilo v Cerkev. Potrebujejo pa pomoč, ker je vse zelo daleč
in drago. Delo ni samo na misijonu, kjer sestre živijo, delajo tudi na drugih misijonskih postojankah, kamor morajo seveda z letalom. Ni nobenih cest med odročnimi kraji.
Področje, kjer dela s. Dorica, je nad gozdno mejo. So pa
tudi ogromna področja tundre, ki so neprehodna. Veliko
nevarnost pomeni tukaj severni medved. Z avtom, ki so
ga dobile sestre, bodo veliko bolj varne, zlasti ko obiskujejo bolne in starejše, ki ne morejo priti v cerkev.
Zanimivo je tudi to, da se je v nedeljo po maši, ko sem šel
na letališče, prišlo nekaj družin poslovit. Želeli so, da bi
ostal tam in jim pomagal, ker je tu veliko pomanjkanje
duhovnikov.
Lep pozdrav vsem v Misijonskem središču, Stane.
Foto: Stane Kerin

misijonarji
v letu 2011

Adamič Jože,
CM,
MADAGASKAR

Anžič Ljudmila,
HMP,
KAMBODŽA

Arhar Martina,
ŠS,
EGIPT

Drevenšek Miha,
OFMConv,
ZAMBIJA

Flajšman Frančiška,
ŠS,
PARAGVAJ

Godnič Andreja,
OSU,
PERU

Grošelj Izidor,
LJ,
MADAGASKAR

Grošelj Jože,
DJ,
ZAMBIJA

Hiti Vesna,
HKL,
BURUNDI

Kadunc Milan,
OFM,
FRANCOS. GVAJANA

Koncilja Gabrijela,
ŠS,
EGIPT

Kos Vladimir,
DJ,
JAPONSKA

Kosmač Janko,
KP,
SLONOKOŠ. OBALA

Krmelj Janez,
LJ,
MADAGASKAR

Kunič Andreja,
MC
POLJSKA

Lisjak Danilo,
SDB,
UGANDA

Mavrič Tomaž,
CM,
UKRAJINA

Mujdrica Janez,
DJ,
ZAMBIJA

Nose Veronika,
HKL,
TURČIJA

Ocvirk Drago,
CM,
SALOMON. OTOKI

Opeka Peter,
CM,
MADAGASKAR

Ovtar Anton,
CM,
RUSIJA

Pavlič Terezija,
HKL,
MADAGASKAR

Pavlišič Marija,
HKL,
MADAGASKAR

Rudež Radko,
DJ,
ZAMBIJA

Rus Ljudmila,
HKL,
ČILE

Saksida Ernest,
SDB,
BRAZILIJA

Sever Dorica,
FMM,
KANADA

Sever Janez,
DJ,
RUSIJA

Slivka Ana,
FMM,
BRAZILIJA

Starman Anica,
FBS,
SLONOKOŠ. OBALA

Telič Ema,
HKL,
ČILE

Vlašič Anica,
FMM,
RUSIJA

Zadravec Milena,
HMP,
IZRAEL

Zajec Tina,
LAIK,
ANGOLA
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Redovi
SDB . . . . . . . Salezijanci
CM . . . . . . . . Lazaristi
OFMConv . . Minoriti
OFM . . . . . . . Frančiškani
DJ . . . . . . . . . Jezuiti
LJ . . . . . . . . . duhovnik ljubljanske nadškofije
KP . . . . . . . . . duhovnik koprske škofije
ND . . . . . . . . Šolske sestre De Notre Dame
HMP . . . . . . . Hčere Marije Pomočnice
HKL . . . . . . . Hčere krščanske ljubezni
OSU . . . . . . . Uršulinke
FMM. . . . . . . Frančiškanke Marijine misijonarke
ŠS . . . . . . . . . Šolske sestre Sv. Frančiška Kristusa Kralja
MC . . . . . . . . Misijonarke ljubezni
FBS . . . . . . . . Frančiškanke Brezmadežnega spočetja
MS . . . . . . . . Marijine sestre čudodelne svetinje
MJK . . . . . . . Misijonarke Jezusa Kristusa
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Mlinarič Jože, SDB
Hiti Vesna, HKL
Čile
Rus Ljudmila, HKL
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Arhar Martina, ŠS
Bajc Kristina, ŠS
Koncilja Gabrijela, ŠS
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Kos Vladimir, DJ
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Karničnik Mojca, MJK
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Adamič Jože, CM
Grošelj Izidor, LJ
Kerin Tone, CM
Kneževič Ana, LAIK
Krmelj Janez, LJ
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Opeka Peter, CM
Pavlič Terezija, HKL
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Ljudmila Anžič

Martina Arhar
Kristina Bajc
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Franc Zajtl

Salomonovi oToKi
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Drago Ocvirk

Danilo Lisjak
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Bogdana Kavčič
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Vesna Hiti
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Mikec Zvonka, HMP
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Flajšman Frančiška, ŠS
Mozetič Tadeja, ŠS
poljSKa
Kunič Andreja, MC
peRU
Godnič Andreja, OSU

Jože Adamič
Izidor Grošelj
Tone Kerin
Ana Kneževič
Janez Krmelj
Janez Mesec
Peter Opeka
Terezija Pavlič
Marija Pavlišič
Katarina Šabič
Klemen Štolcar
Marjeta Zanjkovič

RUSija
Ovtar Anton, CM
Sever Janez, DJ
Vlašič Anica, FMM
RUanda
Burger Anka, HKL
Kavčič Bogdana, HKL
Poljanšek Vilko, SDB
Salomonovi oToKi
Ocvirk Drago, CM

Senegal
Švigelj Polona, OSU
SlonoKošČena obala
Bajec Ivan, KP
Bajec Pavel, KP
Kosmač Janko, KP
Starman Anica, FBS
TURČija
Kmetec Martin, OFMConv
Nose Veronika, HKL

Uganda
Lisjak Danilo, SDB
UKRajina
Mavrič Tomaž, CM
Meško Marta, MS
Peterlin Barbara, MS
Sterle Jožica, MS

zambija
Drevenšek Miha, OFMConv
Grošelj Jože, DJ
Mlakar Janez, DJ
Mujdrica Janez, DJ
Rovtar Jože, DJ
Rudež Radko, DJ
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DJ,
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DJ,
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čudodelna svetinja

misijonarji
Na pomoč z Marijo
v letu 2011
Barbara Peterlin, Marijina sestra, Ukrajina

V velemestu, kjer se lahko posameznik povsem izgubi in izgubi tudi vse –
Adamič Jože,
Arhar Martina,
Anžič Ljudmila,
ljudi, smisel življenja, upanje, dobrine, potrebne za življenje
CM,– ima misijonsko
ŠS,
HMP,
EGIPT
poslanstvo in delo čisto nove razsežnosti. Človeku je trebaMADAGASKAR
pokazati, da tiKAMBODŽA
nekaj pomeni, da ga spoštuješ in ti ni vseeno, kaj je z njim. Šele potem te
lahko sprejme in tedaj bo sprejel od tebe tudi pomoč, vsakršno: materialno,
duševno in duhovno. Zanimivo, kako pomembne so pri tem drobne reči, npr. svetinja
z Brezmadežno, ki jo delijo Marijine sestre med brezdomci in romarji. Čeprav svetinji
rečejo »čudodelna«, ne dela čudežev ona, ampak ljubezen, s katero je podarjena, in mati Marija, saj
človek, ki sprejme svetinjo z njeno podobo, v resnici izpričuje, da »je pribežal pod njeno varstvo«.

Flajšman Frančiška, Godnič Andreja,
Drevenšek Miha,
1.9.2011. Pišem
ŠS, vam sredi avgusta,
OFMConv,
OSU, ko
PARAGVAJ
ZAMBIJA
so za menoj prvi trije meseciPERU
življe-
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Kunič Andreja,
MC
POLJSKA

Lisjak Danilo,
SDB,
UGANDA

Mavrič Tomaž,
CM,
UKRAJINA

nja v Kijevu. To je mesto visokih stavb,
mogočnih spomenikov, zlatih kupol,
živahnega cestnega in hitrega podzemnega prometa, kjer se prepletajo
poti najrazličnejših prebivalcev, ki po
številu štejejo za več kot dve Sloveniji.

Na ulico k brezdomcem
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Tako OBALA
EGIPT
SLONOKOŠ.
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mi je že marsikaj znano in lažje se je
bilo pridružiti njihovemu vsakdanjemu delu. Poleg skrbi, da življenje in
delo v semenišču misijonarjev lazaristov lepo teče, nas poti vsak dan vodijo k ubogim, bolnim in osamljenim
našega mesta. Med njimi se je znašla
 S. Jožica Sterle na
tudi Inna, mlada mamica, ki ji je januobisku v centru za
brezdomce.
arja
umrl
tretji
najmlajši
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star
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RUSIJA in tu- V maju
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TURČIJA
ZAMBIJA
smo obiskaliMADAGASKAR
brezdomce, ki žiiščemo med
množico potnikov
narja, da bi ga
pokopala, ga jeSALOMON.
imela OTOKI
vse do maja v krematoriju. Konferenca ristov. S pomočjo sendvičev in čaja se vijo v centru v Jasnogorodki. Tja so
sv. Vincencija se je zavzela zanjo. Ena jim približamo, da lahko začnemo po- prišli, ker na ulici ne bi več preživeli
od prostovoljk jo redno obiskuje. govor. Najbolj me je pretreslo, ko smo zaradi starosti ali bolezni. Ta center je
Skupaj sta uredili vse potrebno za po- med njimi srečali tudi dve mladi no- v zelo slabem stanju, slaba hrana, čigreb, pomagala ji je najti službo in po- sečnici. Nekateri nam svojo hvale- stoča nemogoča. Njihova obleka, poskrbeti za varstvo otrok. Gospa Inna žnost izrazijo z besedami: »Bog vas steljnina in pohištvo - vse je zares
je v kratkem času že marsikaj dosegla ima rad.« Mi pa si želimo, da bi tudi ubogo. Nimajo niti plenic. Lahko si
in spremenila svoje življenje. Bog daj, oni spoznali veliko Božjo ljubezen in predstavljate, kako je vstopiti, kaj pa
Starman
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BRAZILIJA
ČILE
ZAMBIJA
Vsak ponedeljek zvečer gremo skupaj
s prostovoljci na ulico k brezdomcem,
ki jih je v Kijevu zelo veliko. Saj marsikdo z dežele misli, da je v glavnem Jožica Sterle, Marijina sestra, Ukrajina
mestu raj in da za delo čakajo le njega. 10.8.2011. V Kijevu je življenje zelo pestro. Nama s sestro Marto je veliko
Pa je z zaposlitvijo prav težko. Potem lažje, odkar je med nami s. Barbara. Veliko tistega, kar sva prej delali sami,
je tu še dosti alkohola in družinskih naredi sedaj ona. Pravkar pripravlja svetinje z razlago in pristopnimi ankesporov; marsikdo ostane na ulici, ne tami za Združenje čudodelne svetinje, da jih bo jutri odnesla na pošto, kajti
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bi
si
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tako
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BOCVANA
MADAGASKAR
EGIPT
ANGOLA
IZRAEL
RUSIJA
ČILE
nah in nas že dobro poznajo, druge pa Vam in vsem v misijonski pisarni prav lep pozdrav iz Kijeva, s. Jožica.

Skromno, a aktualno znamenje
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čudodelna svetinja
invalidske vozičke, tako da ima
sedaj vsak svojega. Skupaj z dekleti smo jim spekle pecivo in
skuhale kosilo ter pripravile
praktična darila. Potem smo
jih z mladimi obiskali, se malo
pogovorili in ob kitari zapeli. Ta
dan je bilo v centru, pa tudi v
naših srcih, veliko veselja. Ena
od prostovoljk je na poti domov
rekla: »Ko vidiš te ljudi in njihovo revščino, tvoji problemi postanejo neznatni. Vesela sem,
da sem to videla.«

Marijina pomoč
Na praznik Karmelske Matere
Božje smo poromale v Berdičev,
kjer je največje Marijino romarsko svetišče v naši škofiji. Na ta
dan se zbere tudi do 15.000 romarjev. Med njimi je največ mladih, ki iz raznih koncev romajo peš ves teden. Na travniku
je bilo mogoče videti zelo pestro vrsto romarjev, ki so čakali na
spoved. Po maši so v procesiji nesli
Marijino sliko. Vsi navzoči so dvigovali roke in mahali Mariji v pozdrav.
Blizu nas je na travi sedel star brezdomec. Neka verna žena ga je spodbujala: »Dvigni roko, da te bo Marija videla in te ozdravila od kajenja.«
Po maši smo skupaj s člani Združenja
čudodelne svetinje med romarji delili svetinje. Ponudili smo jo tudi brezdomcu, pa je ni želel. V njegovi bližini
smo razdelili ogromno svetinj. Ljudje
so jih jemali s hvaležnostjo ter jih prosili še za svoje sorodnike. Nekateri so
pripovedovali, koliko let jo že nosijo in
kako so bili uslišani. Med njimi je bila
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 a romanju delijo
N
čudodelne svetinje

utira pot tudi že v Moskvi. Ko so
se romarji že razšli in smo končali z razdeljevanjem svetinj,
je brezdomec poprosil: »Daj jo
tudi meni.«
Ko se mi spomin vrača med vas
v Slovenijo, v srcu čutim veliko
hvaležnost. Pred odhodom sem
bila deležna veliko obljub molitve, darovanega trpljenja in bolezni ter veselja in spodbud za
življenje in poslanstvo v novem
okolju. Vse to je z menoj kot velika popotnica. Hvaležna sem
vam za ta dar, ki ga vsak dan
prinašate pred Gospoda, pa seveda tudi za vse materialne darove, s katerimi nam omogočate, da lahko služimo tukajšnjim
ubogim. Naj vam Gospod obilno povrne s svojimi darovi.

P.S. 13.9.2011. Z nami je že
tudi s. Karmen, ki bo v Kijevu
preživela sobotno leto. Tako se je naša
mlada žena, ki je pred dvema letoma skupnost številčno okrepila, po Božji
na tukajšnjem romanju prejela sveti- previdnosti pa se nam že tudi odpiranjo. Bila je bolna za rakom. Po spove- jo nova polja delovanja.
di je svoje življenje izročila v Marijine
roke. Kmalu je po nekem nenavadnem
spletu okoliščin prejela večjo vsoto denarja, kar ji je omogočilo zdravljenje,
saj je v Ukrajini treba vse zdravstvene Tomaž Mavrič, Lazarist,
storitve plačati. Njena bolezen je oz- Ukrajina
dravljena. Sedaj se je prišla Mariji za- 5.9.2011. Jesen se približuje, čeprav
hvalit. Pravi, da ji je Bog podaril življe- je čez dan še toplo. Julija in avgusta
nje z nekim namenom. Da bi ga lažje sem bil večinoma doma v Kijevu,
odkrila, se je vpisala v šolo krščanske- z izjemo nekaj krajših potovanj.
Septembra in oktobra bom precej
ga življenja.
Med romarji je bila tudi družina iz na poti. Naše potrebe so na raznih
Moskve. Vsi so se včlanili v Združenje področjih; vam v Misijonskem srečudodelne svetinje. Tako si Marija dišču jih bom kdaj pozneje podrobneje predstavil. V tem trenutku bi
vas rad konkretno vprašal, kakšne
 Na romanju v Berdičevu
možnosti obstajajo za pomoč pri
gradnji temeljev za hišo na novi postojanki v Odesi. Radi bi namreč
postavili temelje še pred zimo, da
se usedejo do naslednjega leta, ko
bi nadaljevali z gradnjo, seveda
če bo denar. Temelji bi stali okoli
30.000 USD. Trenutno je 2.000 € vsa
pomoč, ki smo jo dobili v ta namen.
Vem, da je to izredno malo časa,
ampak zanima me, če je realno razmišljati o tem, da bi temelje postavili do novembra, torej pred zimo.
Morda bo v tem času prišel še kakšen dar. Že v naprej se vam zahvaljujem za vso pomoč in podporo, ki
jo tudi mi v Kijevu še kako čutimo!
Bog vas živi! Tomaž

Temelji v Odesi

I zobra ž evalni center
Drago Ocvirk, lazarist, Salomonovi otoki

Gradnja tik pred zdajci
Kot urednik revije Misijonska obzorja se pogosto hudujem nad
misijonarji in misijonarkami, ker se malo ali nič ne oglašajo.
Nemalokrat si pošteno belim glavo, kako spraviti skupaj novo številko.
Če ne gre drugače, dve ali tri strani napolnim, kar zadnjih pet let niti
ni prezahtevno, saj imam nekaj salomonskih izkušenj in napišem kaj o
tem. A kaj, ko mi hitro kdo zabrusi: »Misijonska obzorja so spet polna
Salomonov!« Po petih misijonskih semestrih te »nepismene« misijonarje
bolje razumem; še huje, najraje bi se jim kar pridružil in se z njimi vred pogreznil
v vsakdanje življenje in delo, kjer ima človek občutek, da se res nič ne dogaja in ni kaj
posebnega povedati, še manj napisati.
Sam se te skušnjave branim z mislijo, da me veže tiha zaveza z mnogimi
znanimi in neznanimi sodelavci-podporniki našega misijona in bogoslovja
na Salomonih. Če ste zvesti v molitveni in materialni podpori vi, spoštovani dobrotniki-sodelavci, je najmanj, kar
morem storiti, to, da sem vam zvest
tudi sam in vam poročam, kaj nam
uspe narediti s skupnimi močmi v tem
»Raju … z napako«. Tokrat vam bom
spregovoril o pripravah na gradnjo izobraževalnega središča z imenom:
Center sv. Vincencija in sv. Ludovike za
izobraževanje, kulturno dediščino in
umetnost.

Markov »Da!«
Odleglo mi je in kamen se mi
je odvalil od srca, ko smo trije
sobratje Ivica, Greg in jaz končali sestanek z Markom. Kako
ne, saj smo bili v končni fazi
načrtovanja, in če bi Marko
rekel ne, bi bilo treba spet vse
znova. A hvala Bogu, Marko
Štirn, ta klen Gorenjec, ki se
označuje za »hribovca«, ni človek, ki bi se ustrašil izzivov, nemogočih situacij, neprehodne džungle. Ne,
ko je vse to v desetih dneh odkril, ko
so se mu sesuli vsi načrti in podrli gradovi v oblakih, ki so bili postavljeni v
Cerkljah, je nam trem razložil, kaj, kdaj
in kako bomo gradili v tem delu sveta,
kjer je vse postavljeno na glavo.
V primerjavi s Slovenijo smo namreč
na Salomonih spodaj, pri nas je vse
»narobe«, zato je tukaj tudi gradnja
nekaj povsem drugega, kot si utegne
predstavljati še tako domiseln, izkušen, podjeten in ustvarjalen gradbenik.
To Marko zagotovo je, saj je z bratom

Davidom postavil na noge podjetje
DamaHaus za skeletno gradnjo, ki je
cenjeno in iskano. Aprila in maja prihodnje leto bo s svojo ekipo, okrepljeno z mojstri prostovoljci, gradil tu na
Salomonih izobraževalno središče.

ABC in talenti
Lazaristi si za to središče prizadevamo že dalj časa. Vse skupaj se je začelo leta 2008, ko sem v notranjosti otoka
Guadalcanala in po oddaljenih in osamljenih otokih odkril, da ogromno mladih nima osnovne izobrazbe, kaj šele kaj

več. Kako jim pomagati?, sem spraševal
sobrate in strinjali smo se, da je treba
nekaj storiti. Še ena šola več v prestolnici nima pomena, kajti za te mlade v
zadnjih najstniških letih ni le prepozno, tudi sredstev nimajo, da bi preživeli v mestu. Realno bi bilo, če bi zanje
imeli tečaje opismenjevanja in računanja, pa še kaj praktičnega kot šivanje in kuhanje za dekleta, za fante pa
morda mizarjenje ipd. Skromno, zelo
skromno, a ogromno za mlade, ki niso
mogli v šolo.
Kaj pa s talenti? Salomoni so dežela talentov, ki pa žal ostanejo zakopani, ker
ni možnosti, da bi jih razvili in pomnožili. Malodane vsi so glasbeno nadarjeni, a kaj ko dežela ne premore niti ene
same glasbene šole, kaj šele šolo za
kako drugo umetnost. Med kandidati
za lazariste je bil leta 2008 Paul – zdaj
je že v bogoslovju na Fidžiju – ki je izrazit slikarski talent; drugi kažejo druge
umetniške sposobnosti. Pred nami lazaristi sta se tako skristalizirali dve
področji, ki sta bili doslej zanemarjeni
Novogradnja v bogoslovju
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in kličeta po ukrepanju. Prvo je omogočiti pridobitev osnovnih znanj in veščin tistim, ki sploh niso mogli v šolo.
Drugo področje pa so talenti, njihovo
odkrivanje in razvijanje. Prve zamisli o
centru so zastavljene: izobraževanje in
umetnost. A kaj hitro se je pokazalo, da
to ni dovolj.

Kulturna dediščina
Ob 30-letnici neodvisnosti, ki smo jo
slavili ves teden (7.-14. julij 2008), nas je
začelo gristi še nekaj. Vrhunec proslavljanja je bila namreč
izdaja Svetega pisma
v pidžinu, ki je povezovalni jezik v deželi. Gotovo veste, da
govorijo
Salomonci
okrog 120 jezikov in
da jih ni nič povezovalo, dokler niso njihovih otokov vzeli
pod svojo »zaščito«
Angleži. Domačini so
slišali in uporabljali angleščino po svoje,
tako da je začel nastajati nov jezik, ki se je
v sto letih razširil po
vsej deželi in postal
sporazumevalni jezik Salomoncev.
Kakšnih 200 let bo, odkar so Salomonci
stalno v stiku z belci. Ti stiki niso sprožili sprememb le na jezikovnem področju, marveč tudi na družbenem,
kulturnem in verskem. Salomonci so
dotlej živeli v majhnih zaprtih in izoliranih plemenskih skupnostih, tehnološko pa so bili še v kameni dobi.
Razlogov za izolacijo ni malo: to so
otoki in plovba med njimi je (bila) nevarna; večji otoki so vulkanskega izvora in imajo neprehodne gore in reke;
a verjetno bolj ko vse drugo je plemena držal v izolaciji lov na glave. S prihodom belcev se je vse to sčasoma
spremenilo: vzpostavljene so prometne zveze, ukinjena sta lov na glave in
ljudožerstvo, nastajajo plantaže in trg
dela, misijonarji prinašajo nova verovanja, uvajajo šole in zdravstvo.
Zaradi vsega tega se lahko tudi
Salomonci sami srečujejo in sodelujejo
med seboj. Ker je vsak od njih govoril
svoj plemenski jezik, npr. Gari, Areare,
Lau idr., se tudi med seboj niso mogli
sporazumeti drugače kakor v jeziku, v
katerem so komunicirali z belci. Iz potrebe po skupnem jeziku je torej nastal
pidžin. Danes je vse več zvez, v katerih sta zakonca iz različnih plemen, in
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zato se med seboj in Na Salomonih je »meščanov« dobrih
z otroki pogovarja- deset odstotkov prebivalstva. Tudi kar
ta v pidžinu. Vendar je srednjih šol, so v mestih, zato to mepri vsem tem ne gre stno ozračje vdihava precejšen delež
le za nov jezik. Le-ta mladih. Glavni vir hollywoodske pop
je le najbolj otipljivo kulture so CD-ji in DVD-ji, ki se zlahznamenje, da zara- ka kopirajo in predvajajo ... celo na
di vseh sprememb Salomonih! Tako nastaja nov sloj prebinastaja nova, sku- valstva, ki mu še najbolj ustreza oznapna kultura, v kate- ka »jara gospoda«. Sam sem bil npr.
ro se zlivajo in topi- pri poroki sina policijskega komanjo plemenske kulture. To se sicer ne do- dirja. Če ne bi bili sredi džungle in ne
gaja brez pretresov in odpora, vendar bi z zunanje strani ograje viseli grozje to edini način, da se prerastejo ple- di bolj ko ne nagih radovednih in začumenska nasprotja in se vzpostavi nova denih »zamorčkov«, bi mislil, da smo
skupna zavest o salomonskem ljudstvu kje v ZDA. Nevesta, ki je imela dolgo
in državi.
belo poročno obleko, je bila kakopak
V zvezi s to kulturo, ki se v porodnih tik pred porodom; po ameriško so bile
bolečinah poraja pred našimi očmi, se zapakirane tudi udeleženke iz »visonam je v misijonski skupnosti zastavi- ke družbe«. Moški del svatovske drula vrsta vprašanj prav ob praznovanju ščine ni zaostajal za damami. Znojili so
neodvisnosti. Veliki sejem, kjer se je se v belih najlon srajcah, črnih hlačah
teden dni proslavljalo, je bil v zname- in frakih, za nameček pa jih je dušila
nju cenene hollywoodske pop kultu- kravata. A kaj, ko je tako lepo biti tak
re. Ta je daleč od tega, kar ti ljudje vidi- kakor Američani in za lepoto se splača
jo, čutijo, dožipotrpeti!
vljajo in daleč
Zaradi takšnih
Spravljanje lesa za izvoz
od njihovega
in podobnih kanačina izražarikatur
kultunja vsega tega.
re smo se lazariIn vendar jo v
sti odločili, da bo
treh ali štirih
naš center gojil in
mestih, koliohranjal tudi dokor jih dežemačo kulturo in
la
premore,
izročila. S tem žeslepo in brezlimo doseči, da
glavo kopirabi jo cenili in gojo. Razmere so nekako primerljive s ti- jili domačini sami; slepo občudovanje
stimi med Slovenci v 19. stol., kjer so in posnemanje tujega je namreč znamesta sledila nemškim modnim toko- menje samozaničevanja, kar ni dobro
vom, vse, kar je bilo slovenskega, pa so ne za posameznika ne za skupnost.
zaničevali in zasmehovali.
Šele ko vidijo, da jih spoštujemo in da
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nam več pomeni njihovo kulturno izročilo kakor hollywoodska pop kultura, se začnejo spoštovati tudi sami in
jim postajajo njihova kulturna izročila
dragocena.

Iskanje terena
Potrebe in namen centra so bili končno
opredeljeni, zdaj je bilo treba le še pljuniti v roke in prijeti za delo. Lazaristi
smo se dogovorili, da bo vsak po svojih močeh skušal kaj zbrati, da se lahko
za začetek kupi teren za gradnjo. Z velikodušno pomočjo slovenske misijonske trikraljevske akcije leta 2009 in
Svetovne vincencijanske solidarnosti
smo zbrali dovolj za nakup zemljišča
in začetek gradnje. Z iskanjem zemlje
smo začeli takoj, saj smo se zavedali, da
bo to zelo trd oreh, če ne najtežji. Na
Salomonih zemlja ni naprodaj, ampak

da nekdo začne z gradnjo in postavi
npr. temelje. Ko je za to plačan, izgine in dela zastanejo. Se bo vrnil ali ne?
Lov za njim, dogovarjanje, obljube, nazadnje nič. Najti je treba novega … in
po kakem opravljenem delu se zgodba ponovi. Ti plačuješ, upaš, prosiš,

 V pristanišču Auki
na otoku Malaita

Fantje lovijo ribe na umetnem
otoku v Langalanga laguni.

na posodo za 50 do 75 let, plačaš pa,
kakor da bo tvoja za vedno.
Po več neuspelih poskusih smo končno našli ustrezen teren nedaleč od letališča. Vse je kazalo, da bo do nakupa prišlo takoj, a se je začelo zapletati.
Prodajalec je namreč vedno znova odložil prodajo za mesec ali dva in tako
nas je vlekel za nos celi dve leti, ko smo
nad njim končno obupali in začeli iskati znova. Tokrat smo imeli več sreče in
zdaj je zemljišče, sicer sredi džungle, v
naših rokah … za nekaj več kot 50 let.
Do njega bo treba zgraditi kilometer
ceste in teren očistiti, se pravi posekati podrast; ogromna drevesa, ki ščitijo
pred pripeko, pa bomo ohranili, kolikor
bo le mogoče.
Meni je bilo med drugim naloženo,
naj najdem gradbinca ali v Sloveniji ali
med avstralskimi Slovenci. Iz izkušenj
vemo, da je center prevelik zalogaj za
salomonske gradbince oz. da bi ga gradili leta in leta; z odtekanjem časa pa
bi odtekal tudi denar. Po navadi je tako,

tako, kakor je pričakoval in je našel v še
tako zakotni deželi, kjer je že gradil. Več
ko je videl, slabše je bilo. Dan za dnem
sem bil bolj zaskrbljen in z menoj tudi
sobratje, saj smo vsi videli, kako Marko
hodi iz ene slepe ulice v drugo, izhoda
in rešitve iz salomonskega labirinta pa

gradnja pa bolj stoji, kakor napreduje.
Dobrotniki, ki so nas podprli, bi radi videli, da je njihov denar dobro naložen
in projekt izpeljan. Prav tako priganjajo pereče potrebe: položaj mladih se ne
izboljšuje, nasprotno, če bi center deloval že včeraj, bi bilo pozno! V takih razmerah pri najboljši volji ne preostane
drugega, kakor da uvozimo zanesljivega in sposobnega gradbinca. Založnik
Baribal, ki je izdal mojo knjigo Raj …
z napako, mi je svetoval, naj se obrnem
na podjetje DamaHaus, ki že ima izkušnje z gradnjo v tujih, tudi v eksotičnih deželah. Tako sem spoznal Marka
Štirna in njegove ljudi: pogovori so stekli, sodelovanje je bilo sklenjeno, načrti
narejeni. Zdaj je bilo treba samo še na
terenu preveriti, ali je načrtovano uresničljivo ali ne, zato je Marko Štirn pripotoval z menoj na Salomone.
***
Dela sva se lotila še istega dne, ko sva
prišla. Marku že prvi dan marsikaj ni
šlo v glavo, drugi dan pa še manj. Nič ni

nikjer. Zato sem bil na trnih, ko smo se
Greg, Ivica in jaz dan pred Markovim
odhodom, usedli z njim, da nam pove,
kako se je odločil. Hvala Bogu, sprejel
je izziv; pravi borec, lev! Da, simbol sv.
Marka je lev in nekaj levjega je tudi v
Marku Štirnu. Nomen est omen – Ime
pove nekaj o človeku, so rekli Latinci. In
če je David premagal velikana Goljata,
bo Marko skupaj z bratom Davidom in
svojo ekipo premagal salomonske ovire
in zgradil Center sv. Vincencija in sv.
Ludovike za izobraževanje, kulturno dediščino in umetnost.
Vas pa prosim, dragi prijatelji, da Marka
in nas podpirate s svojo molitvijo, da
bo delo varno in dobro teklo in da bo
gradnja uspešno končana. Hvala vam,
ker ste z nami, hvala, ker pomagate pomagati, Bog vas živi.
Drago Ocvirk, lazarist
semestrski misijonar
na Salomonovih otokih
P.S.
Če želi kdo denarno podpreti gradnjo Centra sv. Vincencija in sv.
Ludovike za izobraževanje, kulturno
dediščino in umetnost, se naj obrne
na Misijonsko središče Slovenije, kjer
imamo račun: Lazaristi Salomoni.
Misijonsko
središče
Slovenije,
Kristanova 1, 1000 Ljubljana
Tel. 01 300 59 50; e-pošta: missio@
rkc.si ; splet: http://www.missio.si/

19

@. M adagaskar

Nadaljevanje prihodnjič
Ko sem bil otrok, so na TV vrteli komika Stanlya in
Olija, suhca in debeluhca. To so bile nadaljevanke,
ki so te četrt ure spravljale v smeh do solza, potem
pa je začela nova situacija tako, da so ti šli lasje
po konci. Npr. naša junaka se peljeta z avtom po
enotirni železniški progi v tunel, z druge strani
pa dirja vanj vlak. Ojej, kaj bo zdaj!? Kaj? Nič! Čez
ekran se pojavi napis: Nadaljevanje prihodnjič. Kaj
mi je preostalo drugega, kot da potrpežljivo čakam
do drugega tedna. Takšen à la Stanly & Oli pristop

Po kapljicah, boste že dojeli!
Klemen Štolcar, duhovnik Lj, Madagaskar

28.7.2011. Sestra Marija (Pavlišič ) že veselo skaklja tod
okoli in tudi ureja nemalo zoprnih zadev: kraja, ipd. Sam
prosim, če bi lahko sedaj poslali tisto vsoto od trikraljevske akcije za učilnice, kot sem lani prosil. Gradbenik je
že »zasadil lopato« in bom moral počasi odpreti denarnico. Škof bi rad, da med počitnicami to zgradijo in bi oktobra otroci učilnice že lahko pričeli uporabljati. Lepa hvala
za vso pomoč …
4.8.2011. Prav lepa hvala za pripravljenost priskočiti na
pomoč. Tone (Kerin) se je včeraj pozno popoldne primajal iz glavnega mesta in pojasnil, da je že nadškofa Stresa,
ko je bil tu, prosil za nekaj svetih posod, ker ustanavlja
novo župnijo. Prosi za srednje veliko monštranco, kadilnico, kelih, pateno. S hudomušnim nasmeškom je dodal – pa
še 40 klobas ...
Danes je tu pritisnila »zima«. Dolge hlače, jopica in bunda
niso odveč! Malgaši kar javkajo od »mraza«, čeprav termometer kaže še vedno +18 °C. Najbrž svoje stori vlaga in
je zato občutek hladnosti večji kakor v resnici.
6.8.2011. Včeraj sem na banki podpisal, da je res prišlo
20.000 € za gradnjo treh učilnic, ki bodo služile predvsem verouku. Prav lepa hvala kolednikom in vam v
Misijonskem središču, ki se nesebično iz leta v leto trudite, da nabirka uspe in tako na različnih koncih sveta pomagate širjenju blagovesti.

k pisanju in obveščanju so zavzele naše misijonarke
in misijonarji. Sem mislil, da bo dovolj, če imajo na
razpolago rubriko @ nabiralnik na prvih straneh
Misijonskih obzorij, zdaj pa v Misijonsko središče
prihajajo malodane le še @ drobtinice. Nam, ki smo
misijonsko »podhranjeni«, vendarle odpirajo oči,
srce in roke za delo in muke tistih, ki imajo obloženo
mizo misijonskih izkušenj, radosti, križev in težav.
Hvala Bogu tudi za te drobtinice, saj kdor z malim
ni zadovoljen, si velikega ne zasluži! (Drago Ocvirk)

Zadnjič je bilo s strani Izidorja (Grošlja) nemalo hude krvi,
ker sem na svojo roko, ko njega in dohtarjev še niti bilo
ni, odpeljal v Ranomeno zobozdravniški stol, da je lahko
dr. Marjana Zaletel popravila enega od mojih zob in seveda potem skoraj mesec
Slovenski
dni na njem zdravila domazobozdravniki v
čine. Tako bi bilo zelo ugoRanomeni
dno, če bi šel tak zoboderski stol v zabojnik, in bi
tudi Ranomena imela to zobozdravniško neobhodno
potrebno opremo. Hvala za
potrpljenje!
18.8.2011. Kot rečeno sem
Toneta (Kerina) po božji dobroti takoj priklical in sem
okrog vogla videl, da od veselja kar skače u luft. Mera
monštrance je odlična in prosi, če nabavite kar to. Seveda
je dodal, da paten in kelihov še manjka. Četudi so kakšne
stare, zaprašene, kar pošljite, ker ima ogromno podružnic – svetega posodja pa nobenega!
Janeza (Krmelja) preganja škof in je že odbrzel, a ne bo
dolgo, ko bo spet tu.
»Zima« kaže poslednje zobe, tako da imamo danes kar
mraz in vetrovno. Dežuje nekako tako, kot v Sloveniji aprila. Izidorju (Grošlju) je nalilo toliko, da danes ni mogel sem v
Farafangano, kot je imel namen, ker je en mostič pod vodo.

Misijonar s stiskami
preroka Jona

Janez Krmelj, duhovnik Lj, Madagaskar
10.8.2011. Če je mogoče, bi Misijonsko središče prosil
za uslugo, če lahko pomagate, da bi naša bolnišnica prišla do orodja za sterilizacijo instrumentov in prekuhavanje nujne opreme, ki se dnevno rabi v porodnišnici. Tu
se namreč izlije kar precej krvi in je treba vsa pregrinjala dnevno prekuhavati. Zelo bi potrebovali takšno zadevo. Kot mi pravi Klemen (Štolcar), načrtujete pošiljko robe
za Madagaskar. Čas je zelo kratek, seveda ne bi rad kalil
vaših načrtov, samo izražam željo, če jo je mogoče uresničiti. Bojim se, da bo težko, morda pa se da stisniti tudi to.
Kar je pač mogoče, tako bomo učinkovitejši v higieni in
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sem se bal birokracije, številk in knjiženja, sedaj pa to počnem deset tisoč km od doma. Tako kakor preroka Jona me
je tu odvrgla riba in zdaj, hočeš nočeš, delaj kot svinčnik
v roki Moči. Jona si je zaželel smrti, ko je pogledal nazaj v
svoje trude, ker Bog ni pobrisal barabinov, meni pa včasih
seže želja po domov. No, malo za šalo, malo zares!
Nimam kaj tarnati! Čakam na kotle, sicer pa danes dežuram, ker je šel šofer na pot. Samo 40 metrov je narazen
med porajanjem in umiranjem, porodnišnico in mrtvašnico. Imamo namreč težak primer mlade mamice, ki je rodila na deželi in tam, zaradi nehigiene lažne babice, staknila
tetanus. Težko je to gledati! Eni odhajajo, drugi prihajajo
na svet. Take so mere za človeštvo.
Bog živi vas in vse sotrudnike v Misijonskem središču, Janez

Prodaja na tržnici

bliže minimuma. Hvala za enkrat, pa mi sporočite, do kje
je seglo moje upanje.
11.8.2011. Hvala za pismo, tako lepo spodbudo ste mi
dali, da ste me kar sprostili. Res mi je do tega, da izboljšam zadeve v zdravstvu. Tudi Pedro (Opeka) mi je sporočil, da bo podprl posodobitev bolnišnice. Zavedam se, da
ga bo to ogromno stalo, pa tudi do denarja se čedalje težje
pride. Rad pa delam v bolnišnici, še posebno veselje je obiskovati porodnice oz. mamice z dojenčki, ki po porodu
preživijo tri dni v naši ustanovi. Če ne bi bilo Pedrota in
njegovega zavzemanja za Antešake (ime ljudstva) na skrajnem podeželju, bi tudi jaz ne imel na stara leta toliko veselih ur. Pogosto me težave in stiske ljudi zaradi nesramnih mogočnežev, ki se vedejo, kot da Boga ni, mečejo iz
tira, pa me pogled na Stvarnikovo delo ob obisku porodnic znova prepriča, da je Bog neustavljiv. Ogromnih moči
je deležen, kdor mu zaupa!
Glede hitrih parilnikov bo gotovo najboljša varianta en
mali in drugi nekoliko večji, pač za dnevne potrebe. Sem
kar za to, da je mali za 80 litrov, drugi nekoliko večji pa od
100 do 150 litrov. Kar pač lahko dobite. Ker je ponudba s
Klemenove strani zame zelo ugodna – torej zadeve pridejo v enem mesecu – sem kar pohitel. Prisrčna zahvala za
to uslugo! Če pa v kotle lahko naložite še nekaj paketov
 Sodobna
učilnica

Smrt zaradi stekline

Izidor Grošelj, duhovnik Lj, Madagaskar
22.8.2011. Že mesec in pol sem v Matangi. Po dveh mesecih na dopustu doma so naju s Cirilom na letališču pričakali zdravniki, ki so prišli dva dni pred nama. Spet je eden
od kovčkov ostal v Parizu in sem ga dobil dva dni kasneje.
Je pa Miha, ki je v zdravniški ekipi, zbolel za klopnim meningitisom, tako da smo bivanje v Tanaju malo podaljšali. On je odšel na zdravljenje domov, vendar je kmalu prišel nazaj, tako da sedaj že pridno dela skupaj z drugimi: z
zdravniki Tjašo, Ano in Jernejem ter zobozdravnico Evo;
Marko in Dada pa prevajata. Vsake toliko še jaz malo positnarim naokrog. Dispanzer je res zaživel. Ljudi je ogromno.
Hujše primere odpeljemo v Vangaindrano ali Farafangano.
Tako sva danes popoldne s Cirilom Berglezom, ki je na sobotnem letu pri nas, pripeljala v Farafangano dekle, ki verjetno potrebuje kirurga. Ciril je kar pri korajži in se pridno uči malgaščine.
V vasi imamo steklino. Enega od naših delavcev iz mizarske delavnice je ugriznil stekel pes. Rana je bila čisto
majhna, zato mi sploh niso povedali. Jaz bi ga gotovo poslal na cepljenje. No, sedaj je že prepozno, ker je revež v
petek zvečer v hudih mukah umrl. Vse kar sem lahko za
njega storil, je to, da sem mu podelil bolniško maziljenje.
Ko bolezen enkrat izbruhne, ni več pomoči.
Iz farovža smo se že preselili v začasno stanovanje. Začeli
smo namreč s prenovo. Streho smo že razkrili. Ko sem
prišel na to župnijo, smo imeli najprej sestanke: z župnijskim svetom, s katehisti, potem pa še srečanje mladine.
Lep pozdrav, Izidor in Ciril
Foto Stane Krin
Pomoč bolnikom na domu

nesterilnih rokavic srednje velikosti, bo pa še en problem
rešen. Teh porabimo kar nekaj paketov na mesec.
22.8.2011. Pozdravljen (Drago)! Zadnjič sem bil v
Farafangani in pravi Klemen (Štolcar), da sta se slišala.
Takrat sem bil v pripravi na glihanje cene za eno novo gradnjo. Sami posli mi zasedajo možgane, tako moje moči tonejo v prazno in nazadnje prekupčevalci ne bodo videli nebeškega kraljestva. Kaj hočem, če bi tega ne imel, bi mirno
plavala mi moja barka! Če me bo kaj odbilo od misijonov,
bodo ti posli, v katerih se kot duhovnik ne vidim. Vedno
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T O I N O N O ...

Vrtec v Italake še deluje
Mlad, pri 40 letih, je misijonar Franci Pavlič, lazarist, zapustil svoj misijon
in odšel v objem Božje ljubezni. Spomin nanj je živ visoko v južnoameriških
Andih, v njegovem domačem kraju, kjer je pokopan, pa ga je dodatno
poživila Violeta Rodriguez, pomočnica na Francijevem misijonu.
Brdo pri Lukovici, 9. julij 2011. V soboto nam je najprej pri sv. maši, nato
pa še v župnišču ob pomoči prevajalke
Martine Škrabec spregovorila Violeta
Rodriguez, ki pomaga francoskemu misijonarju na misijonu Italake,
na katerem je sejal seme Božje besede, naš pokojni rojak Franci Pavlič.
Spregovorila je o delu misijonarjev, pa
tudi o tem, kako ljudje občudujejo misijonarje, ki prihajajo k njim iz Evrope.
Globoka vera misijonarjev, da zapustijo dom in odidejo kakor prvi apostoli
oznanjat Jezusov nauk v svet revščine,
bolezni, pomanjkanja, je res vredna
občudovanja. To najbolj občuti sedaj,
ko se spoznava z ljudmi in kraji, kjer
je živel Franci Pavlič. Pri njih v Andih
je revščina na podeželju, kamor spada
tudi misijon Italake, večja kakor v mestih, a so ponosni, da jim Franci »ni
delil rib, ampak jih je učil ribe loviti«.
Od Violete smo izvedeli, da vrtec na
misijonu deluje, da so se organizirali
tudi z njeno pomočjo in pletejo v skupinah, da si bodo počasi zagotovili

JUBILANTI – ČESTITAMO
70 letnica
življenja

Mojca Karničnik,
misijonarka Jezusa
Kristusa, rojena
3. decembra 1941
v Dravogradu.
V misijone je odšla leta 1974.
Deluje v Kongu.

55 letnica
življenja
boljše življenje. Odločila se je, da stopi
na pot laiške misijonarke, za kar je
močno zaslužen pokojni Franci, saj je
videla, kako ga ljudje pogrešajo. Zato
je stopila na njegovo pot, čeprav je
imela v mestu odlično službo.
Še veliko zanimivega smo izvedeli o
misijonu. V posebno veselje ji je bilo
srečanje z očetom pokojnega misijonarja in vsemi nami, ki smo Francija
poznali in še vedno po svojih močeh
podpiramo delo, ki ga je začel, čeprav
je misijon, na katerem je deloval, sedaj
pod okriljem Rima. Prisrčni HVALA je
spodbuda, da podpremo naše brate in
sestre tudi zunaj meja naše domovine.
Drago Juteršek, Brdo pri Lukovici

Martin Kmetec,
minorit, rojen 10.
novembra 1956 v
Sv. Vidu pri Ptuju.
V misijone je
odšel 6. decembra 1990. Deluje v
Turčiji.

40 let dela
v misijonih

Bogdana Kavčič,
usmiljenka, rojena
26. avgusta 1945 v
Žireh. V misijone je
odšla 29. decembra
leta 1971. Deluje v Ruandi.

JUBILANTI – ČESTITAMO

»Kdor moli, tudi prav živi« (A. M. Slomšek)
Dragi bralci in člani Misijonske molitvene zveze!
ko je na ljudskih misijonih po župnijah prebujal
Ko pišem te vrstice, se dan nagiba v noč in pred
vero, upanje in ljubezen in postavil lazariste
vrati se svita praznovanje v čast bl. Slomšku
na Jožefovem hribu kot glasnike evangelija
ob njegovi nedelji. To je priložnost za lep in
in ljudske misijonarje. Naj nas njegova zavzespoštljiv odnos do vélikega Slovenca, škofa,
tost do molitve in misijonov prebuja za daropisatelja, pesnika, ki nam je ogromno dal.
vanje, da bomo še bolj z veseljem molili vsak
Zato veljajo njegove besede in misli tudi nam,
dan za misijonarje, saj je bila Slomšku moličlanom zveze. Bil je mož molitve in predatev v življenju v veliko oporo, moč in kažipot.
nosti, iskrenega veselja do življenja in predan
Če bomo radi molili misijonski rožni venec, bo
svojemu poslanstvu, ki ga je negoval kot punčito najlepši dar Bogu in bližnjemu. Blaženi škof
co svojega očesa. Molitev je bila na prvem mestu,
Slomšek pa naj pri Bogu pomaga, da bomo izprosili
zato je ob materi že kot fantič spoznal veličino molitve. novih misijonskih poklicev in zavzetih molivcev!
Kasneje je pokazal veliko ljubezen tudi do misijonov,
Jožef Lipovšek, voditelj Misijonske molitvene zveze

Abraham za vrtec

Za pomoč misijonu v Albaniji, kjer deluje s. Slavka Cekuta,
so zbirali sredstva ob praznovanju Abrahama našega prijatelja. Le-ta se je odločil, da darove nameni misijonu, kjer
pomagajo zapuščenim in revnim otrokom, jih vzamejo v
vrtec in pripravijo prek 70 toplih obrokov dnevno za otroke iz revnih družin, katerih ni malo. Zbrani dar na praznovanju Abrahama bo tako še kako prav prišel in mogoče
ob tem spodbudil še koga k podobni gesti.
Drago Juteršek, Brdo pri Lukovici
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DAROVALI STE - HVALA
ZA LAČNE V MISIJONIH, župnija: Leše, posamezniki: Barat
Andreja, Barle Gabriela, Brišar Valerija, Cvitan Štefanija, Demšar
Vida, Durič Darko, Gliha Marija, Gregorič Milena, Jesenko Marjan,
Kokovnik Zofija, Kovač Marijana, Kramljak Angela, Kranjc Barica,
Kravos Stojan, Lopatič Karel, Lorber Petra, Martinčič Ruth,
Martinčič Slavka, Motaln Betka, Murko Ana, N.N., Pribanič Milan,
Rozman Elizabeta, Rozman Jerica, Semec Francka, Seršen Rozalija,
Tajnikar Matej, Terglav Alojz, Zorenč Ivan o ZA SOCIALNO
ZAVAROVANJE MISIJONARJEV, župnija: Ljubljana-Ježica,
posameznica: Trček Francka o SKLAD ZA GOBAVCE,
posameznika: Brišar Valerija, Durič Darko o ZA MADAGASKAR,
posamezniki: Hrovat Ivan, Šavli Marija S.P., Tovšak Ela, Votolen
Uroš o ZA MISIJONE, posamezniki: Ažman Bojana, Babnik
Marija, Bačun Majda, Blažič Miha, Bogovič Anica in Ivan, Božič
Magda, Bratuša Andrej, Bregar Tomaž, Cvelbar Andrej, Čepin
Nataša, Črnivec Urška, Durič Ivo in Jožica, Frančiškanski Samostan
Kamnik, Gantar Metod, Gerl Janez, Glavan Martina, Habe Zoran,
Ham Alenka, Hriberšek Olga, Iršič Andrej, Ivkovič Leonarda, Jagodic
Jože, Jan Branko, Jerenko Helena, Jeromen Ana, Jerovšek Jure,
Jurkovnik Francka in Stanislav, Kavčič Irena, Kitak Ljudmila,
Klanjšek Sonja in Mitj, Knavs Ciril, Kne Nataša, Koce Urša, Kokot
Branka in Franc, Kopriva Silvester, Koren Leopold, Kos Alenka,
Kozina Jože, Kozinc Janez, Kozole Cvetka, Krušič Maja, Lipovšek
Rudolf, Ljumani D.O.O., Magajna Ljudmila, Magdič Olga, Mayer A.J.,
Merše Franjo, Mikulin Olga, Morelj Darja, N.N., Osredkar P.Mari
Jože, Ozvatič Alojz, Paškič Ilija, Pegan Alenka, Pegan Karlo, Petek
Ana, Pirc Janko, Pišcanec Ivo, Plevčak Mirko, Podberšič Smrdel
Martina, Rode Cecilija - Soe, Sagadin Emil, Saje Amalija,
Schwarzbartl Tomaž Ervin, Sedlar Andrej, Seelsorgeamt Fuer
Slowenen, Slovensko pastoralno Središče, Sočan Gregor, Sotlar
Alojzija in Slavko, St.Vladimir Church, Suhadolčan Franci, Svetina
Danijela, Šavli Klemen, Škarja Sabina, Špindler Janja, Štolcar Kolja,
Štrukelj Frančiška, Šuštar Marjan, Švara Neva, Tacer Rozika, Tesič
Nevenka, Tratnik Rupar Marija, Učkon Janez, Uršič Jože, Vehovar
Darinka, Velikonja Štefanija, Zaletel Elizabeta, Zaman Marija, Žele
Ana, Želko Skalič Danijela, Žorž Vera, Žveglič Marija, župnije:
Dolenja Trebuša, Mirna, Šmarca-Duplica, Šmarjeta o ZA ŠOLANJE
BOGOSLOVCEV, župnija: Hoče, posamezniki: Mah Tinko,
Ravnihar Marija, Šifrar Ana, Tovšak Ela, Vinkovič Marija o SKLAD
ZA RUANDO IN BURUNDI, posamezniki: Kolenc Celina,
Peklenk Gašper, Zupančič Silvestra o VODNJAKI - MALAVI,
posameznik: Rupnik Jurij o LENČKOV SKLAD, posamezniki:
Geymayer-Oblak Maruša, N.N., Zavar Valerijan o MAŠNE
INTENCIJE, župnija: Višnja Gora, posameznik: Konda Anton o
LAKOTA V ETIOPIJI, župnije: Bovec, Kamnik, Murska Sobota,
Vrhpolje, posamezniki: Andrejašič Mila, Bajd Franc, Baša Nataša In
Gregor, Beršnjak Jožef in Majd, Bertok Alenka, Blatnik Marija,
Bohinec Marija Mojca, Borovničar Dora, Bračko Vinko, Budin Marija,
Celcer Karolina, Cerar Lojzka, Čufer Ivan, Demšar Lucija, Dobernik
Milena, Dolenc Jože in Ema, Drenovec Marija, Erzar Jože, Eržen
Stanka, Fajdiga Jožefa, Falant Ivanka, Gašperin Alojzija, Globočnik
Marija, Golež Tine, Goršič Milena, Gregorič Milena, Habe Ana,
Hauptman Marija, Hočevar Franc, Ipavec Mateja, Jager Božidar,
Jamšek Demitrij, Jeretina Veronika, Jug Štefan, Kamenik Franc,
Kamenšek Vida, Karmeličanke, Kiswarday Vanja, Klančar Vid,
Klemenčič - Saražin Stanislav, Konda Anton, Kopriva Silvester,
Korbar Karel, Kovač Ivan, Kragelj Marija, Kramar Srečko, Kresnik
Marija, Kričaj Korelc Brigita, Krive, Lamut Amalija, Luznar Matevž,
Magajna Ljudmila, Maršič Lucija, Matajc Irena, Mohorčič Magdalena,
Mohorko Marija, Ms Invest D.O.O., Mulec Janez, N.N., Oblak
Damjana, Okorn Ana, Okršlar Janez, Orožen Martina, Pavlek Ana,
Pavlica Otilija, Peček Pavla, Pečnik Mojca, Pepi-Plast D.O.O., Petrina
Marjana, Pirtovšek Alenka, Porenta Tomaž, Repič Mira, Matija,
Rihtar Helena, Rozman Jerica, Rutar Helena, Sabolič Katja,
Senegačnik Dr.Jurij, Skrbinjek Terezija, Skribe Katarina, Skubic
Roman, Strgar Jože, Strnad Alenka, Šimič Valter, Šteblaj Tilka,
Štiglic Neda, Štolcar Kolja, Šuštar Marta, Tavcat Irena, Testen Petra,
Tisel Marjan, Veržun Peter, Volarič Marica, Zajec Marija, Zibrik
Marjeta, Zorenč Erazem, Zupančič Katarina, Žeželj Miro o
DISPANZER V MATANGI, posameznica: Irnar Ana o PUSTNA
SOBOTNA ISKRICA, posameznica: Bonuti Hajdinjak Kamila o
RIŽEVA POLJA, posameznika: Kunaver Marko, Vidrih Gabrijel o
MATANGA - DAR UPANJA, posameznici: Behek Mirjam,
Podobnik Jožica o DROBIŽ ZA RIŽ, posameznika: Bratuša
Andrej, Šubic Ida o PAKISTAN - POPLAVE, posamezniki: Knez
Magdalena, Kocbek Marjan, Kokalj Rok o TRIKRALJEVSKA
AKCIJA, župnija: Ljubljana-Polje o ADVENTNA AKCIJA,
župnije: Ljubljana-Polje, Petrovče, Stara Cerkev, Vrtojba,
posameznica: Sečnik Anica o MIVA, posamezniki: Ambrožič
Štefka, Avsenik Janez, Ažbe Damjan, Bajc Marija, Bak Božidar, Beguš
Lojze, Benkovič Boštjan, Bertoncelj Cvetka, Bogataj Gregor, Bogovič
Anica in Ivan, Branc Tomaž, Brecelj Erik, Bregar Andreja, Bregar,,
Brezovšek Ana, Brodnik Andrej, Cencelj Matija, Cerkev Srca
Jezusovega, Čar Fanika, Česnik Božidar, Čokl Kristina, Čuk Niko,
Dolenc Barbara, Dolenc Janez, Dolenc Jože, Dolinšek Tatjana, Drenik
Tomaž, Durič Darko, Elikan Milena, Eržen Sebastjan, Frančiškanski
Samostan Kamnik, Frančiškanski Samostan Sveta Gora, Gelb
Aleksander, Golob Julijana, Gorenc Alojzij, Gorenc Ljudmila, Gornik
Marta, Grohar Alojz, Grum Helena, Habič Horvat,, Hladnik Milan,
HMP Rakovnik, Homar Ambrož, Hrovat Avgusta, Iskra Jože, Jagodic
Jože, Jamnik Stanko, Jamšek Demitrij, Jemec Zofija, Jeranko Jerneja,
Jericijo Oskar, Jeromen Kavčič Marija, Jeromen Lidija, Jeseničnik
Marija, Judež Žiga, Kapucinski Samostan, Karmeličanke Ocd,
Kastelic Danijel, Katražnik Irena, Kepec Gregor, Kerbler Kocuvan
Vanja, Klanjšek Sonja in Mitja, Klemenčič Rafael, Klinkon Gabrijela,
Kočevar Terezija, Kokot Branka in Franc, Kolšek Katarina, Koren
Leopold, Kovačič Breda, Kovšca Tončka, Kožlin-Žigon Ana, Kranjc

Ivan, Kranjc Jože, Krivonog Pavla, Križnar Olga, Kržišnik Matej,
Kuhar Marjan, Kunaver Janja, Kušar Simon, Lakner Brigita, Langus
Slavko, Lestroj D.O.O., Letonja Berta, Levec Brigita, Logar Edo,, Luzar
Tatjana in Mitja¸ Magajna Bogdan, Majer Ivica, Malik David S.P.,
Malovrh Marjeta, Marijine Sestre, Marinčič Vida, Marolt Marija,
Martinčič Andreja, Martinjak Katarina, Matajc Irena, Menart
Tomaž, Mendot Tatjana, Merše Franjo, Miklavčič Anica, Mozetič
Marija, Mrak Janez, N.N., Novak Bogomir, Novak Milan, Ogrin
Primož, Oražem Alojz, Pajk Marko, Palovšnik Andrej, Pate Tanja,
Pavlica Otilija, Pegan Karlo, Pevec Andrej, Pipan Pavla, Pirih Majda,
Platovnjak Ivan, Podlesnik Matkaž, Pogorelc Boštjan, Polanec
Kolbezen Vida, Pregelj Damjan, Prestrl Radislav, Prijatelj Nives,
Primožič Mojca, Prnaver Miran, Rezar Janko, Rigler Metodij, Rihtar
Helena, Ruparčič Miroslav, Ruparčič Miroslav, Rustja Andreja,
Samostan Lazaristov Miren, Seme – Družina, Semprimožnik
Ivanka, Sestre Sv.Križa, Sestre Usmiljenke, Siter Benjamin in Sara,
Smodiš Robert, Strajnar Ana, Stražiščar Elizabeta, Stražiščar Jože,
Stres Metka, Strgar Andrej, Strgar Olga, Šavli Klemen, Šeruga
Damjan, Šivic Jernej, Šivic Marjeta, Škrabl Ivanka, Škvarča Irena,
Šolske Sestre De Notre Dame, Šorli Stanko, Štekar Vilma Alda,
Štibelj Jurij, Štrancar Marjeta, Švab Katarina, Terglav Alojz, Testen
Petra, Tome Jakob in Albinca, Tomelj Andrej, Tomšič August, Trkov
Janja, Trstenjak Franci, Trunkelj Alojz, Ukmar Ljubo, Uršulinski
Samostan Mekinje, Vidovič Marija, Voljč Marija, Vomberger Angelca,
Vreček-Šavs Simona, Zajc Marija, Zidanšek, Zupan Danica, Zupančič
Silvestra, Žagar Julija, Žerovnik Jelka, Žižek Slavko, Žugman Družina, župnije: Bolniška Župnija, Lj. Podutik, Koper - Sv.Marko,
Ajdovec, Ajdovščina, Ambrus, Ankaran, Apače, Artiče, Babno Polje,
Banjaloka, Bate, Batuje, Begunje na Gor., Bela Cerkev, Besnica, Bevke,
Bilje, Blagovica, Bloke, Bočna, Bogojina, Bohinjska Bela, Bohinjska
Bistrica, Borovnica, Boštanj, Bovec, Branik, Braslovče, Brdo,
Brestanica, Breznica, Brezno, Brezovica, Brežice, Brje, Brusnice,
Bukovica, Bukovščica, Cankova, Celje-Sv.Danijel, Celje-Sv.Duh, Celje Bl. Anton Martin Slomšek, Cerklje ob Krki, Cerkno, Cezanjevci,
Cirkovce, Col, Čadram-Oplotnica, Čatež ob Savi, Črešnjevec, Črni Vrh
nad Idrijo, Črniče, Črnomelj, Deskle, Dobje, Dobova, Dobovec,
Dobrepolje-Videm, Dobrna, Dobrnič, Dobrova, Dokležovje, Dol pri
Ljubljani, Dolenci, Dornava, Dornberk, Dovje, Dragatuš, Drežnica,
Dutovlje, Fram, Frankolovo, Gabrovica, Godovič, Golo, Gora pri
Sodražici, Gore, Gorjansko, Gorje, Gornja Polskava, Gornja Ponikva,
Gornja Radgona, Gornji Grad, Gornji Logatec, Gornji Petrovci, Grad,
Grahovo, Grahovo ob Bač, Grgar, Griže, Hajdina, Hinje, Homec,
Horjul, Hotedršica, Hotiza, Hrenovice, Idrija, Ig, Ihan, Izlake, Izola,
Jarše, Javor, Javorje nad Šk.Loko, Jelšane, Jesenice, Jezersko, Kalobje,
Kamnica, Kamnje, Kanal, Kančevci, Kapla na Kozjaku, Kidričevo,
Kisovec, Kobarid, Kobilje, Kobjeglava, Kočevje, Kočevska Reka, Kog,
Kokra, Kokrica, Kolovrat, Komen, Kopanj, Koper, Koprivnica,
Koprivnik v Bohinju, Koroška Bela, Korte, Kostrivnica, Kozana,
Kranj-Drulovka/Breg, Kranj-Primskovo, Kranj-Šmartin, Kranj-Zlato
Polje, Kranj, Kranjska Gora, Krašnja, Kresnice, Križevci pri
Ljutomeru, Krka, Kromberk, Krško, Kuzma, Ledine, Lesce, Leskovec
pri Krškem, Leskovica, Leše, Levpa, Libušnje, Litija, Livek, LjubljanaBarje, Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-Črnuče, Ljubljana-Dravlje,
Ljubljana-Fužine, Ljubljana-Ježica, Ljubljana-Kašelj/Zalog, LjubljanaKoseze, Ljubljana-Marijino Oznanjenje, Ljubljana-Moste, LjubljanaSv.Jakob, Ljubljana-Sv.Nikolaj, Ljubljana-Sv.Trojica, Ljubljana-Šiška,
Ljubljana-Štepanja Vas, Ljubljana-Trnovo, Ljubljana-Vič, LjubljanaZadobrova, Ljubljana - Sv.Peter, Ljubno, Ljubno ob Savinji, Ljutomer,
Loče pri Poljčanah, Log pod Mangartom, Loka pri Zidanem Mostu,
Lokavec, Lucija, Luče ob Savinji, Lučine, Makole, Mala Nedelja,
Maribor-Brezje, Maribor-Pobrežje, Maribor-Sv.Janez Krstnik,
Maribor-Sv.Križ, Maribor-Sv.Magdalena, Maribor-Tezno, Marija
Reka, Marija Snežna, Marija Širje, Matenja Vas, Mavčiče, Metlika,
Mežica, Miren, Mokronog, Motnik, Mozelj, Murska Sobota, Muta,
Negova, Nevlje, Notranje Gorice, Nova Cerkev, Nova Gorica-Kapela,
Nova Gorica - Kr. Odrešenik, Nova Oselica, Novo Mesto-Kapitelj,
Novo Mesto-Sv.Janez, Novo Mesto-Sv.Lenart, Novo Mesto-Šmihel,
Odranci, Opatje Selo, Orehek pri Postojni, Ormož, Otlica, Ovsiše,
Pertoča, Piran, Pirniče, Pišece, Pivka-Št.Peter na Krasu, Planina,
Planina pri Rakeku, Podbrdo, Podčetrtek, Podgorje pri Slov.Gradcu,
Podgrad, Podgraje, Podkraj, Podmelec, Podnanos, Podraga,
Podsabotin, Podsreda, Polhov Gradec, Polica, Poljčane, Polje ob Sotli,
Polzela, Portorož, Postojna, Povir, Prebold, Preddvor, Predloka,
Predoslje, Preserje, Prežganje, Prihova, Primskovo na Dolenjskem,
Ptuj-Sv.Jurij, Ptuj-Sv.Ožbalt, Ptujska Gora, Radeče, Radlje ob Dravi,
Radmirje, Radovica, Rakitna, Razkrižje, Remšnik, Ribnica, Ribnica
na Pohorju, Ribno, Rob, Rogaška Slatina, Rovte, Ruše, Sečovlje, Sela
pri Kamniku, Selca, Selnica ob Dravi, Senovo, Sežana, Sinji Vrh, Slap,
Slavina, Slivnica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Smlednik, Soča,
Sostro, Spodnja Idrija, Spodnja Polskava, Spodnja Sv.Kungota,
Središče ob Dravi, Srednja vas v Bohinju, Sromlje, Srpenica, Stara
Cerkev, Stara Oselica, Stari Trg ob Kolpi, Stari Trg pri Ložu, Stomaž,
Stoperce, Stranice, Struge, Strunjan, Studenec, Studenice, Studeno,
Sv. Jernej, Sv.Anton na Pohorju, Sv.Anton v Slov.Goricah, Sv.Danijel
nad Prev., Sv.Duh-Veliki Trn, Sv.Duh na Ostrem Vrhu, Sv.Duh pri
Škofji Loki, Sv.Ema, Sv.Florijan ob Boču, Sv.Florijan v Dolini,
Sv.Gregor, Sv.Helena-Dolsko, Sv.Jakob ob Savi, Sv.Jedert nad Laškim,
Sv.Jurij ob Taboru, Sv.Jurij v Prekmurju, Sv.Jurij v Slov.Goricah,
Sv.Katarina-Topol, Sv.Križ-Gabrovka, Sv.Križ nad Mariborom,
Sv.Lenart-Podgorci, Sv.Lenart nad Laškim, Sv.Lovrenc, Sv.Lovrenc
nad Štorami, Sv.Marjeta niže Ptuja, Sv.Marko niže Ptuja, Sv.Martin
pri Vurberku, Sv.Miklavž nad Laškim, Sv.Miklavž ob Dravi,
Sv.Miklavž pri Ormožu, Sv.Ožbalt ob Dravi, Sv.Peter pod Sv.Gorami,
Sv.Peter pri Mariboru, Sv.Primož na Pohorju, Sv.Rok ob Sotli,
Sv.Rupert nad Laškim, Sv.Trojica-Podlehnik, Sv.Trojica v Slov.
Goricah, Sv.Vid nad Valdekom, Sv.Vid pri Ptuju, Svetina, Svetinje,
Svibno, Šempas, Šempeter pri Gorici, Šempeter v Sav.Dolini Šenčur,

Šentjanž, Šentjanž na Vin.Gori, Šentjernej, Šentjošt nad Horjulom,
Šentjur pri Celju, Šentjurij-Podkum, Šentjurij pri Grosupljem,
Šentlambert, Šentlovrenc, Šenturška Gora, Šentvid pri Stični,
Šentviška Gora, Škocjan pri Turjaku, Škofja Loka-Suha, Škofja Loka,
Škofljica, Škrbina, Šlovrenc, Šmarca-Duplica, Šmarje pri Kopru,
Šmartno ob Dreti, Šmartno pod Šm.Goro, Šmartno pri Litiji,
Šmartno pri Slov.Gradcu, Šmartno v Rožni Dolini, Šmartno v
Tuhinju, Šmihel, Šmihel, Šoštanj, Špitalič, Špitalič, Št.Ilj pri Velenju,
Št.Peter-Otočec, Štanjel, Štjak, Šturje, Teharje, Toplice, Trata-Gorenja
Vas, Trboje, Trbovlje-Sv.Martin, Trbovlje - Sv.Marija, Trebelno,
Trebnje, Trnje, Trnovo pri Gorici, Trstenik, Tunjice, Turjak, Ubeljsko,
Ustje, Vače, Vavta Vas, Velenje-Bl.A.M.Slomšek, Velenje-Sv.Martin,
Velesovo, Velika Dolina, Velike Lašče, Velike Poljane, Velike Žablje,
Veliki Gaber, Veržej, Vinica, Vipava, Vipavski Križ, Vipolže, Vir,
Vitanje, Vodice, Voglje, Vogrsko, Vojnik, Vojsko, Vojščica, Volče,
Vrabče, Peč, Vrh-Sv.Trije Kralji, Vrhnika, Vrhpolje, Vrhpolje, Vrtojba,
Vuhred, Vurberk, Vuzenica, Zabukovje, Zagorje, Zagorje ob Savi,
Zaplana, Zapoge, Zavratec, Zgornji Leskovec, Zgornji Tuhinj, Zibika,
Zlato Polje, Žabnica, Žalec, Žalna, Železniki, Želimlje, Žetale, Žiče,
Žiri, Žužemberk, Sv.Martin-Doberdob o ZA JOŽETA ADAMIČA,
posameznica: Burger Alenka o ZA KRISTINO BAJC,
posameznica: Lajevec Janja o ZA HUGA DELČNJAKA,
posameznica: Jemec Zofija o ZA MIHA DREVENŠKA, župnije:
Minoriti – Provincialat, Sv.Peter na Kristan Vrhu o ZA ANKO
BURGER, župnija: Šentjurij-Podkum o ZA JOŽETA
MLINARIČA, posamezniki: Cerar Lojzka, Kvaternik Tomaž,
Pavlica Otilija o ZA JOŽETA GROŠLJA, posameznici: Lesjak
Bernarda, Velepič Anica o ZA VESNO HITI, posamezniki:
Demšar Andrej, Kunšič Francka, Marolt Marija o ZA TONETA
KERINA, župniji: Mirna, Višnja Gora, posamezniki: Capl Ana
Marija, Jagodic Jože, Kerin Stanislav, Kern Jože, Koncilija Jožica,
Kožuh Simon, Pompe Anica, Šušteršič o ZA AGATO KOCIPER,
posameznica: Volavšek Marta o ZA VLADIMIR KOSA, župnija:
Ljubljana-Polje, posameznik: N.N. o ZA JANKA KOSMAČA,
posameznik: Jenič Dušan o ZA JANEZA KRMELJA,
posamezniki: Klekljarsko Društvo Polhov Gradec, Pirc Dragica,
Sušnik Janez, Trček Francka, Vrabec Mirijam o ZA LOJZETA
LETONJA, posameznik: Čampa Tadej o ZA ANDREJO
GODNIČ, posamezniki: Arko Anton, Rojec Jože, Štuhec Msgr.Dr.
Ivan o ZA DANILA LISJAKA, posamezniki: Bonuti Hajdinjak
Kamila, Klobčar Slavka, Korenčan – Družina, Krevelj Branko, Sitar
Antonija, Suhadolčan Franci, Sušnik Janez, Švara Neva, Žukovec
Jožica o ZA VILKA POLJANŠKA, posameznika: Jenič Dušan,
Malalan Nika o ZA TOMAŽA MAVRIČA, posameznici: Kovač
Marijana, Malalan Nika o ZA ZVONKO MIKEC, posamezniki:
Jenič Dušan, Jeromen Ana, Murn, Suhadolčan Franci o ZA
MISIJONARKE MATERE TEREZIJE, posameznika: Jenič
Dušan, Kranjc Rafael o ZA TADEJO MOZETIČ, posamezniki:
Bonuti Hajdinjak Kamila, Dornik Silvana, Godec Anica, Kolman
Mojca, Rudež Lučka, Skvarča Majda, Šiško, Zavrtanik Petra, Za
Janeza,, Mesec Janez, Ušaj Robert o ZA FRANCA ZAJTLA,
posameznica: Beravs Nika o ZA PEDRA OPEKO, posamezniki:
Bohak Ivan, Cerkvenik Zinka, Čar Fanika, Dovč Mihaela, Fajdiga
Joško, Gabrovšek Lora, Kadunc Polona, Kavčič Franc, Knez
Magdalena, Likar Ivan, Meža Franc, Pavlič Frančiška, Potočnik
Frančiška, Zgonc Marija o ZA MARIJO PAVLIŠIČ, posamezniki:
Čengija Kata, Gabrovšek Lora, Muha Vera, Rozman Maksimiljan,
veroučenci 6. razreda župnije Rakovnik o ZA MIRJAM
PRAPROTNIK, posameznika: Demšar Andrej, Rihtar Helena o
ZA JANEZA MLAKARJA, posameznik: Jenič Dušan o , ZA
MARTINA KMETCA, župnija: Preserje, posamezniki:
Gabrovšek Lora, Leskovec Marija in Antoša o ZA KLEMENA
ŠTOLCARJA, župnija: Gorje, posamezniki: Kopitar Slavica,
Lajevec Janja, Mulej Marija, Štolcar Kolja o ZA BOGOSLOVCE NA
SALOMONOVIH OTOKIH, župnija: Preserje, posamezniki:
Habe Ana, Lampe Marija, Prosen Cecilija, Kranjec Matilda, Marjana
Marolt, Pipan Antonija o ZA TEREZIJO PAVLIČ, posameznica:
Muha Vera o ZA LOJZETA PODGRAJŠKA, posamezniki:
Marenk Katja, Povh Jože, Tapajner Veronika o ZA ANICO
STARMAN, posameznica: Perenič Vilma o ZA ZORO ŠKERLJ,
posameznica: Muha Vera o ZA MILENO ZADRAVEC,
posameznica: Brišar Tončka o ZA GRAZYNO MECH,
posameznik: Jenič Dušan o ZA MATIJA NAREDA, posameznik:
N.N. o ZA LJUDMILO ANŽIČ, posamezniki: HMP - Novo
Mesto, HMP Rakovnik, Pogačar Vida, Zupančič Silvestra, Žigon
Bogdana o ZA ANO SLIVKA, posameznika: Jeromen Janez,
Skubin Dragica o ZA DORICO SEVER, posamezniki:
Frančiškanke Marijine Misijonarke, Vomberger Angelca o o , ZA
ANO KNEŽEVIČ, župnija: Sv.Helena-Dolsko, posameznica:
Jemec Zofija o ZA KATARINO ŠABIČ, posameznici: Ham
Alenka, Videnšek Marija o ZA MISIJON CRIPAM - BRAZILIJA,
posameznik: Černivec Damjan o ZA MIHA MAJETIČA,
posameznica: Benedik Barbara o ZA MARIJINE SESTRE V
KIJEVU, posameznika: Jenič Dušan, Muha Vera o ZNAMKE,
posamezniki: veroučenci 6. razreda župnije Rakovnik

Darovi objavljenih so na naš račun
prispeli do 18. 9. 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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Vabimo vas na ogled Misijonske vasi
Voden ogled po predstavljenih
kontinentih in področjih
delovanja slovenskih misijonarjev
Pogovor z gosti misijonarji:
• s. Tadeja Mozetič / Paragvaj
• s. Anka Burger / Ruanda
• Danilo Lisjak / Uganda
• Janez Mesec / Madagaskar

Ustvarjalne delavnice:
• izdelaj azijsko hiško
• ustvari voščilnico iz
bananinih listov
• spleti si indijansko
zapestnico
• SLOVENSKA KARITAS –
podnebne spremembe
• biti zdravnik v misijonih

Vabljeni tudi v petek zvečer
v župnijsko cerkev v Šentvidu nad
Ljubljano. Ob 19-ih bo sv. maša,
po maši pa misijonsko obarvan večer
s programom:
• glasbeni gost iz Etiopije
• pogovor z misijonarji
• delo slovenskih zdravnikov v misijonih
• večer za botre afriških otrok

