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Tudi v lanski akciji, čeprav je bila zaradi prepovedi druženja izvedba zelo
okrnjena, so se koledniki odzvali našemu povabilu in ljudem po domovih
ponesli blagoslov Novorojenega. Hvala, da ste jih sprejeli v svoje domove
in z veseljem darovali. Z vašimi darovi smo pomagali uresničiti in udejanjiti naslednje projekte v skupni vrednosti 135.000 €:

Škof Martin Kmetec
s. Vida Gerkman
s. Urša Marinčič
s. Anka Burger
s. Ljudmila Anžič
Barbara Čuk
s. Anica Starman
s. Barbara Peterlin
Tomaž Mavrič

Turčija
Albanija
Uganda
Ruanda
Samoa
Mehika
Slonokoščena obala
Ukrajina
Čad

Naše veselje za srečo drugih

Prevod knjige
Obnova starih in gradnja novih hiš
Nakup računalnikov in projektorja
Obnova laboratorija
Šolske klopi in mize ter oprema za knjižnico
Oprema kuhinje
Gradnja katehetskega centra
pomoč otrokom s posebnimi potrebami
Večnamenska dvorana

VESELO DARUJEM DA OSREČUJEM
Darove letošnje Trikraljevske akcije lahko oddate:
l s pomočjo priložene položnice na TRR Misijonskega središča
l osebno v Misijonskem središču, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana,
od ponedeljka do petka od 8. do 13. ure
l domačemu župniku v župniji

HVALA ZA VAŠ DAR!

IN

MISIJONSKO SREDIŠČE SLOVENIJE
Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
tel. 01-300-59-50, www.missio.si, missio@rkc.si

Česar se mi veselimo,
radi z drugimi delimo.

Adventni čas, čas priprave na rojstvo Jezusa Kristusa, je za nami. Nastopil
je božični čas, čas veselja – JEZUS JE PRIŠEL MED NAS!
Sam Božji Sin, Jezus Kristus, je prišel med nas, da bi nam odprl vrata
večnega nebeškega kraljestva. Odslej lahko tudi mi, kakor pastirci v Betlehemu, skupaj z angelci zapojemo: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir
ljudem, ki so mu po volji« (Lk 2,14).
Prav vsak izmed nas, pa naj bo star ali mlad, globoko v svoji notranjosti
hrepeni po Bogu in večnem življenju. V nebesa pa pride vsak, ki je `Bogu
po volji` in sprejme Jezusa v svoje srce – Jezusa, ki se nam v revnih jaslih
ponuja kot nebogljeno dete.
Zato, dragi dobrotniki, hvala vam, ker ste zbrali pogum in se odločili, da
v svoje domove sprejmete kolednike, ki od hiše do hiše oznanjajo veselo
oznanilo, da je rojen Odrešenik sveta. So pravi mali misijonarji. Prinašajo upanje, zlasti pa veselje, ki ga
današnji človek tako zelo potrebuje. Pa ne samo to. Obenem koledniki zbirajo tudi darove za slovenske
misijonarje in njihove projekte za naše najmanjše brate in sestre. S tem konkretno pomagate številnim
ljudem po svetu, ki živijo v hudem pomanjkanju in trpljenju.
A ni nekaj krasnega, da lahko pomagamo? Veliko bolje je, če moremo mi pomagati, kot pa da bi bili mi
potrebni pomoči. Bodimo Bogu hvaležni za to. Pa ne samo hvaležni, tudi veseli moramo biti, kajti vsako
dobro delo je vedno tudi delo ljubezni.
Ljubezen, dragi darovalci, pa je edina vstopnica za nebesa, po katerih hrepeni prav vsak izmed nas.
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Janez Mesec, Madagaskar: GRADNJA
DODATNIH UČILNIC

Število učencev v šoli na misijonu Manambondro vsako
leto vztrajno raste. Sedaj imajo skupno že blizu 600
učencev. Okoli 470 v centru in preko 100 v podružnični
šoli Mahabe, ki je bila zgrajena v letu 2020. Letos se je
ob vpisu otrok v šolo, prvič v osmih letih, zgodilo, da
niso mogli sprejeti vseh otrok, ker so razredi prepolni.
Sestre, starši in predvsem otroci, ki so željni znanja, si
želijo dodatnih razredov, ki bi rešili nastalo stisko. Prosijo za pomoč v višini 23.000 €.

Polona Dominik, Etiopija: GRADNJA SANITARNIH PROSTOROV

Šolo Don Bosco Adami Tulu v letošnjem šolskem letu obiskuje 395 deklet in 487 dečkov. Skupaj sta
jim na voljo le dve stranišči. Stranišči sta zelo dotrajani in otroci si za svoje potrebe velikokrat izberejo
bližnje grmovje. Salezijanci imajo v načrtu izgradnjo desetih stranišč, pet za dekleta in pet za fante, ki
bodo na voljo le obiskovalcem šole. Nova stranišča, vključno z opremo, umivalniki, ustreznim vodovodnim sistemom, bi zagotovila dovolj prostora za higieno. Prosijo za pomoč v
višini 15.000 €.

S. Vida Gerkman, Albanija: ZIDAVA NOVIH HIŠ

Sestra Vida deluje v Albaniji v Gramshu, kjer po hribovitih vaseh odkriva revščino
in bedo tamkajšnjih prebivalcev. Sestre po svojih močeh pomagajo pri obnovah in gradnjah hiš, ki se ljudem dobesedno podirajo na glavo. Tokrat so sestre
izbrale dve številčni družini, ki jim bodo pomagale do strehe nad glavo. V obeh

hišah živi več rodov. Hiši sta zidani iz kamna in imata kamniti strehi, ki se dobesedno vdirata v notranje
prostore. Družini se preživljata z majhnima kmetijama. Ceste do hiš ni, zadnje kilometre je samo kozja
pot, kar še popestri izvedbo obnove. Prosijo za pomoč v višini 30.000 €.

S. Zvonka Mikec, Mozambik: GRADNJA SANITARIJ IN
OPREMA ZA KNJIŽNICO

Sestre so v zadnjih 10 letih uspele dograditi srednjo šolo v Pemba, ki jo obiskuje
več kot 1300 mladih. V šoli pa so nujno potrebne tudi sanitarije, še posebno v
tem »koronskem času«, ko morajo izpolnjevati sanitarne pogoje, da šola lahko
ostaja odprta. V šoli ali bližnji okolici tudi ni nobene knjižnice. Z gradnjo bodo
začeli spomladi 2022, potrebujejo pa še opremo in pripomočke za knjižnico,
ki bo dijakom in študentom omogočala boljši in poglobljen študij. Prosijo za pomoč v višini 33.500 €.

P. Miha Majetič, Kazahstan: OBNOVA OTROŠKEGA IGRIŠČA

Pred leti so imeli bratje minoriti za našo hišo zelenjavni vrt. Zaradi pomanjkanja površin za igro otrok,
so se otroci igrali po cestah, ob železniški progi, po parkiriščih …, to pa je privedlo do več hujših nesreč.
Tako so se bratje odpovedali vrtu in prostor namenili za igro otrok. Igrala na igrišču so dotrajana in so
jih morali zaradi varnosti odstraniti. V letošnjem letu so postavili ograjo, sedaj pa si želijo še novih,
ustreznih igral za otroke. Prosijo za pomoč v višini 3.000 €.

Anton Kerin, Madagaskar: GRADNJA DODATNIH
RAZREDOV ZA PREDŠOLSKE OTROKE

V šoli, ki je bila dograjena v letu 2019, je vpisanih čez 500 otrok. Vsi razredi
so polni, kar je preseglo vsa pričakovanja. Zanimanje za misijonsko šolo je
nepričakovano zraslo in tako so polni tudi razredi, ki so bili namenjeni za
drugo stopnjo izobraževanja. Pred vrati pa so zopet ostali najmlajši otroci.
V župniji Befotaka je to edina resna šola, kjer pouk poteka vsak dan. Zato
si starši želijo svoje otroke vpisati prav v to šolo. Začeli so z gradnjo nove
stavbe, kjer bo prostor za predšolske otroke. Prosijo za pomoč v višini 40.000 €.

S. Polona Švigelj, Emanuel Nioke, Senegal: GRADNJA I. STOPNJE OSNOVNE ŠOLE

Šola v Koussanarju je začela delovati v letu 2013. Prvotno je bila namenjena le predšolskim otrokom.
Sčasoma so starši izrazili željo tudi za nadaljnje šolanje na katoliški šoli. In tako so z leti okoli župnijske
stavbe zrasle začasne posamezne manjše učilnice. Šolo obiskujejo tako kristjani kot muslimani. Starši,
duhovniki, otroci in vaške skupnosti si želijo nivo šolanja postaviti na višjo raven. Radi bi zgradili osnovno šolo, večnamensko dvorano, sanitarije in pisarne. Gre za večletni projekt, najprej pa bodo gradili šolo.
Prosijo za pomoč v višini 60.000 €.

Škof Martin Kmetec, Turčija: OBNOVA CERKVE
SV. POLIKARPA

Jeseni leta 2020 je močan potres zelo poškodoval cerkev sv. Polikarpa. Zgrajena je bila v letih od 1625 do 1927. To je edina cerkev sv. Polikarpa, ki je
zavetnik mesta Izmir. Potrebno je obnoviti zvonik, streho, urediti temelje,
popraviti freske in električno napeljavo. Cerkev je simbolično središče škofije
Izmir. Cilj obnove cerkve je ohraniti bogato versko in kulturno dediščino za
prihodnje rodove, ohraniti navzočnost krščanstva v deželi, kjer je krščanstvo
v manjšini. Prosijo za pomoč v višini 60.000 €.

