REVIJA ZA KOLEDNIKE

TKA
2009/10
Mladim po svetu hudo se godi,
z darovi jim radi pomagajmo vsi.

NAŠE VESELJE ZA SREČO DRUGIH
»Najprej ena velika HVALA za vse vaše velikodušno in tako potrebno delo, ki ga opravljate
prijatelji misijonov. Ne pozabite, da nam misijonarjem vlivate poguma in upanja, da lahko
nadaljujemo svoje delo tako v moči vaših molitev kot prispevkov, s katerimi nas obdarjate.
Marija nam je pripravila zaresno veselje, lahko bi rekla "zmago" nad revščino; saj bo po vašem
daru veliko število družin obdarjenih z boljšo izobrazbo in s tem z boljšo prihodnostjo ...«

/s. Polona Švigelj, Senegal/

TKA 2009/10
Mladim po svetu hudo se godi,
z darovi jim radi pomagajmo vsi.
Salomoni in Egipt si šolo želijo,
da ne bi imeli le podrtijo.
Brazilija z Beninom pa hrepeni,
da otrokom in staršem dom priskrbi.
Madagaskar in Slonokoščena obala
ambulante otrokom rada bi dala.
Z veseljem zato vsi radi darujmo,
tudi letos z dobroto življenja rešujmo.
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Spoštovani prijatelji misijonov!
Zima je na svojem pohodu. S seboj prinaša kratke dneve, manj je
svetlobe, sonce nima prave moči. Mraz in slabo vreme nam včasih
jemljeta veselje in pogum. Vendar življenje vseeno teče naprej.
Kako prav ima pesnik, ki je zapisal: »Dan se nasmehne tistemu, ki se
mu zna nasmehniti.« /R. Kerševan/. Posebej mladi, ki ste polni
življenjske radosti, se ne pustite motiti neprijetnim vplivom od zunaj.
V sivi vsakdan znate in zmorete prinašati sonce veselja in radost
dobrote.
Vsako leto se nam sredi zime odpre nebo, ko nam Bog pošlje Sonce
rešitve v novorojenem Odrešeniku Jezusu. Takrat tudi vi pokažete, da se je mogoče nasmehniti
tudi, ko je mrak, da je mogoče prižgati luč tam, kjer je tema.
Prepričani smo, da se boste tudi letos nasmehnili hladu in temi, krizi in stiski ter se boste podali
na pot, delili nasmeh, dobre želje, pogum in pomoč.
Čakajo vas domovi po vaših župnijah, da jim prinesete veselje svete noči, topel stisk roke,
pesem radosti, želje dobrote in blagoslov za novo leto.
Čakajo vas pa tudi otroci tistih dežel, kjer delujejo naši misijonarji. V svojih življenjskih stiskah,
v hrepenenju po šoli ali ambulanti, po učitelju in zavetišču, se ozirajo na vas. Njihove oči
hrepenijo, njihova srca upajo – da se boste nasmehnili napornim potem koledovanja in da
boste za njih spregovorili vzpodbudno besedo, izrekli gorečo prošnjo in pogumno pri dobrih
ljudeh zbirali darove ter tako uresničili njihove sanje, sanje po vsaj malo bolj urejenem življenju.
Pomagajte jim, da se bodo tudi oni lahko nasmehnili vsakemu novemu dnevu.
Zato vas v imenu naših misijonarjev in v imenu vseh tistih, ki bodo po vaši dobroti imeli možnost
šole, ambulante ali zavetišča, prosimo, radi izpeljite v župniji Trikraljevsko akcijo – »česar se mi
veselimo, radi z drugimi delimo«.
DRAGI KOLEDNIKI!
Od praznika Jezusovega rojstva (25.12.) do praznika Sv. Treh kraljev (6.1.) – so dnevi, ki se
bodo nasmehnili vam. Dodajte jim svoj nasmeh in Božji nasmeh naj vas spremlja na poteh
po vaših župnijah in naj da nasmeh tudi sirotam v misijonih.
DRAGI STARŠI IN PASTORALNI SODELAVCI!
Sprejmite izziv, opogumite mlade, pomagajte jim, da bo Trikraljevska akcija tudi tokrat
uspela.
Letos bodo vaše dobrote deležni naslednji misijonarji:
Franc Zajtl (Egipt), s. Agata Kociper (Brazilija), s. Terezija Pavlič (Madagaskar), p. Pepi Lebreht
(Benin), s. Anica Starman (Slonokoščena obala) in dr. Drago Ocvirk (Salomoni)
Hvala za sodelovanje - pogumno se podajte na pot in naj bo z vami Gospod!
Misijonsko središče Slovenije
Stane Kerin, ravnatelj
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TKA – TRIKRALJEVSKA AKCIJA –

Kaj je to TKA?
TKA – je Trikraljevska akcija Misijonskega središča Slovenije.
TKA – je dobrodelna misijonska akcija, ki se dogaja od Božiča do Treh kraljev.
TKA – je skupina (trije kralji, pastir in angel), ki izvede koledovanje.
TKA – je pogum mladih, da veselje, ki so ga sami doživeli ob Kristusovem prihodu, želijo deliti z drugimi.
Božično veselje hočejo ponesti v vsako stanovanje, v vsako družino, da bi vsi ljudje
v župniji doživeli božično veselje in da bi se to veselje razširilo tudi v novo leto.
TKA – je akcija otrok, ki kot koledniki obiskujejo domove, kličejo blagoslov, voščijo praznike in srečo
v novem letu.
TKA – je akcija, ki odpira srca ljudi, da se povežejo med seboj in si pomagajo. Bog se je sklonil k nam,
mi se sklanjamo k ljudem.
TKA – je prošnja kolednikov za pomoč ubogim v revnih deželah, kjer delujejo naši misijonarji.
TKA – je most, preko katerega darovi plemenitih ljudi po slovenskih domovih prinašajo rešitev
v misijonske dežele.
TKA – uresničuje geslo: »Naše veselje za srečo drugih«.

Zakaj TKA?
Veselje, ki smo ga doživeli v cerkvi ob praznovanju Jezusovega prihoda, želimo ponesti vsem v našem
kraju – vernim in drugače mislečim.
Luč veselja božične noči se širi v vse domove in povezuje ljudi med seboj, da bi pogumno stopili v novo leto.
Zavzetost in požrtvovalnost mladih kolednikov odpira srca faranov, da z veseljem darujejo za posebne
projekte v krajih, kjer delujejo naši misijonarji.
Akcija je močna pastoralna aktivnost mladih in povezuje vse ljudi v župniji.
»Česar se mi veselimo – radi z drugimi delimo«.
Z zbranimi darovi je bilo zgrajenih že veliko vrtcev, ambulant, razredov, šol; nahranjena so bila lačna
usta, rešeni otroci s ceste, omogočeno je bilo šolanje, rešena so bila številna življenja.
Zato pa

»z veseljem darujem, da osrečujem«.
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AKCIJA KOLEDNIKOV
Kako izvesti TKA?
Predvsem z dobro voljo in Bog bo dal blagoslov!
Veseli bodo koledniki – otroci, ki radi gredo na to pot obiska družin od hiše do hiše. Preprosto jih je
potrebno navdušiti.
Veseli bodo ljudje, ker so jih obiskali nasmejani otroci in ker jim je župnik po kolednikih izkazal
pozornost.
Vesel bo župnik, ker so se farani povezali v veselju.
Veseli bodo naši misijonarji, ker jim darovi, zbrani ob koledovanju, pomagajo uresničiti sanje otrok na
misijonu.
Ko smo z dobro voljo našli pogum, si poiščemo sodelavce, da izdelajo obleke za otroke, krone za kralje,
zvezdo in skrinjo za darove /vzorec lahko dobite v Misijonskem središču/.
Otroci: ministranti, posamezni razredi, skupine – bodo z veseljem sodelovali. Najbolje je, če jih je v
skupini pet (3 kralji, 1 angel in 1 pastir). Dobro je tudi, če jih spremlja starejši animator, član ŽPS, ključar …
Če je več skupin, si razdelijo posamezne dele župnije.
Domači župnik v cerkvi oznani, kdaj bodo koledniki v kakšnem predelu župnije. Pred odhodom na pot
jih v cerkvi blagoslovi.
Primeren čas obiskovanja domov je od 26. decembra do praznika Treh kraljev.
Pri vsaki družini koledniki pustijo letak o akciji in napišejo (ali nalepijo) 20+G+M+B+10.
Dobro je, da imajo s seboj poleg skrinjice za darove tudi vrečko (ker ljudje radi dajo kolednikom tudi
kakšne sladkarije).
Vzorec programa obiska na domu imate ob koncu te revije.
Naj vas Sveti Duh razsvetljuje, opogumlja in razveseljuje.

BLAGOSLOV KOLEDNIKOV
pred odhodom po župniji:
Uporabite in prilagodite lahko blagoslov
iz knjige Blagoslovi na strani 56 in 188.

Molimo. Nebeški Oče! Modrim z
Vzhoda si po zvezdi kazal pot h
Kristusu in jih privedel na cilj. Prosimo
te, blago+slovi te naše kolednike.
Spremljaj jih na njihovi poti po
družinah. Poveži jih med seboj in z
vsemi ljudmi dobre volje v naši
župniji. Pomnoži jim vero v tvojo
dobroto, utrdi jim upanje na tvoj
blagoslov in opogumi jih za veselje.
Varuj jih vsega hudega in jih srečno
vodi do cilja, ki je v povezanosti vseh
ljudi v župniji in po vsem svetu. Naj jih
spremlja luč tvojega Sina, ki s teboj
živi in kraljuje vekomaj. Amen.
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VESELJE KOLEDNIKOV
SLOVENJ GRADEC
V duhu gesla “Naše veselje za srečo drugih” smo se, tokrat že desetič, tudi v župniji sv. Elizabete
v Slovenj Gradcu, pridružili letošnji vseslovenski koledniški akciji. Kaj drugega bi pri nas pravzaprav
bilo skorajda nemogoče, kajti svetal vzgled nam je naša farna zavetnica sv. Elizabeta, ki je s svojimi
dobrimi deli olajšala marsikatero stisko trpečih in ubogih ljudi v takratnem času.
S pripravami na letošnje koledovanje smo pričeli v adventu. K sodelovanju smo povabili otroke,
posebej še letošnje prvoobhajance … Po župnikovem blagoslovu je ulice našega mesta obarvalo
devet pisanih skupinic otrok, preoblečenih v svete kralje in pastirje, v spremstvu odraslih
voditeljev. Ubrano prepevanje in goreče nagovarjanje ljudi po domovih, ki so jih obiskali, je
izžarevalo pristno veselje in resnična pripravljenost storiti nekaj dobrega za vrstnike v misijonih.
Za tiste namreč, ki tam “daleč” na drugem koncu sveta, kakor da niso rojeni v enak svet kot mi, ki
niso deležni miru in blagostanja, kakršnega uživamo pri nas …
Za vrstnike, ki se dnevno soočajo z različnimi življenjskimi stiskami: pomanjkanjem hrane, vode,
zdravil, z raznimi boleznimi, zapuščenostjo, prepuščenostjo ulici, osirotelostjo …
Za vrstnike, ki o za nas tako vsakdanjih rečeh, kot so lastna soba, topla postelja, obleka, dobra
hrana, zanimive igrače, računalnik in podobno, lahko le sanjajo …
Za vrstnike, ki hrepenijo po ljubezni, prijateljstvu, po stisku tople roke in objemu, ki si želijo
boljšega, lažjega življenja, varstva, izobraževanja, si preprosto želijo priložnosti – ta bi zanje
pomenila izhod iz sedanje življenjske bede.

Koledniki iz župnije Slovenj Gradec

6

Z mislijo na te otroke, sem s hvaležnostjo v srcu opazoval razigrane
skupinice naših malih kolednikov, ko so se žarečih oči in od januarskega
mraza pordelih lic in noskov, v poznih popoldanskih urah vračali nazaj v
župnišče. Prostore je znova napolnil otroški smeh, veselje, razigranost,
tokrat obogatena še z navdušenim pripovedovanjem o pravkar opravljenem
“delu”. Pa o prijaznosti ljudi, ki so jih obiskali in o dobrotah, toplem čaju, piškotih, ki so jih bili
deležni. Seveda tudi o njim namenjenih sladkarijah, bombonih in čokoladah, ki so jih s
koledovanja prinesli v svojih vrečkah. Bogu hvala za te otroke! Hvala za pomoč in naklonjenost
njihovim staršem. Hvala vsem meščanom, ki ste prispevali svoj dar. Hvala vsem, ki ste na kakršen
koli način sodelovali v letošnji trikraljevski akciji v našem mestu.
In hvala vam, naši dragi misijonarji. Za vse tisto dobro, našim očem vidno, še bolj pa za tisto dobro,
kar vidi samo On in so ga v obliki nesebičnega razdajanja, neskončne razpoložljivosti in
brezpogojne ljubezni deležni ljudje, s katerimi živite in med katerimi opravljate svoje plemenito
poslanstvo.
Ko smo ob okusnem prigrizku in toplem čaju prešteli zbrane darove, smo bili zneska veseli. Še bolj
pa nas je grela misel, da bodo zbrana finančna sredstva, kakor za časa sv. Elizabete, pomagala
trpečim in ubogim, tokrat v našem svetu in našem času.
/Drago Borkovič/

Koledniki iz župnije Dob pri predsedniku državnega zbora
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TKA 2008/09
SADOVI LANSKEGA KOLEDOVANJA
ZAMBIJA –ŽUPNIJSKI CENTER
Najlepša hvala za “Anuntio vobis gaudium
magnum”, ki je res veliko veselje za nas. V
mojem primeru veliko veselje naših faranov
in mene, kajti s tem darom Trikraljevske
akcije bomo praktično lahko sezidali naš
novi župnijski center. Stokrat Bog plačaj
vsem kolednikom, darovalcem in vam v
Misijonskem središču, ki ste to organizirali;
zelo sem vam hvaležen. Jutri bom daroval
sv. mašo za vas, vse naše dobrotnike.
Končno ljubeč pozdrav ter Gospodov
blagoslov kolednikom, darovalcem in vam
vsem v Misijonskem središču.
p. Lovro Tomažin, D.J.

ANGOLA – INTERNAT ZA DEKLETA
Ob taki novici pa ne morem končati
dneva, ne da bi se zahvalila vam in po
vas vsem, ki ste velikodušno pripomogli
za ta čudovit uspeh Trikraljevske akcije.
Seveda po vas tudi vsem otrokom in
velikodušnim ljudem, ki so darovali.
BOG PLAČAJ stoterno vsakemu. Naša
dekleta pa vam obljubijo molitev in da
se bodo trudile, da bo res uspešno
njihovo šolanje. Še naprej tudi vam
veliko blagoslova in varstva Marije
Pomočnice.
Hvaležna misijonarka, s. Zvonka Mikec

MALAVI – MLADINSKI CENTER
Najlepša hvala za prelepo in predragoceno sporočilo o
daru Trikraljevske akcije za župnijski center sv. Florijana.
Bog vam povrni tisočkrat! In Trikraljevski akciji, to je
slovenskim otrokom, ki so hodili od hiše do hiše in prosili
blagoslova ter darovali svoj dar novorojenemu Kralju! S sv.
Florijanom se veselimo vsi v Kasungu, posebno pa še
tamkajšnji verniki in poglavar Mwase. Mladina bo dobila
svoj center, verniki pa hišo molitve. Sveti Florijan bo pogasil
vse ognje, doma, pri nas in po svetu.
Vaš v Gospodu, p. Stanko Rozman
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MADAGASKAR – OTROŠKI VRTEC
Hvala in Bog povrni vam in vsem Kolednikom in
darovalcem po Sloveniji.
Lep pozdrav in Božjega blagoslova privoščim
vsem.
Vaš Janez Mesec, Vangaindrano
Klemen Štolcar je v pismu dodal: »Ko sem mu
povedal razveseljivo novico, je skakal v luft od
veselja nad slovensko radodarnostjo.«

SENEGAL – DOZIDAVA ŠOLE
Veselo sem presenečena, da je obljuba vaše
pomoči pripomogla k pogumu izgradnje nujno
potrebnih novih učilnic na naši šoli, tako da so
se letos čez 200 učenkam odprla vrata
izobrazbe in s tem njihovim družinam lepša
bodočnost. Rožnovenska Marija nam je
pripravila zaresno veselje, lahko bi rekla
"zmago" nad revščino; saj bo po vašem daru
veliko število družin obdarjenih z boljšo
izobrazbo in s tem z boljšo prihodnostjo ...
Pri nas je danes dan Veselja, to bi bilo treba
videti in slišati. Bog povrni! Kličem blagoslova!
s. Polona Švigelj

SLONOKOŠČENA OBALA – ŠOLA
V imenu vseh staršev in otrok, ki bodo v novi šoli našli
osnovno izobrazbo, velika hvala vsem, ki se trudite na
Misijonskem središču in seveda velika hvala vsem
dobrotnikom za velikodušne darove. Posebej se
zahvalim otrokom, ki so sodelovali pri Trikraljevski akciji.
Po njihovi zaslugi se bo marsikateremu njihovemu
vrstniku pri nas odprla pot za lepše življenje.
Vsem pa bo vsa prizadevanja povrnil dobri Bog po meri,
ki jo le on pozna.
Vsem lep pozdrav, misijonar Ivan Bajec

MADAGASKAR – RIŽ ZA OTROKE
Hvala vam. Vidim, da se zgledujete po Kristusu,
ko dajete, dajete dvojno!
Mi bomo že danes kupili hrano za naše tisoče
otrok in starejših oseb, ki nimajo za preživljanje!
Hvala, da ste tako pozorni do otrok in da tako
hitro ukrepate, da bi otroci lahko imeli vsakdanji
obrok hrane! Bodite brez skrbi, pomoč, ki je
namenjena za hrano, bo šla za hrano! To drži!
Bogu hvala in vsem dobrotnikom!
Čudeži se res dogajajo, moramo biti samo
pripravljeni zaupati Božji Previdnosti.
Pedro Opeka
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TKA 2009/10 – LETOŠNJA TRIKRALJEVSKA
EGIPT
FRANC ZAJTL, salezijanec (SDB)
OBNOVA OSNOVNE ŠOLE
Skoraj 40 let že pomagam salezjanskim
misijonarjem pri skrbi za revno mladino v
predmestju, da jim omogočamo dostojno
šolanje in napredovanje v življenju.
Zgradba Don Boskove ustanove v Aleksandriji, kjer delujem kot ekonom, je stara že 112 let. Zaradi razpok in
vlage (smo blizu morja) moramo nujno sanirati celotno stavbo
šole. To dvonadstropno šolo obiskuje 640 otrok. Želimo jim
zagotoviti varne in zdrave prostore. Starši otrok komaj krijejo del
stroškov za šolanje. Zato vas prosim, da nam pomagate.
Vrednost projekta: 32.000.- €
TKA prosimo za: 10.000.- €

BRAZILIJA
S. AGATA KOCIPER, salezijanka (HMP)
SOCIALNI PROGRAM ZA MLADE
Vedno večja revščina in zapostavljanje
indijanskih plemen kriči po pomoči otrokom
in mladini. Naš misijonski center jim zato
skuša dati čim boljšo šolsko in strokovno
izobrazbo. Le na ta način lahko pridejo do
poklica in tako poskrbijo za preživetje družine. S tem rešujemo
tudi starejše, ker jim mladi z zaslužkom lahko nudijo osnovne
pogoje za življenje. Zato smo zasnovale širok projekt za šolanje,
usposabljanje za razne poklice (šivilje, krojači in druge obrti), reševanje otrok, mladih, družin in starejših iz njihove
materialne in duhovne stiske ter jim zagotoviti varno bodočnost. Projekt bo zajel preko 1000 otrok in njihovih
družin. Tu gre za življenja sedaj (tudi prehrana je problem) in za naprej. Nič nimamo, zato vam popolnoma
zaupamo in vas prosimo, da se nas usmilite.
Vrednost projekta: 62.000.- €
TKA prosimo za: 60.000.- €

MADAGASKAR
S. TEREZIJA PAVLIČ, usmiljenka (HKL)
ZAVETIŠČE ZA OTROKE IN STARŠE
Vsak dan se sestre trudimo, da bi nudile
bolnim otrokom vsaj tolažbo, če že ne
moremo vedno opraviti vseh zdravstvenih
storitev. Vendar v naši ambulanti kljub temu
rešujemo življenja, vračamo zdravje, celimo
rane in dajemo številnim upanje in pogum za življenje. Ker je
bolnih otrok, pa tudi staršev veliko in naše delo tudi vedno bolj
obširno, je nujno, da povečamo in dogradimo prostore ambulante. Potrebujemo tudi prostor za sprejem
bolnikov, da ne bodo izpostavljeni vremenskim neprilikam in pa skladišče, ker nam bodo sicer podgane vse
pojedle. Šola prosi za pomoč nas – mi pa vas. Brez vaše pomoči ne bo šlo, zato vam zaupamo.
Vrednost projekta: okrog 40.000.- €
TKA prosimo za: 35.000.- €
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AKCIJA
BENIN
P. PEPI LEBREHT, frančiškan, bil v Beninu
HIŠA ZA UČITELJE
Pred odhodom v domovino me je na kolenih
prosil župnik v Boukombe (Benin) naj mu
pomagam pri reševanju socialnih težav v
njegovi župniji. Razmere poznam in vem, da
resnično potrebujejo stanovanja za otroke in
učitelje. Ko bi imeli stanovanja za učitelje, bi s tem omogočili
varstvo in izobrazbo otrokom v internatu. Ta stavba bi bila osnova
za socialno varnost učiteljev ter vzgojno in materialno pomoč
otrokom in mladim v župniji. Ker župnika osebno poznam, vas v
njegovem imenu iskreno prosim za pomoč.
Vrednost projekta: 33.000.- €
TKA prosim za: 30.000.- €

SLONOKOŠČENA OBALA
S. ANICA STARMAN, frančiškanka (FBS)
DOGRADITEV MEDICINSKEGA CENTRA
Že vsa leta se v našem zdravstvenem centru
borimo proti posledicam aidsa. Za to pa
potrebujemo vedno več prostorov za sprejem
bolnikov, za testiranje, preglede, za zdravljenje in dnevno hospitalizacijo. Posebej
skušamo pomagati nosečim ženam in materam z dojenčki. Ker je
dela vedno več, se je povečala tudi naša delovna ekipa. Imamo pa
le tri prostore in laboratorij. Nujno bi potrebovali prostor za preglede, svetovalnico, lekarno in sobo za
dnevno hospitalizacijo. Z zaupanjem se obračam na vas, ki ste mi že velikokrat pomagali. Bodimo tudi
tokrat priče dobrote, ljubezni in usmiljenja.
Vrednost projekta: 15.000.- €
TKA prosimo za: 13.000.- €

SALOMONOVI OTOKI
Dr. DRAGO OCVIRK, lazarist (CM)
IZOBRAŽEVALNI CENTER
Na Salomonih Cerkev in družba sploh, potrebuje mlade
laike, animatorje in katehiste, ki bodo kot voditelji svoje
vrstnike in mlajše usmerjali na pravo pot v življenju, jim
pomagali pri izobrazbi in vključitvi v normalno življenje.
Zato pa morajo biti sami usposobljeni za učinkovito in
trajno samopomoč in solidarnost. Pridobiti si morajo
potrebne veščine za vodenje skupnosti, povezovanje in
sodelovanje, umno kmetovanje in gospodarjenje – torej
za preživetje in napredovanje. Ta formacijski center bo vključeval mlade, katehiste in bogoslovce, ki se
bodo tukaj usposobili, da bi lahko pozneje po vaseh in po otokih vodili različne skupine pri vzgoji in
usposabljanju za normalno življenje. Ker je od teh mladih voditeljev odvisna usoda vsega ljudstva na
Salomonih, vas prosim za pomoč.
Vrednost projekta: 300.000.- €
TKA prosimo za: 120.000.- €
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D E Ž E L E , K J E R B O L E T O S VA Š A
EGIPT
Površina: 1.002.000 km²
Število prebivalcev (2004):
69.261.000
Glavno mesto: Kairo
Uradni jezik: arabski
Egipt leži na severovzhodu Afrike med Sredozemskim
in Rdečim morjem in s Sinajskim polotokom sega tudi
v Malo Azijo. Glavna značilnost države je velik kontrast
med rodovitno dolino in delto reke Nil in okoliškimi
puščavskimi pokrajinami. Dolina reke Nil je zelen trak,
dolg 700 km. Pri znanem Asuanskem jezu je širok 2 km,
pri delti Nila 20 km. V tem delu živijo skoraj vsi
prebivalci. Prej so poplave odločale o rodovitnosti polj, po zgraditvi Asuanskega jezu (1970) je to urejeno
z ogromnim namakalnim sistemom. Reka Nil je gotovo največji blagoslov za Egipt. Pomanjkanje
obdelovalne zemlje je gnalo ljudi v mesta, kjer milijoni živijo v barakarskih naseljih.
Prebivalci so večinoma sunitski muslimani, 10% je kristjanov. Poseljenega je komaj 5% ozemlja (ob reki Nil),
ker je drugod puščava. Dežela ima bogato zgodovino in zato ogromno kulturnih spomenikov, npr.: Abu
Simbel, Luksor, Memfis, piramide … in seveda gora Sinaj
Največja revščina je v zanemarjenih predmestjih, kjer ljudje živijo v skrajni revščini.
V Egiptu delujejo naslednji naši misijonarji: s. Martina Arhar, s. Kristina Bajc, s. Gabrijela Koncilja, s. Dolores
Lisjak in salezijanec Franc Zajtl

BRAZILIJA
Površina: 8.514.215 km²
Število prebivalcev (2004):
180.542.000
Glavno mesto: Brasilia
Uradni jezik: portugalski
Brazilija leži v Južni Ameriki ob Atlantskem oceanu ter obsega ves vzhodni del in večino notranjosti celine
J. Amerike. Sestavljajo jo tri pokrajinske enote: Amazonsko nižavje, Gvajansko višavje in Brazilsko višavje.
Amazonsko nižavje meri 2,3 mil. km². Podnebje je ekvatorialno in subtropsko. Amazonka je najbolj vodnata
reka na svetu. Amazonsko višavje je največje območje tropskega gozda na svetu, žal pa se zaradi divjega
izkoriščaja hitro manjša. Prebivalci so belci in mulati. Indijancev je še 300.000, ki so kljub uradni zaščiti
zelo ogroženi. Dežela je pretežno krščanska (74% katoličanov, 23% protestantov). Ima najmočnejše
gospodarstvo v Južni Ameriki, žal pa so
regionalne in socialne razlike ogromne.
Dva odstotka prebivalstva imata 70% vse
zemlje. Ogromne množice posebej mladih živijo v nemogočih razmerah v favelah
in na mestnih obrobjih, s tem pa tudi na
robu družbe. Čeprav je dežela močna v
industriji in kmetijstvu, sadovi ostajajo
koncernom in veleposestnikom.
V Braziliji delujejo naslednji naši misijonarji:
s. Agata Kociper, salezijanec Ernest Saksida
in s. Ana Slivka.
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DOBROTA PRINESL A VESELJE
MADAGASKAR
Površina: 587.041 km²
Število prebivalcev (2004):
17.082.000
Glavno mesto: Antananarivo
Uradna jezika: malgaški, francoski
Madagaskar leži v Indijskem oceanu, okoli 400 km
južno od afriške celine, od katere ga loči Mozambiški
preliv. Ta ogromen otok je dolg 1600 km in do 600
km širok. Dve tretjini otoka pokrivajo ravnine, nadnje
pa se dviga troje gorovij. Ob Z obali je 20-50 km
široka, ponekod zamočvirjena obalna ravnina.
Obale so težko dostopne zaradi koralnih grebenov.
Podnebje je tropsko, na višavju omiljeno. Reke
imajo zelo spremenljive pretoke. Prevladujejo rdeča
lateritna tla, zato otok imenujejo tudi »rdeči otok«.
Večinoma prevladujejo travne površine in grmičja.
Na vzhodu je ponekod še ohranjen tropski deževni gozd. Prebivalci so Malgaši malajskega rodu, deloma
pomešani s črnskimi priseljenci s celine. Po veri so prebivalci pripadniki tradicionalnih verstev (48 %),
katoličani (20 %), protestanti (23 %) in muslimani (2 %).
Madagaskar spada med najrevnejše države sveta. Kar 70 % ljudi živi pod mejo revščine. Vzrok je pomanjkanje
hrane zaradi slabega pridelka in naravnih ujm (suše, tropski cikloni) ter zelo slabe prometne povezave.
Na Madagaskarju delujejo naslednji naši misijonarji:
lazaristi (Peter Opeka, Jože Adamič in Tone Kerin), škofijski duhovniki (Klemen Štolcar, Janez Krmelj, Janez
Mesec in Izidor Grošelj); sestre usmiljenke (Terezija Pavlič, Marija Pavlišič in Marjeta Mrhar); laiški misijonar
Tomaž Oblak; tja se vračajo tudi Matija Nared, Ana Kneževič in Katarina Sabič.

BENIN
Površina: 112.622 km²
Število prebivalcev (2004): 7.250.000
Glavno mesto: Porto-Novo in
Cotonou
Uradni jezik: francoski
Benin leži v zahodni Afriki ob Gvinejskem zalivu. Ima
okoli 100 km obalne ravnine, v notranjost celine pa
sega 700 km. Podnebje je ekvatorialno in v notranjosti
savansko. Tropski deževni gozd je zelo izkrčen.
Prebivalstvo hitro narašča, je pa veliko okuženih z
virusom HIV. Večina prebivalstva pripada tradicionalnim verstvom, 23% je katoličanov. Najgosteje
poseljen je del ob morju. Benin spada med revne
države. Šibka industrija in samooskrbno kmetijstvo ne
omogočata razvoja.
V Beninu je deloval naš misijonar p. Pepi Lebreht, ki se
je jeseni vrnil in je sedaj na župniji pri Sveti Trojici v
Slov. goricah.
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DEŽELE, KJER BO LETOS VAŠA DOBROTA PRINESLA VESELJE
SLONOKOŠČENA OBALA
Površina: 322.463 km²
Število prebivalcev (2004): 16.897.000
Glavno mesto: Yamoussoukro
Uradni jezik: francoski
Slonokoščena obala leži v Z. Afriki, ob obali Gvinejskega zaliva in sega okoli 600 km globoko v notranjost.
V. del obale je nizek in raven, s pasom sipin in lagun, Z. del je deloma skalnat in razčlenjen v številne zalive.
Za obalo je do 70 km široka obalna ravnina. Podnebje na J je ekvatorialno, v notranjosti savansko. Naravno
rastje v višavju je tropski deževni gozd. Etnično zelo raznoliko prebivalstvo (okoli 60 ljudstev) se deli na štiri
večje skupine.
Družine imajo veliko otrok. Zaradi pomanjkanja
higiene in zaradi malarije veliko otrok ne preživi.
Ljudje izven velikih mest živijo v skromnih hišah.
Manjkajo javne ustanove, kot sta zdravstvo in šolstvo.
Glavna aktivnost je še vedno pridelovanje kakava.
Vedno več pa je tudi nasadov kavčuka.
Na Slonokoščeni obali delujejo naši misijonarji: brata
Pavel in Ivan Bajec, duhovnika koprske škofije, Janko
Kosmač, duhovnik ljubljanske nadškofije in s. Anica
Starman (FBS)

SALOMONOVI OTOKI
Površina: 28.370 km²
Število prebivalcev (2004): 461.000
Glavno mesto: Honiara
Uradni jezik: angleški
Salomonovi otoki ležijo v jugozahodnem delu Tihega oceana (Melanezija), 1800 km severovzhodno od
Avstralije. Med večjimi otoki so znani: Choiseul, Santa Isabel, Malaita, New Georgija, Gudalcanal in San
Cristobal (Makira). Poleg teh je še preko 400 manjših otokov, ki so večinoma nizki koralni otoki. Tudi pred
obalami so koralni grebeni. Podnebje je ekvatorialno z enakomernimi visokimi temperaturami. Reke so
kratke in hudourniške. Velik del otočja (90%) je pokrit s tropskim deževnim gozdom. Prebivalci so povečini
Melanezijci, po veroizpovedi pa protestanti (36%), anglikanci (38%) in katoličani (11%). Večina prebivalcev
živi na Malaiti in Gudalcanalu. Salamonovi otoki
imajo šibko gospodarstvo. Tri četrtine prebivalstva se
preživlja s samooskrbnim kmetijstvom in ribištvom
(hrano pridelajo predvsem za lastne potrebe).
Elektriko imajo samo v Honiari in še v kakem naselju
(samo agregati). Otoke obiskujejo le vojni veterani in
potapljači. Napredka ni, ker ni povezav in ker so ljudje
praktično prepuščeni sami sebi.
Na Salomonovih otokih deluje hrvaški lazarist
slovenske province Ivica Gregurec, zadnje čase pa mu
pomaga v poletnih mesecih prof. dr. Drago K. Ocvirk.
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Sadovi lanske TKA 2008/09
misijonar

država

vrsta projekta

p. Lovro Tomažin

ZAMBIJA

ŽUPNIJSKI CENTER

45.500.- €

s. Zvonka Mikec

ANGOLA

INTERNAT ZA DEKLETA

17.000.- €

p. Stanko Rozman

MALAVI

MLADINSKI CENTER

40.000.- €

Janez Mesec

MADAGASKAR

OTROŠKI VRTEC

27.000.- €

s. Polona Švigelj

SENEGAL

DOZIDAVA ŠOLE

62.000.- €

Ivan Bajec

SLONOK. OBALA

ŠOLA

40.000.- €

s. Slavka Cekuta

ALBANIJA

POMOČ DEKLETOM

Peter Opeka

MADAGASKAR

RIŽ ZA OTROKE

20.000.- €

s. Zora Škerlj

BOCVANA

SANITARIJE ZA OTROKE

10.000.- €

s. Marija Pavlišič

MADAGASKAR

POMOČ DRUŽINAM

SKUPAJ

vsota

800.- €

2.050.- €
264.350.- €

Dobri Oče,
ti nas tolažiš kot mati,
ki tolaži otroka.
Dobri Oče,
ti vračaš pravico stiskanim,
ti daješ kruha lačnim,
ti daješ streho brezdomcem,
ti objemaš vse odpisane.
Dobri Oče,
daj, da bomo tudi mi,
navdihnjeni po Svetem Duhu,
uresničevali na zemlji tvoje načrte,
da bomo pomagali vsakemu človeku,
ki zavržen leži na tleh,
da mu bomo podarjali ljubezen in varnost,
da bomo v njem nekega dne zagledali tvojega Sina.
/molitev iz Brazilije/
Za vso vašo požrtvovalnost
in dobroto naj vas Bog blagoslavlja!
Naj vam da
široko srce, ki zna z ljubeznijo sprejemati druge,
pozorne oči, ki vidijo le dobre stvari,
jasen razum, ki spoznava pravo pot,
pogumne korake, ki so sposobni spreminjati svet.
Vam in vašim družinam – srečno in blagoslovljeno novo leto 2010
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UTRINKI S KOLEDOVANJA PO ŽUPNIJAH
NOVA CERKEV 2009
Otroci iz župnije Nova Cerkev so se tudi letos v spremstvu
animatorjev odpravili na koledovanje. Čeprav je živo srebro
kazalo 13 stopinj minusa, so se že ob pol osmih zjutraj zbrali v
župnišču. Starši in animatorji so jim pomagali pri oblačenju
kostumov. Dekan Alojz Vicman je nato kolednike povabil v
cerkev, kjer jih je med jutranjo mašo blagoslovil. Potem pa so se
skupinice kraljev, angelčkov in pastirčkov v spremstvu
animatorjev odpravile po domovih oznanjati veselo novico
Jezusovega rojstva. S koledniško pesmijo so v naše domove
prinesli blagoslovljen mir in veselje. Koledovanje so končali z
večerno sveto mašo. Željko Štrljič, Nova Cerkev 10.01.2009

PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU
Že štirinajsto leto smo v naši župniji Sv. Urha pripravili obisk treh
kraljev po naših domovih … Od vrat do vrat, od hiše do hiše, od
srca do srca smo prepevali in voščili. Z voščili in dobrimi željami
za novo leto smo tudi prosili za darove - za misijone. Razveseljivo
je, da so nas z veseljem sprejemale mlade družine, mladi ljudje.
Pričakovali so nas majhni otroci in starejši ljudje. Še posebno veseli
smo bili, če smo lahko zapeli pri bolniku ali ostarelem človeku. Noč
je bila mrzla in kar nekajkrat smo obstali v kakem domu, se pogreli,
popili topel čaj, prigriznili kakšno pecivo. Precej nas je že zeblo,
zato smo se hitro vrnili domov … Ker so kralji ob denarnih darovih
prejeli tudi veliko sladkarij (keksov, čokolad, bombonov …) je tega
veliko ostalo in to bomo odpeljali v Črno na Koroškem. Tam je
dom za okoli 300 otrok s posebnimi potrebami … »Kralji« so odšli!
V nas pa naj ostane MIR – POGUM – BLAGOSLOV.
Za Tri kralje zapisal LEOPOLD KORTA, župnik

ŽIRI
Trikraljevska akcija ima pri nas bogato tradicijo. Pobuda je prišla
s strani misijonske skupine, ki vsa leta aktivno deluje in je stalno
povezana z domačo misijonarko s. Bogdano Kavčič in drugimi
misijonarji, ki skupaj z njo delujejo v afriških državah, Ruandi in
Burundiju, tako so nam velike potrebe v misijonih zelo dobro
poznane. Prva leta smo pričeli trikraljevske akcije s tremi oz.
štirimi skupinami »kraljev«, obiskali smo pa že tudi tedaj skoraj
dvesto družin, sedaj se je zanimanje povečalo tako pri učencih
kot pri družinah. Pri zadnji trikraljevski akciji nam je uspelo
pritegniti kar osem skupin veroučencev, obiskali pa smo skoraj
petino žirovskih družin, za vodenje in prevoze smo poskrbeli
člani misijonske skupine. Povsod smo bili toplo sprejeti in zaželeli
so si prihoda treh kraljev tudi ob naslednji akciji. Da je tudi
letošnja trikraljevska akcija uspela je dokaz, da smo v akciji za
misijone zbrali preko 3.000.- €.
Anica Govekar
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SREČANJA KOLEDNIKOV v januarju 2009

KOLEDNIKI V VIPAVI 17. 1. 2009 – 155 iz 14 župnij
Pri maši, ki jo je vodil g. Niko Štrancar (škofijski animator), ljudsko
petje pod vodstvom prof. Andreja Vovka (župnik Budanje), igrala je
Petra Trošt (Budanje), nagovor med mašo g. Lojze Šinkovec, dekan iz
Cola, predstavitev dela je imela misijonarka s. Tadeja Mozetič,
misijonarka v Paragvaju. Srečanje je dopolnila predstavitev (delavnice)
misijonov, ki jih je pripravila skupina POTA: Indija, Brazilija, Ukrajina,
Madagaskar. Vse je povezoval: g. Slavko Rebec, ravnatelj gimnazije.
Posebnost: V Paragvaju otrok ne kregajo in ne tepejo – vzgajajo z
zgledom.
Pregovor: »Moj prijatelj je tisti, ki pozna mojo pesem.« Besedil nimajo,
samo melodije.

KOLEDNIKI V ŠENTVIDU
10. 1. 2009 – 276 iz 22 župnij
Pri sv. maši in med programom je pel otroški zbor
župnije Šentvid nad Ljubljano pod vodstvom
Marinke Cergo. Sv. mašo je vodil Slavko Kalan
(škofijski animator). Predstavitev dela je imela
misijonarka s. Tadeja Mozetič, Paragvaj.
Srečanje je dopolnil Jure Sešek s predstavitvijo
Martina Krpana.

KOLEDNIKI V SLOV. BISTRICI
24. 1. 2009 – 106 iz 9 župnij
Pri maši ljudsko petje. Sv. mašo je vodil Jože
Brezovnik, dekan. Predstavitev dela je imela
misijonarka s. Tadeja Mozetič, Paragvaj in Andreja
Tovornik, laiška misijonarka. Pogovor v dvorani je
vodila s. Barbara Babše. Srečanje je dopolnila mini
olimpiada – različne igre – vodil Matija Tratnjek,
župnik.
Celoto je povezoval mag. Anton Pačnik, ŠAM
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TRIKRALJEVSKA PESEM,
ki se je porodila v Ukvah in Zanicah že pred 40 leti
/po napevu: »Eno rožco ljubim/

Mi smo trije kralji iz Jutrove vasi,
hodimo po svetu cele mesce tri.
iščemo povsodi, povprašujemo,
kje rodil se Jezus, poizvedujemo.

Jaz sem Gašper mladi iz sončne Azije,
kjer lepe so planjave in gore zelene.
Lepo doma sem živel z očetom, materjo,
sem zagledal zvezdo in pohitel za njo.

Smo lepo živeli v deželi Jutrovi,
srečno kraljevali čez kraljestva tri.
Zagledali smo zvezdo vsi ob polnoči,
se razveselili in sledili ji.

Boltežar sem črni iz črne Afrike,
kjer težko je življenje, kjer tečejo solze.
Zagledali smo zvezdo tud mi ob polnoči,
smo k višku poskočili in sledili ji.

Jaz sem Melhar stari iz bogate Perzije,
tam lepo je življenje in dobri so ljudje.
Zagledali smo zvezdo vsi ob polnoči,
se razveselili in sledili ji.

Bogu se zahvalimo in molimo ga vsi,
da nam poslal je Sina v odrešenje vseh ljudi.
Zapojmo vsi veselo, da Bog med nami je,
da se je učlovečil, naš brat postal zdaj je.
(Zapisala: s. Kristina Bajc, misijonarka v Kairu, Egipt)

Bog stanuje tam, kjer mu odpremo!
Koledniki prinašajo blagoslov v novo leto
in zvezdo upanja trpečim.
Odprimo vrata …
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V Z O R E C

K O L E D O VA N J A

Trije otroci so preoblečeni v kralje, spremlja jih angel, ki nosi zvezdo in pastir, ki nosi skrinjico za darove.
Koledniki potrkajo na vrata in če je mogoče, zapojejo pesem. Nato pozdravijo.
ANGEL:
Prisrčno vsi pozdravljeni,
mi radi bi vam voščili,
za praznike veselje, mir
in v novem letu sreče vir.

PASTIR:
Salomoni in Egipt si šolo želijo,
da ne bi imeli le podrtijo.
Brazilija z Beninom pa hrepeni,
da otrokom in staršem dom priskrbi.

PASTIR:
Da najprej se predstavimo:
skupina iz župnije smo,
tri kralje mi posnemamo,
KOLEDNIKI nas kličejo.

Madagaskar in Slonokoščena obala
ambulante otrokom rada bi dala.
Z veseljem zato vsi radi darujmo,
tudi letos z dobroto življenja
rešujmo.

GAŠPER:
Mi danes k vam prihajamo
in veseli vam sporočamo,
da Jezus nam se je rodil,
ki bo pogum in mir delil.
MIHA:
Odrešenik je on sveta,
ki človeka vodi vsakega,
zato luč njegovo sprejmite,
ko v novo leto stopate.
BOLTEŽAR:
Da uspehe bi uživali,
to želimo vam mi vsi,
da sreča bo pri vas doma,
naj Bog svoj blagoslov doda.

Napišejo s kredo (ali nalepijo)
blagoslov:
20 + G + M + B + 10
ANGEL:
So kralji Jezusu se poklonili,
darove svoje so mu izročili,
mi pa vas prosimo lepo,
da pomagate, kjer je hudo.

VSI:
Mladim po svetu hudo se godi,
z darovi jim radi pomagajmo vsi.
GAŠPER:
Na tem svetu mnogo je ljudi,
ki v stiskah jim srce ječi.
MIHA:
Vsi ti čakajo in upajo,
da se jih mi usmilimo.
BOLTEŽAR:
Zato vas prosimo iz srcá,
naj vaš jim dar poguma dá.
Pastir gre s skrinjico okrog in prosi za
darove, obenem izroči tudi letak.
VSI:
O, hvala dobri vi ljudje,
ki nas lepo sprejeli ste.
Mi se poslavljamo od vas –
naj Bog vas spremlja vsaki čas.

Nato vsem podajo roke,
voščijo »srečno in
blagoslovljeno novo leto«,
zapojejo pesem, se še
enkrat zahvalijo ter
odidejo.
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ČESAR SE MI VESELIMO –
RADI Z DRUGIMI DELIMO
Dragi koledniki!
Vabimo vas, da se po končanem koledovanju udeležite
SREČANJA KOLEDNIKOV, ki bo v letu 2010 ob sobotah in sicer:
CE – 23.1.2010 – Šentjur pri Celju
KP – 23.1.2010 – Vipava – Škofijska gimnazija
LJ – 16.1.2010 – Šentvid nad Ljubljano, Zavod sv. Stanislava
MB – 09.1.2010 – Ptuj, Sv. Ožbalt
MS – 09.1.2010 – Razkrižje
NM – 09.1.2010 – Šmihel, Novo mesto
Srečanja se povsod pričnejo ob 9.30 in se zaključijo ob 14.uri.
Svojo udeležbo in število takoj po končanem koledovanju sporočite dekanijskemu animatorju za
misijone, ta pa bo sporočil škofijskemu animatorju.
Pridite z veseljem!

MLADIM PO SVETU HUDO SE GODI,
Z DAROVI JIM RADI POMAGAJMO VSI.
Darove, ki jih boste ob letošnji TKA akciji zbrali za naše misijonarje,
lahko prinesete v Misijonsko pisarno, ali pa jih nakažete na:
Misijonsko središče Slovenije, Kristanova 1, Ljubljana
Številka poslovnega računa:
Raiffeisen Banka: SI56 2420 0900 4370 443 sklic za TKA: 00 793000
NLB: SI56 0201 4005 1368 933 sklic za TKA: 00 793000
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