
»MI SMO ZNAMENJE«
Z veseljem, dobroto v svet pohitimo,
znamenje rešitve otrokom bodimo.

Trikraljevska akcija 
2010/11

Naše veselje
za srečo drugih

revija za kolednike
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Gospod, napravi me za znamenje
tvojega miru in ljubezni,
da bom gradil mostove med ljudmi,
da bom znamenje tvojega usmiljenja,
resnično znamenje,
da revni niso več revni,
ker jih objemata naša ljubezen in dobrota.

Spoštovani pastoralni sodelavci,
DRAGI KOLEDNIKI!

»MI SMO ZNAMENJE« - to naj bo vaš krik ob letošnji Trikraljevski akciji, koledovanju. 
Ta vaš krik naj vzbudi pozornost, naj pritegne ušesa ljudi, naj zgane srce …  
Ta krik naj preglasi krik številnih otrok v misijonskih deželah, ki trpijo zaradi lakote, 
bolezni, nepismenosti, zaostalosti, zapostavljanja, preganjanja.

»MI SMO ZNAMENJE« - koledniki ste znamenje, da je mogoče tudi v temo 
današnjega časa prižgati luč veselja, da je mogoče v stisko ljudi prinesti rešitev,  
da se da zganiti srca in jih odpreti za dobroto. Vi ste znamenje, da je mogoče 
povezati ljudi, jih navdušiti za pomoč in s tem osrečiti otroke in reševati življenja.

»MI SMO ZNAMENJE« - koledniki ste znamenje, da je v vsaki župniji vsaj nekaj 
mladih in odraslih, ki so pripravljeni ponesti božično veselje v vsako hišo v fari,  
da je mogoče povezati ljudi v dobroti ob veselem vstopu v novo leto.

»MI SMO ZNAMENJE« - koledniki ste znamenje za odprto srce, ki prebuja mnoge 
ljudi dobre volje, da odprejo svojo roko in pomagajo revežem v misijonih.

»MI SMO ZNAMENJE« - da naša ljubezen, požrtvovalnost in dobrota postane 
znamenje Božje bližine, ljubezni in dobrote v deželah, kjer delujejo naši misijonarji.

»MI SMO ZNAMENJE« - našim misijonarjem, da niso sami, ko dvigajo otroke, 
jih postavljajo na noge in usmerjajo v boljše življenje.

»MI SMO ZNAMENJE« - da je Jezus prišel za vse ljudi kot odrešenik in 
da je preko naših znamenj dobrote postavil znamenje Božje ljubezni  
tudi na drugem koncu sveta.

Dragi koledniki! Naj tudi letos
ZNAMENJE VAŠEGA POGUMA – postane ZNAMENJE REŠITVE.
V imenu naših misijonarjev  
se vam iskreno zahvaljujemo!

Bog vas blagoslovi!
Misijonsko središče Slovenije

GVAJANA, MADAGASKAR IN SONČNA ZAMBIJA,  
BENIN IN SALOMONI VAS PROSIJO IZ SRCA,  
POMAGAJTE OTROKOM, JIH REŠITE SKRBI,  
DA SE NJIHOVO ŽIVLJENJE VSAJ MALO UREDI.

Revijo je leta 2010 za interno uporabo izdalo:
Misijonsko središče Slovenije, Kristanova 1, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/300-59-50  Faks: 01/300-59-55
e-pošta: missio@rkc.si     spletna stran: www.missio.si
Gradivo zbral: mss   Odgovarja: Stane Kerin, ravnatelj MSS
grafična priprava Salve d.o.o. Ljubljana
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BITI ZNAMENJE VESELJA IN DOBROTE – to so 
koledniki
Pogum odraslih (župnika, kaplana, kateheta, člana ŽPS) je prvo dobro 
znamenje, da bodo ti prenesli navdušenje na otroke. Otroci so vedno 
pripravljeni sprejeti dobra znamenja in jih uresničiti.
Zadeva se vedno obrne v lastno dobro – kadar želimo pomagati drugim. Če 
radi pomagamo tistim, ki so v misijonih v stiski, bomo tudi doma imeli odprte 
oči za stisko bližnjega in življenje se bo iz noči spreminjalo v sveto noč.

n Prav je, da povabimo čim več otrok in sestavimo več skupin.
n V župniji se vedno najdejo spretni ljudje, ki bodo radi pomagali pri pripravi oblačil. Ta 

morajo biti privlačna in dostojanstvena. Za kroje se lahko oglasite tudi v Misijonskem 
središču. Zvezdo tudi ni težko izdelati, prav tako primerno opazen nabiralnik.

n Posebej bodo koledniki razveselili ljudi, če bodo zapeli primerno pesem. Nadgradnja je 
pa še kakšno glasbilo. Besedilo naj bo kratko in jasno povedano.

n Ker je danes veliko vrat iz umetnih materialov (ali belih), je prav, da imajo poleg krede 
tudi nalepke, ki jih tudi dobite v MSS.

n Letak, ki ga koledniki pustijo pri vsaki družini, bo dopolnil vabilo za pomoč in morda 
koga še pozneje pritegnil k darovanju.

n Izkaznica o »pristnosti« treh kraljev tudi ni odveč. Pove pa tudi, da so koledniki res poslani 
od župnika in da dejansko prosijo za pomoč v misijonih.

n Nahrbtnik bo tudi prav prišel, ker ljudje radi dajo tudi kakšno sladkarijo za kolednike.
n Vedno naj otroke – kolednike – spremlja animator ali druga odrasla oseba, ki naj izdela 

tudi plan poti.
n Nujno potrebno je oznanilo (v cerkvi in na farnem listu), kdaj in kje bodo hodili koledniki.
n Veliko prijaznosti in dobre volje odpira vrata in srca.
n V mestih se splača »nastopiti« tudi na trgih ali pred večjimi trgovinami.
n Tudi podjetja so marsikje pripravljena sprejeti kolednike – seveda se je treba prej najaviti.
Če nas je ZNAMENJE Z NEBES osvojilo, bomo z veseljem ZNAMENJE MED LJUDMI.
Veliko poguma, veselja in vztrajnosti ob izvajanju Trikraljevske akcije in v novem letu vam 
želimo – in se vam v imenu naših misijonarjev zahvaljujemo.

Misijonsko središče Slovenije

Kranj-Šmartin Šenčur

Podbrezje

Kar si ne upa nihče tvegati – bomo mi tvegali.
Kar ne upa nihče izgovoriti – bomo mi izrekli.
Kar si ne upa nihče misliti – razmišljamo mi.
Kar si ne upa nihče storiti – to delamo mi.
Ko nihče ne reče »da« - bomo to storili mi.
Ko nihče odločno ne reče »ne« - to delamo mi.
Ko vsi dvomijo – mi verjamemo.
Ko vsi tako delajo – mi storimo drugače.
Ko vsi hvalijo – mi premislimo.
Ko se vsi norčujejo – mi tega ne delamo.
Ko vsi grabijo za sebe – mi delimo drugim.
Ko je povsod tema – mi prižigamo luč.
    Lothar Zanetti

Voda je življenje.
Ljubezen je živa voda.
Ljubezen je božja moč,
ki oživlja
in napravi rodovitne
vse človeške puščave.
          Phil Bosmans

Vidim sadove Duha:
veselje, mir, prijateljstvo, dobroto, krotkost,
potrpežljivost, ljubezen in duhovnost.
Sadove za novi svet. Svet, ki bo živel.
    Phil Bosmamns
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TRIJE KRALJI V PODGORJU
Majhen jubilej - že petnajsto leto so se na predvečer Sv. Treh kraljev od hiše do hiše 
podali »naši trije kralji«. Lep zimski večer, ki ga že nekaj let ni bilo, je še na poseben 
način dal lepoto in skrivnost temu večeru. Snežilo je kot v pravljici. Dve skupini otrok, 
oblečeni v »kralje« so v župnijski cerkvi najprej sodelovali pri blagoslovu krede, kadila. 
Prejeli so blagoslov in pot od srca do srca se je začela. Ena skupina je odšla v Spodnjo 
vas, druga v Zgornjo vas. Ob pesmi in blagoslovu so se odpirali domovi in srca naših 
krajanov. Redki so ostali skriti za okni in verjetno čutili, da ni prav, da niso odprli svojih 
domov. To naših kraljev ni zaustavilo. Z veseljem so oznanjali, da se je tudi za vse te 
rodil Odrešenik. Celo med potjo so zapeli in si tako greli roke in srca in preganjali tak in 
drugačen mraz. Veliko majhnih otrok je še posebno ta večer težko pričakovalo, da vidi 
in sliši kolednike. Veliko teh ročic se je dvignilo v pozdrav. To je bila tudi posebna moč 
mladim kraljem, ki so zbirali prostovoljne prispevke za slovenske misijonarje in za vse 
vrstnike, še posebno otroke, ki nimajo tega, kar naši, kljub recesiji, imajo. Ob koncu ko-
ledovanja smo bili zelo presenečeni, da je bilo darov precej več kot lani. Tudi sladkarij, 
čokolad in keksov. Večini teh dobrot so se »kralji« odpovedali in jih bomo v naslednjih 
dneh odpeljali v Dom z otroki s posebnimi potrebami v Črno na Koroškem.

Za Tri kralje zapisal in fotografiral Leopold Korat, župnik

BRAZILIJA – 13. februar 2010
SPOŠTOVANI, PREDRAGI VSI, KI STE S SRCEM Z NAMI!
Lurška Mati Božja se nam je res nasmehnila. Ravno na njen dan 11. februarja 2010 sem 
sprejela sporočilo od banke, da je denar trikraljevske akcije že prispel. Ko z veliko hva-
ležnostjo razmišljam o tem velikodušnem daru Slovenske Cerkve brazilskim otrokom in 
mladini, si predstavljam naše drage kolednike - otroke, mlade in odrasle, ki gredo kakor 
pastirčki, kot trije modri od hiše do hiše, v zimi a s toplim razpoloženjem in blagoslavlja-
jo s svojo pesmijo in prisotnostjo vse, ki jih lepo sprejmejo. Veliko je vredno, kar smo v 
denarju dobili od vas, dragi koledniki, dragi dobrotniki, ki ste se akciji odzvali, a veliko 
več je  vredno to, da ste zase, za svojo srečo in srečo drugih zbirali neprecenljive zaklade 
milosti, ki osmišlja in vodi vaše življenje.
Veliko lepih in veselih utrinkov naših otrok vam bomo še sporočali v bodoče, ko bodo 
zacvetele delavnice, razni tečaji, kulturne in obrtne dejavnosti, predvsem pa, ko bodo 
marsikateri tudi začutili, kako prijetno je, ko se lahko, kot vi v Sloveniji, vsaj kdaj pa kdaj 
do sitega naješ. Potem pa imaš voljo še za marsikatero žrtev ....
Torej: Nebeška Mati Marija se nam v tej zahvali pridružuje in vas materinsko blagosla-
vlja. Naj bo ona več kot božična zvezda, naj bo ona sama pot v nebesa. Vroče pozdra-
vljeni – kot je tukaj vroče sonce pod ekvatorjem.

s. Agata Kociper z otroki in mladino, ki vam veliko dolgujemo.
Prisotni pa ste vsak dan v naših molitvah
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EGIPT – OBNOVA ŠOLE
Z veseljem in hvaležnim srcem se Vam ogla-
šam, da se Vam zahvalim v svojem imenu in 
v imenu ravnatelja skupnosti za to bogato 
darilo. Bog povrni vsem dobrotnikom, ki se 
odpovedo marsičem, da pomagajo tistim, 
ki so potrebni njihove dobrote in pomoči. 
Za nas je to darilo zares velika olajšava. Bož-
ja Previdnost ve, za koga mi delamo in nam 
tako priskoči v pomoč. Tokrat je uporabila 
Vas kot posrednika. Bog povrni in prisrčno 
pozdravljeni.

Hvaležni in vdani Franc Zajtl

BRAZILIJA –  
SOCIALNI PROGRAM ZA MLADE
Otroci iz šole Sv. Terezije v Manausu so ne-
skončno hvaležni za velikodušnost vaših src, 
da ste nam podarili kraj učenja, športa, vese-
lja in zdravega življenja. Veliko lepih in vese-
lih utrinkov naših otrok vam bomo še sporo-
čali v bodoče, ko bodo zacvetele delavnice, 
razni tečaji, kulturne in obrtne dejavnosti, 
predvsem pa, ko bodo marsikateri tudi začu-
tili, kako prijetno je, ko se lahko, kot vi v Slo-
veniji, vsaj kdaj pa kdaj do sitega naješ. Bog 
vam natrosi obilo milosti in blagoslova.
s. Agata Kociper

MADAGASKAR – ZAVETIŠČE 
ZA STARŠE IN OTROKE
Prav iz srca in v imenu vseh sester se Vam 
zahvaljujemo za ta lepi dar. Smo že v delu, 
toda težav ne manjka. Velika voda je naredi-
la obilo škode, odnesla posajeni riž, nekate-
rim tudi zrelega. Naj pa pomagajo ljudem, 
ki so brez strehe – ravno tem bomo lahko 
sedaj z vašo pomočjo lajšali bolečino. Še 
enkrat najlepša hvala za poslano in iskren 
pozdrav,

vaša hvaležna  s. Terezija Pavlič, usmiljenka

BENIN – HIŠA ZA UČITELJE
Vaša požrtvovalnost, ljubezen, premagovanje 
mraza, morebitnih neprijetnosti, pa tudi vaše 
veliko veselje, vera, dobra volja, da pomagate 
otrokom v misijonskih deželah, rojevajo sado-
ve. Nastala je lepa zgradba, v kateri profesorji 
že stanujejo. Škof je zapisal: »Hiša učiteljev, ki 
ste jo omogočili z vašimi darovi, je končana in 
čudovito lepa. Hvala-hvala-hvala.«
Dragi otroci: ne le en nasmeh in ne le za en dan 
– veliko nasmehov za več let ste prinesli s svo-
jim darom, trudom, žrtvijo, veseljem. Naj vam 
Gospod še naprej množi in veča veselje vašega 
srca, družin in župnij.

P. Pepi Lebreht, bivši misijonar v Beninu

SLONOKOŠČENA OBALA – 
MEDICINSKI CENTER
Dragi otroci, ki ste sodelovali pri Trikraljevski 
akciji! Dragi ljudje dobre volje! Poglejte, kako 
že nastaja lepa stavba, podaljšek našega me-
dicinskega centra. Ima že streho in zdaj delavci 
pripravljajo tla za ploščice. Prav vsakemu od vas 
se želim zahvaliti za vašo velikodušnost, veselje, 
solidarnost in napor, ki ste ga pokazali, ko ste 
obiskovali ljudi. Tudi vam, dragi darovalci, iskre-
na hvala. Mnogo lažje bomo lahko delali, saj bo 
vsak imel svoj prostor, bolniki se bodo bolje po-
čutili, vsak bo lahko v miru in z zaupanjem govo-
ril in poslušal. Iskrena hvala vsem in Bog obilno 
poplačaj.      S. Anica Starman

SALOMONI –  
IZOBRAŽEVALNI CENTER
Močno nas je razveselila novica, da so »trije 
kralji« zajetno podprli načrte za izobraževalno 
središče, ki bo imelo trojno poslanstvo. Najprej 
omogočiti mladim, ki niso mogli v šolo, da se na-
učijo pisati in računati, nekaj angleščine, pred-
vsem pa praktičnih veščin. Drugo je usposablja-
nje voditeljev vaških cerkvenih skupnosti brez 
duhovnika, tretje pa vzgoja kandidatov za laza-
riste. Hvala Vam, ker ste z nami in nam pomaga-
te polagati temelje boljše prihodnosti mnogim 
mladim Salomoncem. Veliko blagoslova v no-
vem letu. Hvaležni Drago Ocvirk

SADOVI LANSKEGA KOLEDOVANJA – TKA 2009/10
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MADAGASKAR – DISPANZER
Res hvala vsem tistim, ki so prispe-
vali k Trikraljevski akciji in še posebej 
tistemu, ki je prispeval največ. Denar 
pa ne počiva na našem računu, am-
pak počasi kopni, saj so stene pozi-
dane že skoraj do vrha. Dispanzer je 
že pod streho. Pesek smo potegnili 
iz vode, poiskali kamenje za temelje, 
ostalega pa stolkli za betoniranje ... 
Zgradba je trdna. Voda je že napelja-
na… Za tem je prišla dr. Tadeja Kotar, 
ki ima velik delež pri našem projektu 
dispanzerja. Sedaj se trudi z zbira-
njem opreme. Tomaž v Vangaindranu 
že dela vrata, okna, omare, mize, re-
gale, itd.

Hvaležni Izidor Grošelj

KIRGIZIJA – ZAVETIŠČE
V imenu naše jezuitske skupnosti bi se Vam rad zahvalil za Vašo pomoč pri našem 
pastoralnem in karitativnem delu v Kirgiziji. Z vašo finančno pomočjo smo uredil 
vrt in ograjo, obnovili smo več sob, med njimi sobo za naš župnijski karitativni cen-
ter, skladišče za obleke in drugo pomoč, katero razdeljujemo potrebnim, sobo za 
goste, ter urad za Združenje invalidnih otrok. Poleg tega smo vgradili ogrevanje v 
osmih sobah. V naših molitvah se bomo spominjali pogumnih kolednikov in do-
brotnikov.

p. Janez Mihelčič

TKA 2010/11 –  
LETOŠNJA TRIKRALJEVSKA AKCIJA
P. HUGO DELČNJAK, frančiškan  
FRANCOSKA GVAJANA
UČILNICE ZA VEROUK
V župniji Sinnamary imamo pri verouku 230 otrok v vseh 
petih letnikih verouka. Nimamo pa nobenih veroučnih pro-
storov. Ta se poučuje na domovih 26 katehistov. Že dalj časa 
sem prežvekoval ta načrt, kako priti do prepotrebnih pro-
storov za verouk in vsa številna srečanja mladega župnij-
skega občestva. Letos sem se odločil, da ugriznem v to kislo 
jabolko. Podrli bi staro leseno kolibo in zgradil prostore s po-
vršino 9m X 20m. Darove bi poiskal pri različnih darovalcih. 
V upanju, da nam bo »po dežju« posijalo sonce od sloven-
skih kolednikov – molim za vas.
Vrednost projekta: 70.000.- € TKA prosim za: 15.000.- €

JANEZ KRMELJ, duhovnik LJ nadškofije  
MADAGASKAR
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER
Kako si upam zopet prositi … pa vendar, saj ne gre za mene … 
z vami pa zmorem vse. V naši župniji moramo mladim nujno 
priskrbeti izobrazbo in hkrati vzgojo tako na socialnem, šol-
skem in zdravstvenem področju. Prostore smo, hvala Bogu, 
spravili skupaj. Opremiti bi pa morali šolo – saj veste, kaj vse 
se potrebuje. Opremiti bi morali stanovanja za 30 učiteljev. 
Saj ljudje pomagajo, kolikor morejo, pa jim večkrat še za 
preživetje zmanjka. So pa stvari, ki jih je treba kupiti. Zato 
zaupam v pogum Treh kraljev in se priporočam Bogu za vas 
in za nas.
Vrednost projekta: 30.900.- € TKA prosim za: 30.900.- €

JOŽE ADAMIČ, lazarist – MADAGASKAR
UČILNICE ZA POUK
Otrok je, hvala Bogu, veliko. Skupaj s starši vidijo bodočnost 
v znanju. Misijonarji bi jim radi omogočili možnost šolanja, 
vzgoje, srečevanj … Zato so nujno potrebni prostori. Teh 
nam pa zmanjkuje, obstoječe učilnice so prepolne. Edino 
upanje v teh zaostalih krajih smo misijonarji. Moje edino 
upanje pa ste vi, dragi koledniki! Sedaj, ko sem si v domovini 
pokrpal zdravje, sem prepričan, da bi z vašo dobroto lahko 
uresničil sanje naših otrok.
Vrednost projekta: 30.000.- € TKA prosim za 25.000.- €

SADOVI LANSKEGA KOLEDOVANJA – 
TKA 2009/10
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S. MARJETA ZANJKOVIČ, salezijanka   
MADAGASKAR
OSNOVNA ŠOLA (za 6. do 8. razred)
Ankofafa je zelo revno predmestje Fianarantsoe. Veliko 
družin je brezposelnih in svojih otrok ne morejo pošiljati 
v šole. V naši šoli dajemo prednost najrevnejšim, mnogi 
med njimi se šolajo pri nas brezplačno ali s pomočjo do-
brotnikov iz tujine. Naši otroci petletke, ki jo vodimo že 
vrsto let, so v veliki težavi za nadaljnje šolanje po drugih 
šolah zaradi oddaljenosti. Zato že dolgo načrtujemo gra-
dnjo drugega dela osnovne šole. Otrokom in njihovim 
družinam ne bo treba po končani petletki pri nas iskati 
drugih oddaljenih šol za nadaljnje šolanje. Trikraljevska 
akcija je za nas, za otroke in starše rešitev. Hvala vam!
Vrednost projekta: 60.000.- € TKA prosimo za: 20.000.- €

P. MIHA DREVENŠEK, minorit – ZAMBIJA
KNJIGA KNJIG – SVETO PISMO
Pošiljam našo prošnjo za pomoč, da končamo ponatis 
sv. pisma. V Zambiji verjamemo, da je kristjan brez sve-
tega pisma, kakor bajta brez strehe ali temeljev. Zato 
bi radi mladim pri temelju njihove rasti ponudili knjigo 
vseh knjig – sveto pismo. Hvala vam in Bogu za vašo skrb 
in pomoč, ki nam jo nudite že tolika leta. Poplačali vam 
bomo pa z valuto, ki žepov ne trga, tat ne more ukrasti, 
mol pa ne požreti. Molili bomo za vas!
Vrednost projekta: 32.000.- € TKA prosim za: vsaj 20.000.- €

KLEMEN ŠTOLCAR, duhovnik LJ nadškofije   
MADAGASKAR
OTROŠKO MLADINSKI CENTER
Naša župnija nima prostorov za župnijske dejavnosti. 
Veroukarji gostujejo po raznih mestnih šolah in dosti-
krat so »na cesti«. V okviru cerkve imajo otroci in mladi 
polno dejavnosti. Za vse te manjka prostorov in so dosti-
krat kar na travnatem dvorišču ali pa se v dežju stiskajo 
pod napuščem …
Potrebovali bi tudi knjižnico, prostor, kjer bi se lahko di-
jaki učili, pa še za kakšen šport, kot namizni tenis … Do-
bro, da imamo vas, da nam v stiskah pomagate. Najlepša 
hvala za vse, kar vam bo uspelo pri tem prizadevanju.
Vrednost projekta: 47.000.- € TKA prosim za: 37.000.- €

S. DORTEA DUNDJER, Marijina sestra – BENIN
ZAVETIŠČE ZA DEKLETA
Iščem, poskušam … ne najdem! Vi ste naše edino upa-
nje. Pri nas imamo trenutno 30 deklet. Morali bi jih 
v varstvo in vzgojo sprejeti še več – pa nimamo pro-
stora. Skladišče smo spremenili v spalnico. Pomagajo 
nam hrvaški dobrotniki (45.000.- €). Vendar treba je 
kupiti cement, železo … Vaša pomoč bi nas rešila iz 
hude stiske. Usmilite se nas. Zaupam v Boga in v vašo 
ugodno rešitev naše prošnje.
Vrednost projekta: 57.000.- € TKA prosim za: 12.000.- €

DRAGO OCVIRK, lazarist – SALOMONI
OTROŠKI VRTEC
V vasi Canaan na otoku Kohigo, so ljudje priseljenci iz 
sosednje države Kiribati, kjer je tam zmanjkalo zemlje 
zanje. Pred tremi jim je cunami razdejal domove. Po-
stavili so si skupno hišo, cerkvico in kočo na kolih, ki 
jo uporabljajo tudi za vrtec. Zato bi zelo radi zgradili 
vrtec z dvema sobama, saj je 100 otrok v enem pro-
storu le preveč. Gradili bi sami, le material potrebujejo. 
Računajo na Božjo pomoč in Vašo solidarnost. Naj Vas 
zvezda, ki je vodila tri kralje, popelje k vrstnikom dete-
ta Jezusa v Kanaan na Salomonih. Hvala Bogu in Vam, 
Drago Ocvirk.
Vrednost projekta: 17.000.- € TKA prosim za: 17.000.- €

TKA 2010/11 –  LETOŠNJA TRIKRALJEVSKA AKCIJA

Kranj-Šmartin
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MADAGASKAR
Velikost: 587.041 km2

Število prebivalcev: 17.082.000
Glavno mesto: Antananarivo

Na Madagaskarju deluje največ 
slovenskih misijonarjev.
To so lazaristi – Misijonska družba:

Adamič Jože (Manakara), Kerin Tone (Midungi) in Pe-
dro Opeka (Antananarivo)

Duhovniki LJ nadškofije:
Izidor Grošelj (Matanga), Janez Krmelj (Ranomena)  in 
Klemen Štolcar

Sestre Usmiljenke – Hčere krščanske ljubezni:
s. Marjeta Mrhar (Tolangnaro), s. Terezija Pavlič (Rano-
mena) in s. Marija Pavlišič (Farafangana)

Laiški misijonarji:
Ana Kneževič (Vangaindrano), Matija Nared (Matan-
ga), Tomaž Oblak (Antananarivo) in Katarina Šabič 
(Vangaindrano)

Poslanstvo, ki ga vršijo naši misijonarji na tem ogro-
mnem otoku:

reševanje smetiščarjev, gradnja cest, stanovanj, šol, 
ambulant, medicinskih centrov, zavetišč … skrb za 
prehrano, pomoč pri kmetovanju … ustanavljanje 
šol, poučevanje, vzgoja za poklic … gradnja župnij-
skih centrov in cerkva … verouk, sv. maša, delitev za-
kramentov … predvsem pa – živijo z ljudmi v njihovi 
revščini in skupaj z njimi ustvarjajo boljše pogoje za 
življenje in za lepšo bodočnost.

BENIN
Velikost: 112.622 km2

Število prebivalcev: 7.250.000
Glavno mesto: Porto Novo

V Beninu je dolga leta deloval naš frančiškan, p. Pepi Le-
breht.
Marijine sestre, ki tam vršijo pomembno poslanstvo 
»skrbne Mate in goreče Marije«, niso iz Slovenije, ampak 
iz Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. So pa povezane z 
našimi Marijinimi sestrami, ki so tudi bile nekoč tam.

ZAMBIJA
Velikost: 752.614 km2

Število prebivalcev: 10.462.00
Glavno mesto: Lusaka

Prekrasna zelena dežela z mnogimi 
naravnimi lepotami in bogastvi. Žal 

pa je izven mest strašna revščina.
V Zambiji v Ndoli deluje p. Miha Drevenšek, minorit. Nje-
govo glavno poslanstvo je skrb za preživetje in šolanje 
otrok in pa velik projekt tiskanja šolskih knjig, revij in 
drugih vzgojnih stvari ter ukvarjanje z mladino (šport, 
glasba, aktivnosti …).
V Zambiji so tudi jezuiti: p. Jože Grošelj (Nangoma), p. 
Janez Mlakar (Nampundwe), p. Janez Mujdrica (Kitwe), 
p. Jože Rovtar (Lusaka) in p. Radko Rudež (Lusaka). Tudi 
njihovo osnovno poslanstvo je živeti med ljudmi in jim 
pomagati pri preskrbi hrane, zdravil, šolanja, izobrazbe in 
pa vključiti v njihov vsakdan svoj zgled krščanske ljubezni.

FRANCOSKA GVAJANA
Velikost: 83.534 km2

Število prebivalcev: 182.000
Glavno mesto: Cayenne

Država ima sicer francoski sistem in 
tudi še veliko pod- pore, vendar je v oddaljenih krajih še 
vedno veliko revščine, takšne in drugačne. Tukaj se razda-
jata naša franšičkana, p. Hugo Delčnjak (Sinnamary) in p. 
Milan Kadunc (Iracoubo). Njuna skrb je lajšanje revščine, 
skrb za učitelje in katehiste in pastoralna oskrba ljudi v 
oddaljenih krajih.

SALOMONOVI OTOKI
Velikost: 28.370 Km2

Število prebivalcev: 461.000
Glavno mesto: Honiara

Za Lazaristom iz Hrvaške, Ivico Gre-
gurcem, je našel svoje polje oznanjevanja in dela na 
Gospodovi njivi tudi njegov sobrat, dr. Drago Ocvirk. 
Največji problem je tukaj oddaljenost, nepovezanost (ni 
cest ne čolnov). V oddaljenih krajih ni šol. Potrebno je 
vse – od otroških vrtcev, do visokih šol. Po zaslugi naših 
misijonarjev (dr. Drago) deluje bogoslovje, urejajo raz-
mere, vzgoja in duhovna oskrba.

DEŽELE, KJER BO LETOŠNJA   TKA POMAGALA REŠEVATI

Za primerjavo: Slovenija meri 20.256 km2 in ima nekaj preko 2 
MIO prebivalcev.
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misijonar država vrsta pomoči vsota

Franc Zajtl Egipt obnova šole 10.000.- €

s. Agata Kociper Brazilija program za mlade 60.000.- €

s. Terezija Pavlič Madagaskar zavetišče za otroke 35.000.- €

p. Pepi Lebreht Benin hiša za učitelje 30.000.- €

s. Anica Starman Slonokoščena obala dograditev med. centra 13.000.- €

Drago Ocvirk Salomoni izobraževalni center 120.000.- €

Izidor Grošelj Madagaskar dispanzer za otroke 35.000.- €

p. Janez Mihelčič Kirgizija zavetišče za inv. otroke   5.200.- €

SKUPAJ 308.200.- €

TKA 2009/10 –  
LANSKA TRIKRALJEVSKA AKCIJA

Visoko

Črneče

Šentjur

Šentjur

Podbrezje
Žiri

Želimlje Želimlje

Razkrižje

Razkrižje
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KOLEDOVANJE – 
PORTOROŽ
11. januar 2010
Dan sv. Štefana je za župniji Lu-
cija in Portorož koledniški dan. 
6.12.1998 smo se prvič odločili, 
da se priključimo tej veseli do-
brodelni akciji. Prvič sta se na 
pot odpravili dve skupini. Sku-
pina otrok in skupina mladih. 
Letos je koledovalo 7 skupin. 
Naše koledovanje večinoma 
poteka v mestu, nekaj pa tudi v 
obmestnih naseljih. Obiščemo 
le tiste stanovalce, ki nas po-
vabijo. Tistim, ki nas med potjo 

ustavijo in sprašujejo, kaj je to, kar počnemo, prijazno razložimo, ponudimo letak Tri-
kraljevske akcije in vprašamo, če želijo, da jih drugo leto obiščemo. Zapišemo si naslov 
in tako se število vsako leto veča. Koledniki so navdušeni, ker jih ljudje z veseljem spre-
jemajo in ker na prijeten način delajo dobra dela. Za nameček nam je Stvarnik ponudil 
še zelo lep sončen dan. Koledovanje smo začeli s pripravo v Portorožu. Najprej smo obi-
skali varovance v domu starejših občanov v Luciji. Tam smo imeli sv. mašo in blagoslov 
koledniških skupin, nato veselo odšli na pot.
Pošiljam nekaj slik, ki sta jih naredili Urša Sivic in Alenka Kovačič.
Lepo pozdravljeni! Cilka Kavčič, katehistinja

ČRNEČE – TKA 2009/10
V dneh med božičem in novim letom pa je pet 
skupin kolednikov  opravilo letošnjo  trikralje-
vsko akcijo. Od hiše do hiše so koledniki  pri-
našali ljudem blagoslov za novo leto in zvezdo 
upanja trpečim. Darove, ki so jih nabrali, so da-
rovali otrokom tistih dežel, kjer delujejo naši 
misijonarji. Besedilo in foto: Franci Kotnik

SREČANJE KOLEDNIKOV LJUBLJANSKE NADŠKOFIJE
16. januar 2010, Šentvid nad Ljubljano
Srečanja se je udeležilo okrog 250 kolednikov in njihovih 
spremljevalcev iz 21 župnij. Srečanje smo pričeli s sveto 
mašo, ki jo je vodil Slavko Kalan (škofijski animator za mi-
sijone - ŠAM), pridigal je nekdanji misijonar na Madaga-
skarju g. Janez Mesec, ki je po maši predstavil s sliko in 
besedo svoj poklic in delo na Madagaskarju. Koledniki 
so bili tako navdušeni, da so se z misijonarjem želeli še 
in še pogovarjati. Največje veselje pa je naredila mladim 
kolednikom glasbena skupina Čuki, ki so mlade in otroke za trenutek 
ponesli na krilih glasbe in pesmi v skrivnostne zvezde veselja, pesmi in plesa. Bog povrni vsem 
kolednikom in vsem, ki pomagate tem skupinam v vaših župnijah, da z vašo pomočjo lahko 
našim misijonarjem storimo toliko dobrega. Slavko Kalan, ŠAM

SREČANJE KOLEDNIKOV MARIBORSKE NADŠKOFIJE
9. januarja, pri kapucinih na Ptuju, v župniji Sv. Ožbalt
Srečanja se je udeležilo preko 120 kolednikov, ki so prišli iz devetih župnij. Srečanje smo začeli 
v cerkvi, kjer je frančiškan, p. Pepi Lebreht, ob somaševanju 7 duhovnikov daroval sv. mašo. 
Po maši je imel p. Pepi čudovito predavanje ob slikah o svojem misijonskem delovanju v Beni-
nu v Afriki. Po kosilu je po različnih prostorih po župnišču potekala zanimiva igra, med katero 
so se otroci prav prijetno zabavali, spoznavali in naučili še kaj novega o drugih in o slovenskih 
misijonarjih. Sam sem Bogu hvaležen, ker sem v tem dnevu spoznal veliko otrok in mladih, 

ki imajo veliko srce, sijoče oči in so pripravljeni po-
magati tistim, ki na drugem koncu sveta potrebujejo 
našo pomoč. br. Matej Štravs, kapucin

SREČANJE KOLEDNIKOV  
NOVOMEŠKE ŠKOFIJE
9. januarja, 2010, v župniji Podzemelj
Skupaj je bilo 35 udeležencev.
Srečanje smo začeli s sveto mašo. Somaševanje je 
vodil g. dr. Drago Ocvirk, ki je že v nagovoru spre-

govoril o Salomonovih otokih in življenju tamkajšnjih prebivalcev. Po sv. maši nam 
je še več povedal in tudi v sliki pokazal o tem misijonskem področju. Vsi koledniki so z 
navdušenjem prisluhnili gostu, ki 
je z njemu lastnim navdušenjem 
govoril o vsem, kar se tam doga-
ja. Zaključili smo z malico in polni 
novih spoznaj smo se razšli z že-
ljo, da se prihodnje leto zberemo 
v še večjem številu. Za vse se jim 
najlepše zahvaljujem in kličem: 
Bog povrni! Ciril Murn, ŠAM
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Koledniki, ko pridejo k hiši, zapojejo pesem, lepo pozdravijo in potem reciti-
rajo besedilo. Na podboje vrat napišejo ali prilepijo 20+G+M+B+11
Tisti, ki ima skrinjo, poprosi za dar. Obvezno pustijo v vsakem stanovanju 
(tudi tam, kjer jih ni doma) letak z razlago Trikraljevske akcije in prošnjo za 
pomoč. Vsem voščijo praznike in blagoslov v novem letu. 

ZVEZDA:
Zvezda sem sredi vaših noči, 
svetlobo prinašam v temne vam dni. 
Novica vesela je to od Bogá, 
da Jezus rešitelj je vsega svetá.

GAŠPER:
Mi pa prinašamo vam blagoslov, 
naj sreča napolni rodni vaš krov, 
zdravje, pogum naj vas se drži, 
to v novem vam letu želimo prav vsi.

MIHA:
Seveda pa tudi dvigamo glas, 
ker za mnoge po svetu temán je ta čas, 
bolezni in lakota mnoge težijo, 
mirú in pravice pa vsi si želijo.

BOLTEŽAR:
Poglejte veselo preko ograj, 
radi pomagajte revnim sedaj, 
lučko rešitve jim z darom prižgite, 
v njihova srca pogum jim vrnite.

VSI:
Hvala za vašo odprto rokó, 
mnogim bo to odprlo nebo. 
Naj sreča in mir vas vseh se drži, 
naj zdravje, veselje Bog vam deli.

»ZNAMENJE REŠITVE«
Koledniki (trije kralji in angel z zvezdo) z ministranti in duhovnikom 
pridejo po sredini cerkve pred oltar. Vstopna pesem ali orgle.
Po uvodnem pozdravu duhovnika …

Baltazar:
Jaz sem Baltazar, eden od treh kraljev.

Miha:
Jaz tudi spadam zraven. Jaz sem Miha. Tudi jaz sledim zvezdi, ki žari na nebu.

Gašper:
Hja, jaz tudi. Meni je pa ime Gašper. S seboj imam zlato. Nosim ga novorojenemu 
Kralju.

Baltazar:
Od mene pa bo Otrok dobil miro. Ta je tudi tako dragocena kot zlato. To je dišava, ki je 
koristna za zdravje in še lepo diši.

Miha:
Jaz mu pa nesem kadilo. Ima zelo prijeten vonj. Uporabili ga bomo pri današnji slo-
vesnosti.

Gašper:
Te stvari, ki jih nosimo, se ne dobijo v Sloveniji. Prinesli smo jih iz daljnih dežel.

Baltazar:
Ja točno. Tako kot kava, banane, bombaž, kakav in še druge dobre in uporabne stvari.

Miha:
Jaz sem slišal, da ljudje, ki to pridelujejo, za to dobijo prav malo.

Gašper:
Ja, in pri težkem delu mnogokrat trpi njihovo zdravje. 
Zemlja in pragozd pa prav tako. In otroci morajo tudi 
delati, v šolo pa največkrat ne morejo.

Baltazar:
Zakaj je to tako?! Ali nimajo vsi ljudje pravico do 
poštenega življenja?!

Miha:
Ali niso vsi ljudje enako vredni, pa čeprav imajo drugačno 
barvo kože!

Gašper:
Ali se ni Jezus zato rodil, da bi bili vsi ljudje srečni.

Zvezda:
Jaz sem zvezda. Jaz sem znamenje, ki ga je Bog postavil na 
nebo. Jaz sem znamenje, ki kažem, da je sprememba mogoča.

Kranj Šmartin

Podzemelj
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GOSPOD JEZUS, TI SI ZNAMENJE,
da lahko vsi ljudje lepo živimo. 

Gospod, usmili se.

GOSPOD JEZUS, TI SI ZNAMENJE,
da so tudi revni otroci naši bratje in sestre.
 Kristus, usmili se.

GOSPOD JEZUS, TI SI ZNAMENJE,
da je mogoče stopiti na novo pot.
 Gospod, usmili se.

GOSPOD JEZUS, TI SI ZNAMENJE,
ki prinaša slavo Bogu in mir ljudem.

SLAVA BOGU NA VIŠAVAH …
 

MISLI ZA NAGOVOR:
Bog sam je v lepoti narave postavil nešteta znamenja …

Ob polnosti časov se je pokazalo posebno zname-
nje na nebu. Zvezda nam sporoča, da je rojen Odrešenik. Ta zvezda, to znamenje, je 
prebudilo tri kralje, da so se odpravili na pot. In koliko je bilo znamenj na poti (Jeru-
zalem, Herod …) in v Betlehemu (gostilna, pastirji, poljane, hlev, darila …).

Jezus je pozneje v življenju postavil mnogo znamenj. Sam je bil znamenje dobrote 
za revne in bolne. Njegov križ je znamenje neizmerne božje ljubezni do vseh ljudi. 
Mnogi so mu sledili in so hoteli biti znamenje, da je mogoče drugače, pošteno, vese-
lo živeti.

Tudi mi lahko postavljamo znamenja za drugačno življenje. Svoje dobrine lahko 
delimo z drugimi in tako tudi v misijonskih deželah spreminjamo življenje na bolje. 
Posebej pa so koledniki znamenje Jezusa Odrešenika. Zapustijo tople sobe in se po-
dajo od hiše do hiše, od družine do družine in prinašajo veselo sporočilo in s tem 
znamenje, da nas ima Bog vse zelo rad. Kot nekoč Jezus, prihajajo k ljudem, odpirajo 
njihova srca, da tudi ti ljudje postanejo znamenje dobrote in odprtosti za otroke v 
tretjem svetu.

Misijonarji po požrtvovalnosti kolednikov in po dobroti ljudi postanejo znamenje 
v misijonskih deželah, da je Bog Oče vseh ljudi in da je Jezus naš brat.

Zvezda nad Betlehemom je znamenje, da je v Jezusu zasvetila luč rešitve. Jezus je 
znamenje, da je Božja dobrota in ljubezen objela ves svet. Mi smo znamenje koliko 
nas je ta luč razsvetlila, koliko nas je Jezusova navzočnost spremenila.

Bodimo znamenje, da je Bog z nami – sedaj med prazniki in da bo z nami vse 
novo leto.

PROŠNJE LJUDSTVA
Koledniki prinesejo darove, povedo prošnjo in dar položijo k oltarju.

Duhovnik: 
Bratje in sestre, z znamenji danes pokažimo Bogu, česa si želimo in za kaj ga 
prosimo. Pri tem nam bodo pomagali koledniki.

Pridejo z darovi:
ZVEZDA: Zvezda je Trem kraljem pokazala pot k jaslicam. Gospod, pomagaj vsem 

ljudem najti pot k tebi.

KRONA: Krona je znamenje kraljeve časti in dostojanstva. Gospod, pomagaj vsem 
ljudem, da bodo lahko dostojno in pošteno živeli.

ŠMINKA: Šminka nas lahko pobarva. Gospod, pomagaj nam da ne bomo ljudi 
drugačne barve kože odklanjali.

KREDA: S kredo napišemo na vrata blagoslov. Gospod, stoj ob strani vsem ljudem, 
posebej še tistim, ki potrebujejo tvojo pomoč in tvoj blagoslov.

SKODELICA RIŽA: Riž je osnovna hrana ljudi v misijonih. Gospod, omogoči jim dovolj 
vsakdanje hrane.

BLAGAJNA (škatlica): V tej škatlici smo 
zbirali darove za lačne  in revne otroke. 
Gospod odpri nam srca in roke, da bomo 
velikodušno darovali in da bodo ti darovi 
obrodili bogate sadove.

Duhovnik: Nebeški Oče, kadar smo, kakor 
tvoj Sin, tudi mi znamenje dobrote in smo 
se pripravljeni žrtvovati za druge, takrat 
svetloba svete noči tudi danes premaga 
temo. Pomagaj nam, da bomo vedno 
znamenje tvoje ljubezni, s katero nas ti 
ljubiš zdaj in vekomaj. Amen.

PO OBHAJILU:
Ali je lahko ta mali kruh
za nas vse življenja duh?
Nam res lahko ta kaplja vina
vsem podari rešitev Božjega Sina?
Je lahko to malo Dete
življenje novo za vse veke?
Znamenje iz Betlehema
za dobroto nam srce razvnema.



ČESAR SE MI VESELIMO –  
RADI Z DRUGIMI  
DELIMO

Trikraljevski koledniki smo župnijo obhodili. 
srečno novo leto smo vam vsem voščili

Lahko bi v počitnicah za pečjo sedeli, 
a otrokom v misijonih smo pomagati želeli.

Vi prijazno povsod ste nas sprejeli, 
da pri vaših jaslicah smo lahko zapeli.

Dar za uboge v misijonih vi ste poklonili, 
zraven pa še nas lepo ste pogostili.

Sadove naj bogate dar vaš obrodi, 
vas pa z blagoslovom Bog naj obdari.

DRAGI KOLEDNIKI!
Vabimo vas, da se po končanem koledovanju udeležite

SREČANJA KOLEDNIKOV, ki bo v letu 2011 ob sobotah in sicer:

CE 22. januar 2011 Celje – salezijanci
KP 15. januar 2011 Vipava – Škofijska gimnazija
LJ 22. januar 2011 Šentvid nad Ljubljano, Zavod sv. Stanislava
MB 22. januar 2011 Slivnica pri Mariboru
MS 15. januar 2011 Grad
NM 8. januar 2011 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 ani-
matorju za misijone, ta pa bo sporočil škofijskemu animatorju. Pridite z veseljem!

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

Mladim po svetu hudo se godi,
z darovi jim radi pomagajmo vsi.


