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KOLEDNIKI SO ZNAMENJE  
ZA BOLJŠI SVET – 
ZA PRAVIČNOST V LJUBEZNI!

Gospod, vznemiri nas!
Napravi nas nemirne, o Bog,
ker smo ob mnogih stvareh, ki jih imamo,
izgubili žejo po vodi življenja;
ker smo se zaljubili v ta minljivi svet
in izgubili sanje za neskončnost;
ker smo v zagnanosti  
za graditev novega sveta
opustili misel na novo nebo;
ker smo videli le sebe
in spregledali Tebe v naših bratih.
Gospod, vznemiri nas!

Najpomembnejše pri kolednikih je to,
da otroci v premožnem svetu
niso pozabili otrok  
v tistih deželah sveta,
kjer je zelo hudo.

kardinal Schöborn

Spoštovani pastoralni sodelavci, 
DRAGI KOLEDNIKI!

Koledovanje ali Trikraljevska akcija postaja tradicionalna tudi na Slovenskih tleh. Nešte-
to otrok, mladine in starejših je v minulih letih stopalo po tej poti petja, molitve, veselja, 
druženja – prinašanja voščil in blagoslova ob praznikih in v novem letu. Koledniki so bili 
vedno prinašalci veselja in povezovalci župnije. Veselje, ki se širi po vsej fari, seže preko 
meja Slovenije v daljne kraje, kjer pa zaradi revščine in zaostalosti, preganjanja in bolezni, 
stiske in osamljenosti – ni vedno tako prijetno, kot je to lahko pri nas.

Zato je tako pomembno veselje, ki povezuje med seboj skupino kolednikov, domačo žu-
pnijo in misijonske dežele. Koledniki s svojo dobro voljo in požrtvovalnostjo dajejo pleme-
nit zgled vesele ljubezni in vabijo k dobroti do vseh ljudi, posebej do osamljenih, ponižanih, 
do tistih, ki so na robu družbe.

Trikraljevska akcija tako postaja vesela in učinkovita pomoč za reševanje največjih stisk v 
misijonskih deželah. V temi revščine živijo s preprostimi ljudmi tudi naši misijonarji. Ravno 
oni so v teh dneh hvaležni vsem pogumnim kolednikom, ki jim ne bo žal napora, ki se ne 
bodo bali mraza, ki jim ne bo nerodno stopiti od hiše do hiše … Misijonarji se zavedajo, da 
molitev domovine in dobrota ljudi – posebej ob Trikraljevski akciji – pomaga uresničevati 
tako potrebne projekte za pomoč otrokom in mladini.

Vesela pot kolednikov in prinašanje dobrih želja po domovih – se nadaljuje na misijon-
ske poljane, kamor prinaša rešitev, nasmeh, izobrazbo, zdravje, življenje.

Hvala vam, dragi koledniki za pogum – hvala vsem animatorjem in spremljevalcem za 
dobro voljo – hvala vsem za vztrajnost.

Naj božji blagoslov spremlja vaše poti in naj odpira srca ljudi za luč veselja in za darova-
nje ubogim.

Pogumno na pot – in srečno – k praznikom, k ljudem in v novo leto 2012.
Vaš pogum naj bo znamenje, da je mogoče uresničiti pravičnost v ljubezni.
V imenu naših misijonarjev se vam iskreno zahvaljujemo!
Bog vas blagoslovi!

Misijonsko središče Slovenije

3



KOLEDNIKI URESNIČUJEJO  
PRAVIČNOST V LJUBEZNI

KAKO SE ODLOČITI ZA TRIKRALJEVSKO AKCIJO  
IN PRIPRAVITI KOLEDOVANJE

Pogum odraslih (župnika, kaplana, kateheta, člana ŽPS, animatorja) je prvo dobro zna-
menje, da bodo navdušenje za koledovanje prenesli na otroke. Otroci so vedno pripravljeni 
sprejeti dobre namige in jih uresničiti.

Če se radi odpremo bližnjim (so-faranom) in jim pomagamo (z obiskom, prijazno bese-
do, voščilom, pozornostjo …), bo župnija povezana in bo rada sodelovala pri uresničenju 
skupnih akcij v kraju. Hkrati pa bo imela tudi široko srce za stiske v misijonskih deželah.
 Prav je, da povabimo čim več otrok in sestavimo več skupin.
 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.

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

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

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

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

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

tudi plan poti.
 Nujno potrebno je oznanilo (v cerkvi in farnem listu), kdaj in kje bodo hodili koledniki.
 Veliko prijaznosti in dobre volje odpira vrata in srca.
 V mestih se splača »nastopiti« tudi na trgih ali pred večjimi trgovinami.
 Tudi podjetja so marsikje pripravljena sprejeti kolednike – seveda se je treba prej najaviti.

Če nas je osvojila LJUBEZEN Z NEBES, bomo z veseljem tudi mi osvajali z DOBROTO.

Veliko poguma, veselja in vztrajnosti ob izvajanju Trikraljevske akcije – vam želimo,  
v novem letu pa blagoslova – in se vam v imenu naših misijonarjev zahvaljujemo.

Misijonsko središče Slovenije

To so koledniki …

ZNAMENJE
Človek ne more živeti sam. Samo v družbi, skupnosti je lahko vesel, uspešen, zadovoljen. 

Samo skupaj z drugimi lahko dosega srečo – če se skupaj zanjo trudijo, jo vsi tudi dosežejo. 
Koledniki so znamenje, da je mogoče veselo sodelovati, prinašati veselje drugim in razve-
seliti celo tiste, ki so daleč po svetu.

VESELO OZNANILO
Bog je postal človek, da bi živel z nami, da bi z nami doživljal skrbi in težave in nas iz teme 

popeljal k luči. S tem veselim oznanilom trkajo koledniki na vrata hiš in prinašajo blagoslov 
veselja, miru in poguma.

»G + M + B« - Christus mansionem benedicat – Kristus, blagoslovi to hišo – to zname-
nje na vratih želi stanovalcem sporočiti blagoslov in Božjo navzočnost v novem letu (zdrav-
je, mir, razumevanje, povezanost, sodelovanje, uspeh – pravičnost v ljubezni).

ŽIVI OBIČAJ
Zvezda je vodila Kralje z vzhoda in jih pripeljala do hleva v Betlehemu, kjer je bil rojen Je-

zus. Ta pot je spremenila njihova življenja. Veseli so se po drugi poti, drugačni, vrnili na svoj 
dom. Ta dogodek se ponavlja ob koledovanju. Koledniki, ki so sami po poti zvezde vodnice, 
ob luči vere, našli Odrešenika, želijo to doživetje prenesti tudi drugim.

BRATSKA LJUBEZEN – SOLIDARNOST
V nasprotju z izkoriščanjem, sovraštvom in preganjanjem, so koledniki prijatelji in bratje 

vsem ljudem, ki jih obiščejo – doma s pesmijo in dobrimi željami, tam daleč z darovi, ki 
rešujejo. Njihova ljubezen torej ne pozna meja in se razdaja za vse ter vabi k odprtosti srca 
za vsakega človeka, četudi je ta daleč od nas, a nas potrebuje.

Zato: NAŠE VESELJE – ZA SREČO DRUGIH
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UTRINEK VESELJA KOLEDNIKOV UTRINEK SREČE MISIJONARJEV

ZANJKOVIČ S. MARJETA – MADAGASKAR – 3.3.2011
Predragi otroci in mladi sodelavci Trikraljevske 

akcije!
Ko sem zaprosila v Slovenijo za pomoč pri zi-

davi naše osnovne šole v Fianarantsoi – Ankofafa 
- Madagaskar, sem precej dvomila, da bi prav jaz 
mogla biti izbrana in prejeti delež vaše čudodelne 
Trikraljevske Akcije! Naši otroci (čez 600 jih je!) so 
pridno molili in klicali božjo previdnost na po-
moč in njihovi goreči vzdihi so se dotaknili božje-
ga Srca, ki nas je obdarilo preko vaših ljubečih in 
velikodušnih rok!

Ko vam izrekam zahvalo, zastopam vsakega 
otroka in njihove starše. Njihove žareče oči od 
veselja govorijo bolj kot vse besede, njihova mo-
litev v zahvalo Bogu za vas nima meja! Ko bi jih 
videli, kako veselo skakljajo okrog nove stavbe, 
ki se ponosno dviga v našem predmestju in na-
znanja veselje, da ima veliko kamnov in opeke, ki 
so zgneteni iz potu slovenskih otrok in mladih, bi 
tudi vi žareli od veselja.

Ljubi Bog naj bo bogat plačnik vsem in vsake-
mu posebej, ki je na kakršenkoli način prispeval 
pri zidavi naše šole; ko bo letos otvoritev šole, vas 

vse prisrčno vabimo (vsaj zastopnike!), da se udeležite tega slavja v našem predmestju in 
se skupaj zahvalimo Bogu, ki nas je dobrohotno izbral za sodelavce v njegovem vinogradu!

Do takrat pa prisrčen pozdrav od vaše hvaležne
s. Marjete Zanjkovič, don Boskove Salezijanke

LJUTOMER – 29.12.2010
Kot v dekaniji, tako v župnij Ljutomer smo le-

tos prvič ustanovili deset koledniških skupin, ki 
so v ponedeljek, 27. decembra, ter deloma v sre-
do, 29. decembra 2010, obiskale vsako hišo ter 
ljudem oznanile, da se je rodil Odrešenik sveta. 
Lani sem bil kaplan v Murski Soboti in to izku-
šnjo kolednikov, ki smo jo lani tam začeli, sem ponesel v župnijo Ljutomer. Župnija ter šivi-
lja Tilika Kolensko je založila in priskrbela vsa oblačila za kralje in pastirje ter vse druge re-
kvizite, kot je skrinjica, osem kraka zvezda, kreda, nalepke in črna krema za obraz. Besedilo, 
ki so ga koledniki govorili, je g. Branko Hrga prevedel v prleščino, tako da je ljudem zvenelo 
bolj domače. Vsaka skupina je bila samostojna, sestavljena iz treh kraljev in treh pastirjev, 
ter enega odraslega voditelja. Vse skupine so 
se dobile v enem od domov kolednikov in od 
tam so šle po vaseh oz. mestu. Kralji in pastirji 
so bili veroučenci od četrtega do devetega ra-
zreda. Vsi so se z veseljem odzvali na povabilo. 
Prvi namen koledovanja je, vsem ljudem v žu-
pniji, tudi oddaljenim, oznaniti, da se je rodil 
Jezus, Odrešenik sveta, ki nam prinaša upanje. 
S tega vidika so vsi koledniki, ki jih je bilo več 
kot 80, bili mali misijonarji, ki so bolj ali manj 
v enem dnevu obhodili celotno župnijo in šli k 
vsaki hiši. Ta dan sem bil delno z vsako skupino in lahko povem, da so bili ljudje več kot nav-
dušeni in po moje v teh dneh po božiču človek pričakuje oznanilo pomembnega dogodka, 
ki se je zgodil v Betlehemu. Poleg ljudi, gotovo največ odnesejo koledniki sami, ki s tem 
postanejo misijonarji, saj z veseljem, kakor tudi z žrtvijo, ker je zima, ponesejo sporočilo, ki 
gotovo tudi njih spreminja v bolj trdne kristjane. Tretji namen: Ljudje sami so zelo hvaležni 
in želijo iz srca darovati vsaj nekaj za slovenske 
misijonarje.

Obiskali smo tudi županjo občine Ljutomer, 
mag. Olgo Karbo, ki je bila te pozornosti zelo 
vesela.

Osebno bi vsem župnijam priporočal, da 
začnejo s koledniki. Mislim, da je koledovanje 
tako velik in pomemben dogodek za župnijo, 
da je vreden izvedbe. 

Besedilo in foto: Gregor Šemrl, kaplan v Ljutomeru
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SALOMONI – VRTEC
Otroci so se drenjali v majhni koči, kadar je deže-

valo, drugače pa so bili na prostem. Z vašo pomo-
čjo, dragi koledniki, smo jim lahko zgradili vrtec 
z dvema sobama. Hvala za veselo sporočilo, ki je 
razveselilo ne le moje srce, marveč tudi srca 900 
vaščanov Kanaana in sto njihovih vrtičkarjev.

Še enkrat hvala in upam, da bom v Kanaanu 
sedaj lažje zadihal ob veselju staršev in sreči 
otrok, ki so vam hvaležni, da jih niste prezrli. 
Bog vas živi!

Drago Ocvirk, cm, semestrski misijonar

MADAGASKAR - UČILNICE
V samem središču naše škofije nam je pri-

manjkovalo prostorov za učilnice, knjižnico, 
šport … Najbolj nujne so bile učilnice, ker se 
dogaja, da se otroci zaradi stiske s prostorom 
dostikrat učijo kar na prostem v travi in če je 
dež pod napuščem bližnjega farovža. 

Požrtvovalno delo Trikraljevske akcije nam 
je prižgalo luč. Pridni otroci iz Slovenije so 
nam omogočili, da se je v Farafangani začela 
gradnja treh učilnic. Iz začetnih temeljev bodo 
rasli zidovi, streha in vse, kar je potrebno.

Še enkrat hvala za vse, pozdrav in z Bogom!
Klemen Štolcar

SLONOKOŠČENA OBALA – 
VEČNAMENSKA DVORANA

Najlepša hvala za dar, ki ste ga prispevali za 
uresničitev projekta nove župnije v eni od me-
stnih četrti v San Pedro. Kot vidite, delo kar lepo 
napreduje in če ne bo kakih problemov, upamo 
da bomo v novi dvorani – kapeli za božične pra-
znike.

Protestantski pastor mi je presenečen rekel: 
»Ste pa res korajžni! Vendar imate prav in vam 
čestitam za ta korak! Naj bo tudi to Bogu v čast«.

Še enkrat se vam iz srca zahvalim za vašo po-
moč, hvala vsem, ki so prispevali ta denar po zaslu-
gi kolednikov. Naj vam bo Bog vsem bogat plačnik.

Vsem prijateljem misijonov topel afriški pozdrav.
Pavel Bajec

FRANCOSKA GVAJANA – CENTER ZA 
MLADINO

Sv. Frančišek je rekel, naj bodo bratje krat-
ki v govorjenju: Tudi jaz bom kratek. Prejel 
sem dar iz sklada Trikraljevske Akcije. Vse te 
vaše Boltežarje, Gašperje in Mihce bi najrajši 
objel in jim izrekel tisočkratno zahvalo. Pa 
tudi vam vsem v Misijonskem središču, ki 
delate kot mravlje na tem evangeljskem 
mravljišču ljubezni. Prav vsem in vsakemu 
posebej moja zahvala in prošnja za vaše 
duhovno in telesno dobro.

S prisrčnimi pozdravi in veliko hvale-
žnostjo,

p. Hugo Delčnjak

MALAVI – OPREMA ŠOLE
Pripravili ste mi veliko veselje v skoraj 

brezupni situaciji, ki me je gnala k obu-
pavanju, češ: kako bo šlo naprej ... Sedaj 
tudi vidim, da me ima Bog rad. Ljubi pa 
tudi vas, saj bi brez njegovega navdiha 
ne mogli z miloščino prižgati tolikega 
upanja! Naj bo zahvaljen. In naj tisti, ki 
dobijo pomoč, doživijo Božjo bližino. 
Prav po tem daru! Sestre, ki bodo živele 
v hišah Trikraljevske akcije, pa naj dobijo 
vse milosti potrebne za izvrševanje svo-
jega poklica v pomoči otrok in bolnikov.

V Gospodu hvaležni,
p. Stanko Rozman

SLONOKOŠČENA OBALA – 
CENTER ZA OTROKE

Spoštovani vsi, posebej koledniki! Pri-
srčna hvala vsem vam, predvsem pa Bogu, 
ki nam obilno podari, kar iz srca prosimo. 
Bog povrni! Veliko milosti dobivam vsak 
dan, Bog že ve zakaj, jaz ne, lahko sem le 
hvaležna in naj mi pomaga, da delim darove 
z drugimi. Za danes, božji blagoslov vsem in 
veliko veselja v pričakovanju Božiča,

s. Anica Starman

SADOVI LANSKEGA KOLEDOVANJA – TKA 2010/118 9



ZAMBIJA – KATEKIZMI
p. Jože Grošelj

TKA 2011/12 – LETOŠNJA  
TRIKRALJEVSKA AKCIJA

IZIDOR GROŠELJ, duhovnik LJ nadškofije – 
MADAGASKAR 

Projekt: ZAVETIŠČE ZA OTROKE
V okviru šole pri nas pa se je pokazal problem oddaljenih 

učencev. Povpraševanja in potreb je resnično veliko, saj smo 
gradili šolo prav z namenom, da bi prišli do izobrazbe tudi 
najrevnejši in oddaljeni. Zato smo sklenili, da bi zgradili ne-
kakšen dom, zavetišče za te šolarje od daleč. Lani pa se je 
ponudila priložnost za nakup zemlje. Na tem terenu name-
ravamo zgraditi tri hiše z več sobami in preprosto kuhinjo. 
Tla hiš bodo betonska, same stavbe bodo lesene, pokrite 
pa bodo s pločevino. 

Potrebno bo zgraditi tudi cesto in betonski most na kra-
ju, ki je velikokrat poplavljen. Pri delih bomo sodelovali 
tudi sami, da bo ceneje.

Hvala lepa za vaš trud in delo, brez katerega bi bil svet 
še revnejši!

Prosim za: 35.000.- €

MADAGASKAR in naš misijonar
Pred par leti smo z akcijo, skupaj z RTV Slovenija in ra-

diom Ognjišče, vse skupaj pa je koordiniralo Misijonsko 
središče, zbirali denar za šolo v Matangi. Naši cilji so bili 
skromni, saj smo mislili zgraditi šolo s petimi učilnicami, 
torej nižjo osnovno šolo. Pa smo bili vsi presenečeni nad 
izredno darežljivostjo Slovencev. Malgaši pa pravijo: »Za-
nahary mahay raha«, kar pomeni, da pri Bogu ni nič nemo-
goče. Dobesedno: »Stvarnik pa res zna!« Tako smo zgradili 
lepo in veliko šolo z desetimi učilnicami. Začeli smo z malo 
šolo in potem gremo vsako leto naprej. Letos imamo učen-
ce že v četrtem razredu. Pouk vzorno vodijo naše sestre. Ker 
je v šoli deset učilnic, je to ravno dovolj za celotno devetlet-
ko z malo šolo. Potrebujemo pa še pisarno, arhiv in zbornico, 
ki bo služila tudi za sestanke. Vse to je sedaj v eni od učilnic. 
Tako bi zgradili samostojno stavbo poleg šole. Verjetno ta-
kšno, kot jo je zgradila sestra Terezija v Ranomeni.

Izidor Grošelj

BENIN – DOGRADITEV ŠOLE
p. Pepi Lebreht

Bog naj te blagoslovi!
Naj razpoloži tvoje noge za ples
in tvojim rokam naj da moč.
Srce ti naj napolni z ljubkostjo,
in tvoje oči z iskrico smeha.
Tvoje uho naj napolni z glasbo
in tvoj nos s prijetnim vonjem.
Tvoja usta naj usposobi za radostno vzklikanje
in tvoje srce naj napolni z veseljem.
Podari naj ti milost
miru, svežih navdihov
in novega upanja.
Vsem naj daje novih moči,
da bomo sodelovali.
Naj nas blagoslovi Gospod!

molitev iz Afrike

SADOVI LANSKEGA KOLEDOVANJA – 
TKA 2010/11
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TOMAŽ MAVRIČ, lazarist – UKRAJINA
Projekt: VEČNAMENSKA HIŠA
Projekt je v celoti namenjen za pomoč brezdomcem, bi-

všim zapornikom in njihovim družinam. Najbolj v teh raz-
merah trpijo otroci. Ko bi lahko pomagali njim, bi pomagali 
vsem tem revežem. Zato si želimo pozidati in urediti prosto-
re, kjer bi jih lahko sprejemali, jim nudili začasno zatočišče, 
hrano in tudi zdravstveno oskrbo.

Dobro se zavedamo, da je tudi v Sloveniji velika sti-
ska, vendar to, kar je tu, zaboli srce. Otroci in odrasli, 
ki res ne živijo človeka vrednega življenja, niso vredni 
samo pomilovanja, ampak konkretne pomoči. Samo 
beseda tolažbe je premalo. Zato vas prosimo, ko bo-
ste nekaj ur tudi vi na mrazu, pomislite na te siroma-
ke, ki so ves dan na cesti in tudi zvečer nimajo kam v 
toplo sobo.

Iskreno in z zaupanjem vas prosimo, pomagajte 
nam zgraditi in urediti to zavetišče.

Tomaž Mavrič in Marijine sestre
Prosimo za: 50.000.- €

UKRAJINA in naši misijonarji
Dežela nasprotij. Projekt se odvija v mestu Odesa, 

na jugu Ukrajine.
Ko smo raziskovali kakšna skupina ljudi je v tem 

trenutku v Odesi in okolici najbolj potrebna podpore, 
smo ugotovili, da so to prav brezdomci ter zaporniki.

Tako se je rodil projekt, ki nosi ime: »Vincencijanski 
pristan« in ima tri stopnje:
1. Srečanje z brezdomci na ulicah. V ta namen smo 
preuredili avtobus in ga razdelili na tri dele: jedilnica, 
prostor za prvo pomoč ter prostor za šoferja in pro-
stovoljce. Ta del projekta je v teku že od januarja 2011.
2. Drugi del je načrtovanje središča za vodenje projekta: 
kapela, dvorana, stanovanje. Prostor kjer bi živeli sobra-

tje, se srečevali prostovoljci ter načrtovali delo.
3. Tretja stopnja projekta je gradnja centra za rehabilitacijo 

brezdomcev ter bivših zapornikov od raznih odvisnosti: mami-
la, alkohol...

HČERE MARIJE POMOČNICE – ANGOLA
Projekt: vrtec in šola
Projekt je namenjen sprembi oziroma izboljšanju 

sedanjega stanja otroškega vrtca, začel se je v času 
vojne, kot program prehrane za otroke od 3. do 5. 
leta. Dnevno sprejme 240 otrok iz revne četrti v Ca-
cuaco. Radi bi spremenili prostor, ki ni primeren za 
otroke, v pravi vrtec, kjer bi poleg prehrane lahko 
otrokom nudili tudi vse druge možnosti vzgoje, ki 
pomagajo, da se tako pravilno razvijejo in rastejo. 
Otroci prihajajo iz revnih družinskih situacij, ne 
glede na versko opredelitev ali etnično skupino. 
Ob vpisu dajemo prednost najrevnejšim, pomaga-
mo sirotam ali pa samskim mamicam in nezapo-
slenim staršem.

Samo otroci in starši nas lahko razumete, kako 
iskreno vas prosimo za pomoč, da bi uresničili ta 
projekt. Naj vas Bog vodi in varuje.

S. Zvonka Mikec in sestre iz Angole
Prosimo za: 100.000.- €

ANGOLA in sestre misijonarke
Angola je usmiljenja vredna dežela. Dnevna 

prehrana, posebej otrok, je na nizkem nivoju. 
Nihče ne poskrbi za zabavne in poučne dejavno-
sti, ki omogočajo zdrav socialni razvoj in razvija 
interes za lepoto stvari, naravo in celostni pogled 
na izobraževanje posameznika. Higienskih navad 
skoraj ni, zato je tudi veliko bolezni. Starši nimajo 
izobrazbe, zato je veliko družinskih težav, ki vpli-
vajo na sposobnost za učenje, psihični in čustveni 
razvoj otroka...

Naš cilj z vzgojno ustanovo je:
• Izobraževalna perspektiva: Naučiti učiti
• Evangelizacijska perspektiva: Znati biti in ver-

jeti 
• Socialna perspektiva: Znati narediti 
• Komunikacijska perspektiva: Znati živeti skupaj
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S. AGATA KOCIPER, salezijanka – BRAZILIJA
Projekt: pomoč otrokom in družinam
Prosimo vas za pomoč za vzdrževanje apostolskih, socialnih 

in zdravstveno dejavnih potovanj po rekah in pritokih Amazon-
ke, od katerih najbolj preprosta vožnja traja 2 dni, druge pa 4. Ko 
se gre na obiske po vaseh, pa tudi teden in več. Sestre hodimo v 
te oddaljene kraje poučevati otroke, vzgajati starše, prinašamo 
hrano in zdravila. Vse to pa – potovanje in stvari – veliko stane. 
Me pa smo največkrat edino rešilno upanje teh ljudi.

Že v naprej se vam iskreno zahvaljujemo za vsa prizadevanja 
in sodelovanja z nami in vam kličemo obilnega božjega blago-
slova.

V imenu vseh, ki bodo vaše pomoči deležni – vaša vedno 
hvaležna misijonarka s. Agata Kociper

Prosim vas za: 20.000.- €

BRAZILIJA in misijonarke
Hčere Marije Pomočnice se nahajamo na severu Brazilije, v 

Amazonskem predelu med indijanskimi plemeni ob reki Rio 
Negro, na različnih misijonskih področjih. V teh ogromnih 
razdaljah do glavnega mesta (več kot 1.000 km po reki Rio 
Negro) je edino prevozno sredstvo barka ali motorni čoln. Iz 
misijonskega področja do prvega mesta Sao Gabriel da Ca-
choeira - je več kot 400 km plovbe. Področje je poseljeno z 
indijanskimi plemeni. V Amazonskem pragozdu, ob rekah in 
potokih obstaja okrog 700 indijanskih naselij.

Hčere Marije Pomočnice danes delujemo v teh misijonih 
na vzgojni in socialni ravni. Podpiramo dvojezične šole, to 
je domač indijanski jezik in portugalščino, ki je uraden jezik 
Brazilije. Pomembno vlogo skozi vso zgodovino in tudi danes 
imamo v zdravstvu, z zdravstvenimi domovi, bolnicami in obi-
ski po vaseh. Ob tem jih predvsem iz oddaljenih vasi podpi-
ramo pri domači obrti in šolanju otrok, ki so deležni pomoči 
slovenskih botrov.

V tem smislu se ponovno obračamo na velikodušnost Misi-
jonskega središča Slovenije, na katerega smo sestre in vsa Cerkev 
v Braziliji iskreno ponosne za vaše velike zasluge pri gradnji bolj 
krščanskega in humanega sveta, predvsem na našem amazonskem 

področju.

P. LOJZE PODGRAJŠEK, jezuit – MALAVI
Projekt: vzgojno izobraževalni center
Pošiljam prošnjo za pomoč pri gradnji naše nove usta-

nove v Kasungu. Hvala za podporo, zanimanje in iskreno 
spodbudo. Prosili smo že na raznih krajih, sedaj pa se obra-
čamo še z zaupanjem na zlate otroke, kolednike v Sloveniji.

Prosimo vas, da nam pomagate zgraditi nekaj razredov, 
da bi tako otroci imeli primerno streho nad glavo, urejene 
prostore za učenje in varno okolje za zdravo napredova-
nje v zrele osebnosti. Veselimo se, da nas razumete, da bi 
tudi tukajšnji otroci radi zrli v boljšo bodočnost. Oblju-
bljajo pridno učenje in hvaležno molitev za vas.

p. Lojze Podgrajšek
Prosim za: 72.000.- €

MALAVI in naši misijonarji
V Malaviju delujeva dva slovenska misijonarja – je-

zuita: p. Stanko Rozman in jaz. Vsak na svoj način si pri-
zadevava, da bi ljudem pomagala postaviti se na lastne 
noge. Vsi projekti, s katerimi bogativa njihovo zaostalo 
življenje, so usmerjeni v to. Pa naj gre za ambulante, 
šole, zavetišča, vodnjake, vzgojno izobraževalne centre 
in še kaj.

Naša glavna skrb je, da skrbimo za sirote, da končajo 
šolo.

V začetku vsakega semestra morajo učenci plačati 
šolnino in razne pristojbine, kot so: prispevek za šport, 
za obnovo šole, itd. Tako sirotam, ki so na programu, 
plačujemo, kar je potrebno. Ker je v deželi lakota, smo 
se odločili, da jim pomagamo s hrano. Novembra in de-
cembra lani pa smo razdelili semensko koruzo in ume-
tno gnojilo. To je pomoč njim in njihovim skrbnikom, 
oziroma družinam. Tako si lahko sami pridelajo hrano.

Lepo je videti male njive, kjer koruza raste in daje upa-
nje, da v tem letu ne bo lakote.

Zaradi revščine ne moremo od ljudi pričakovati, da bi 
si sami zgradili kakršne koli ustanove. Sredstev nimajo, 
pomagajo lahko samo z delom. Na ta način pa z veseljem 
sodelujejo, saj vedo, da sebi gradijo boljši jutri.
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S. ANKA BURGER, usmiljenka – RUANDA
Projekt: pomoč otrokom in bolnikom

Pomoč srednješolcem – hrana, šolnina in šolske potreb-
ščine.

Pomoč bolnikom – hrana za revne bolnike v bolnici, ki 
nimajo svojcev.

Veliko otrok je iz revnih družin, ki ne morejo plačevati 
stroškov šolanja in mnogokrat ostajajo tudi brez hrane. 
Vsaj 80 je takšnih, ki so vsak dan popolnoma odvisni od 
nas.

V bolnici, kjer delam, imamo veliko bolnikov, ki prihaja-
jo od daleč. Ti nimajo možnosti, da si kupujejo hrano, ker 
nimajo sredstev, zato kupimo zalogo hrane, da je vedno 
kaj v skladišču. Vsak dan nahranimo vsaj 30 bolnikov.

Prej smo dobivali pomoč od države, pa tudi iz Španije, 
zdaj pa tega ni več. V veliko pomoč nam bodo sredstva, 
če jih boste odobrili, pa že v naprej HVALA!

S. Anka Burger
Prosim za: 10.000.- €

RUANDA in naši misijonarji
V Ruandi delujeva dve sestri usmiljenki: s. Bogdana 

Kavčič in jaz. Poleg naju je v Ruandi tudi salezijanski brat, 
Vilko Poljanšek.

Midve s sestro Bogdano se trudiva na socialnem in 
zdravstvenem področju, brat Vilko pa s spretnim mizar-
stvom opremlja objekte in vzgaja domače mlade mizarje.

Šolanje v Ruandi je zelo drago in bi bilo škoda, da otroci iz 
revnih družin ostanejo doma, ker so zelo bistri. Pomagamo 
pa samo revnim družinam in seveda otrokom brez staršev. 
Ta pomoč bo v veliko oporo, ker tudi pri nas občutimo fi-
nančno krizo in ne prihaja več toliko pomoči iz Evrope.

Srednješolci iz številnih družin, katerih starši niso sposobni 
plačevati šolnine in prehrane, so popolnoma odvisni od nas.

V bolnici, kjer nimamo druge pomoči, pa so potrebna 
sredstva že za nakup hrane. Vsak teden imamo vsaj 30 bolni-

kov, ki jim razdelimo hrano za ves teden.

KOLEDNIKI OBISKALI ŠKOFA  
v Murski Soboti

V sredo, 29. decembra 2010, so koledni-
ki iz stolne župnije obiskali g. škofa msgr. dr. 
Petra Štumpfa in njegove najožje sodelavce. 
Kot pogumni znanilci vesele novice o Jezu-
sovem rojstvu so zapeli koledniško pesem 
ter voščili za praznike in blagoslov v novem 
letu. G. škof jih je z veseljem sprejel in s svojo 
dobroto dokazal, da mu je takšno poslan-
stvo otrok in mladih, ki ima vsekakor po-
men solidarnosti, nadvse pri srcu.

Koledniki so obiskali tudi župana mestne občine Murska Sobota g. Antona Štihca, ki jih 
je prijazno sprejel in obdaroval. /Klavdija Dominko – na spletu/ Foto: msgr. Franc Režonja 
in Marjan Pučko

ODRANCI – 30.12.2010
Koledniška akcija poteka v Župniji Odranci že kar nekaj let. Odranski koledniki so se 

najprej zbrali pri sveti maši, pri kateri so sodelovali z molitvijo, petjem in branjem prošenj, 
nato pa se v sedmih skupinah podali od hiše do hiše oznanjat veselo novico o Jezusovem 
rojstvu. Animatorji so ob koncu sv. maše prejeli izkaznice, ki potrjujejo, da koledujejo v 
imenu župnije, in letake za družine, kjer je zapisano, koliko sredstev smo zbrali v lanskem 
letu in kdo je ta sredstva dobil in za kakšen namen. Obenem so na letaku zapisani tudi tisti, 
za katere zbiramo letos. Koledniki so bili pričevalci za Jezusa in so v precej mrzlem vremenu 
obiskali po 50-60 hiš. Vračali so se veseli, da so opravili pomembno poslanstvo in pomagali 
otrokom v misijonskih deželah k lepšemu življenju.
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KOLEDNIKI OBISKALI DRŽAVNI ZBOR – 6.1.2011, Koledniki iz Slovenj Gradca

TRIJE KRALJI  
V RAZBORJU

Letos smo prvič v župniji Sv. Danijela v Raz-
borju pod Uršljo goro pripravili »kraljevanje« 
v okviru misijonske akcije pod naslovom: Naše 
veselje, za srečo drugih. V hladnem večeru 
pred praznikom, na »tretji sveti večer« se je 

zbralo osem otrok: kralji, pastirji, harmonikarja. Ker so kmetije v naši fari zelo oddaljene 
druga od druge, smo se vozili. G. Marjan nas je vozil od domačije do domačije. Med potjo 
smo marsikaj doživeli. Pri nekaterih hišah smo videli že skoraj pozabljen običaj, da naredijo 
križce iz snopa (butare). Te križe potem nabijejo na vrata hiše, štale, skednja in še na kakšna. 
Obiskali smo skoraj vse domačije po »vrhu«, to je ob glavni cesti, ki pelje v dolino. Prav 
lepo je bilo videti ljudi, ki so nas z veseljem sprejemali, odpirali domove, ponudili čaj, kekse 
in odprli svoja srca za potrebe naših misijonarjev.

Leopold Korat, župnik, Podgorje, Razbor

ADVENTNA IN TRIKRALJEVSKA AKCIJA – OBLOKE
V letošnjem pastoralnem letu krščanske dobro-

delnosti in solidarnosti so se birmanci in ostali vero-
učenci iz župnije Obloke-Hudajužne skupaj s starši 
odločili, da bodo v adventu sodelovali v akciji Mi-
sijonskega središča Slovenije z izdelovanjem novo-
letnih voščilnic. Dar, ki bi ga tako prejeli, bi darovali 
lačnim otrokom v okviru adventne akcije.

Ker pa v župniji ni navade koledovanja, so vero-
učenci to osmislili na drugačen način. Izdelovali so 
tudi smrekice z voščilom, jih nosili od hiše do hiše in tako voščili lepe praznike vsem kraja-
nom obeh vasi. Krajani so bili zelo veseli.

Starši smo na svoje otroke ponosni, da otroci kaj dobrega storijo za svoje vrstnike v manj 
razvitih deželah in tako prispevajo k njihovemu boljšem življenju.

Letošnji birmanci David, Žiga in Aleks, veroučenci Ines, Luka in Tjaša ter njihovi starši

ČRNI VRH NAD IDRIJO
V župniji že preko 15 let sodelujemo v Trikraljevski akci-

ji. V nedeljo, 26. decembra, se je po sv. maši 12 koledniških 
skupin razkropilo po celi župniji. Naši župljani so se zopet 
velikodušno odzvali na povabilo, da nekaj prispevajo za mi-
sijonske dežele. Tudi koledniki so ob koncu akcije odnesli domov polno dobrot, ki jim jih 
ob tej priliki podarijo domačini.

Zaradi obilnih padavin v mesecu decembru, je poplavilo vas Zadlog in koledniki so bili 
prisiljeni poprijeti za traktorski volan in pot po vodi nadaljevati v takem slogu. Domačini 
so bili zelo presenečeni, ko so ugotovili, da treh kraljev nič ne ustavi – tako kot jih ni nič 
ustavilo pred 2011 leti.

Le želimo si lahko, da bi bili tudi v prihodnje velikodušni do ljudi, ki živijo v slabših raz-
merah kot mi, in da ne bi pozabili na dobroto.                 Nataša Felc

ŠENTJAKOB OB SAVI
Koledovanje je kot vsako leto nekaj posebnega, saj se zdru-

žijo različne osebnosti, ki se v drugih okoliščinah ne bi izposta-
vljali in prihajali k tujim hišam ter jim peli, igrali svete tri kralje in 
se z njimi pogovarjali. In to ne počnemo samo z ljudmi, ki so po 
veri kristjani. Letos me je prijetno presenetila neka gospa, ki je 
darovala nekaj denarja, pa čeprav je muslimanske veroizpovedi.

Ljudje na splošno so nas bili zelo veseli. Seveda je bilo nekaj hiš, kjer ni bilo odgovora, a 
to nas ni potrlo. Nekaj je bilo tudi takih, ki so nam ponudili okrepčilo in so z nami zapeli 
pesmi, pri vseh pa smo dobili kakšen posladek za domov. Veliko poguma so koledniki po-
kazali na javnih mestih, kot so gostilna in pizzerija, kjer so poželi veliko odobravanje s strani 
gostincev in tudi strank. Z letošnjim koledovanjem sem zelo zadovoljen, saj smo skupaj s 
pastirjem in tremi kralji doživeli nepozaben dan, ki nas bo vedno spominjal na dobroto 
ljudi, ki v teh kriznih časih še najdejo nekaj malega za tiste, ki nimajo nič.             Uroš

KOLEDNIKI OBISKALI PREDSEDNIKA DRŽAVE – 5.1.2011  Koledniki iz Podgorja
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 UTRINKI S SREČANJ KOLEDNIKOV po škofijah

Po končani Trikraljevski akciji se v vseh škofijah koledniki zberejo na skupnem srečanju, kjer 
se Bogu zahvalijo za vse dobrotnike, se skupaj poveselijo in opogumijo za naprej.

SREČANJE KOLEDNIKOV – NM – Šmihel – 8.1.2010
Začeli smo ga s sveto mašo v žu-

pnijski cerkvi Sv. Mihaela v Šmihelu pri 
Novem mestu. Somaševanje in nago-
vor je imel g. dr. Drago Karel Ocvirk. 
Že pri sv. maši je spregovoril o »kraljih 
in kraljicah«, ki so naredili veliko do-
brega tudi za Salomonove otoke. Na 
srečanju je bilo prisotnih 94 koledni-
kov s svojimi spremljevalci. Po sv. maši 
smo srečanje nadaljevali v Baragovem 
zavodu. Tam sta nam spregovorila g. 
Drago K. Ocvirk in bogoslovec Gide-
on iz Salamonovih otokov. Vsem velja iskrena zahvala, še posebno duhovnikom naše škofije, 
ki so spodbudili kolednike za lepo akcijo. Hvala tudi kolednikom iz župnije Cerklje ob Krki, 
ki so bili najbolj številčni in so s svojim župnikom poskrbeli za petje pri sv. maši. Lep pozdrav!

Ciril Murn, škofijski animator za misijone

SREČANJE KOLEDNIKOV – MS – Grad – 15.1.2011
Koledniki so se s svojimi spremljevalci in drugimi udeleženci zbrali v župnijski cerkvi Marije 

Vnebovzete in srečanje začeli s sveto mašo. Sveto daritev je ob somaševanju duhovnikov soboške 
škofije vodil misijonar dr. Drago Ocvirk. Predstavil je razmere, v katerih živijo tamkajšnji ljudje, ki 
nimajo niti najbolj osnovnih stvari. »Vi boste pomagali postaviti vrtec najbolj revnim otrokom 
na svetu. Jezus nam je omogočil, da postanemo dobri ljudje, podobni nebeškemu Očetu. Brez 
Jezusa ne gre. Jezus nas spremeni. Jezus nas naredi človekoljubne. Naš Bog je Bog ljubezni. Zato 
se splača vsako leto pridružiti trem  kraljem, ker tako s svojo dobroto pomagamo drugim.«

Hvaležni za duhovne darove, ki so jih bili deležni pri sveti maši, so se koledniki odpravili 
v dvorano gasilskega doma, kjer se je nadaljevalo kulturno družabno srečanje. Tam je mi-
sijonarja, bogoslovca, kolednike in druge navzoče pozdravil g. škof msgr. dr. Peter Štumpf 
in kolednikom podelil dragocene, spodbudne besede o dobroti, ki so jo oznanjali ter jih 

spodbudil, da si naj še naprej prizadevajo 
biti Jezusovi pričevalci.

Srečanja so se udeležili koledniki iz žu-
pnij: Bakovci, Beltinci, Grad, Kobilje, Ljuto-
mer, Murska Sobota, Odranci in Turnišče.

Klavdija Dominko

SREČANJE KOLEDNIKOV – KP –  
Vipava – 15.1.2011

S cele Primorske nas je prišlo 90, 
poleg tega pa so bili z nami tudi naši 
mentorji, animatorji, domači župniki 
... Druženje smo začeli s sveto mašo v 
dijaškem domu, nato pa smo v pro-
storih Škofijske gimnazije z zanima-
njem prisluhnili gospodu misijonarju 
Klemenu Štolcarju, ki nam je pobliže 
predstavil življenje na Madagaskarju. Pokazal nam je veliko fotografij ter nam povedal ve-
liko zanimivega in tudi presenetljivega. Poleg tega pa je vseskozi poudarjal pomen laikov 
pri delu misijonarjev, saj so njihove župnije zelo velike in je nemogoče imeti v vsakem kraju 
bogoslužje ter verouk. In pri tem so jim v veliko pomoč domačini, ki so že postali katehisti. 

Nato pa smo se še pozabavali v različnih igrah na prostem, kjer so morali naši »Modri z Vzho-
da« pokazati vse svoje spretnosti, ko so se na svoji poti k Jezusu srečevali z raznimi nevšečnostmi. 
Veseli, da smo se srečali, smo se dogovorili, da bomo naslednje leto zopet namenili nekaj dobre 
volje za koledovanje in pomoč misijonarjem ter se srečali v Vipavi.      Eva Ule

SREČANJE KOLEDNIKOV – MB – Slivnica pri Mariboru – 22.1.2011
Naši mladi koledniki iz župnij Dolič, Sele, Slovenj Gradec, Kidričevo, Sv. Trojica, Zreče ter 

Slivnica so ljubezen srca v preteklih dneh uresničili. Odpravili so se po domovih ter z dobro 
voljo in s skrbnim čutom za druge nabirali denarna sredstva za pomoč našim misijonarjem 
po svetu. Vendar pa, kakor pravi Jezus: »Kjer sta namreč dva ali trije zbrani v mojem imenu, 
tam sem sredi med njimi.«, so se tudi naši mladi koledniki s svojimi župnijskimi duhovniki 
in kateheti zbrali v Slivnici pri Mariboru. Bilo nas je preko 100. Obiskal nas je misijonar z 
Madagaskarja, g. Klemen Štolcar. V svojem nagovoru je poudaril, da so sredstva, ki jih naši 
koledniki vsako leto skrbno nabirajo, resnično pravi blagoslov za te države. Po sv. maši je 
sledil program v mladinskem domu Maranata, kjer sta sodelovala še dva misijonarja, ki sta 
vrsto let delovala v Kongu in sicer domači g. župnik Jože Šoemen in msgr. mag. Tone Pačnik.

V mozaiku smeha, petja ter preprostega druže-
nja smo nadaljevali program. Župnije so se med 
seboj pomerile v kvizu, ki so ga skrbno pripravi-
li slivniški animatorji pod vodstvom g. župnika. 
Srečanje smo končali kot se spodobi, z molitvi-
jo in sicer v Malgaškem jeziku. Tako je bila naša 
župnija obogatena še z enim dogodkom, ki ga 
bomo zapisali v naša srca. 

Jasmina Pišek – foto: Jure Hojnik

20
21



SADOVI LANSKE TKA 2010/11 UTRINKI S SREČANJ KOLEDNIKOV
 po škofijah

SREČANJE KOLEDNIKOV – LJ – Šentvid – 
22.1.2011

Na letošnjem srečanju je bilo rekordno število ko-
lednikov, najmanj 380 otrok - kolednikov in njihovih 
spremljevalcev iz 20 župnij Ljubljanske nadškofije. Še 
posebej velja opozoriti na župnijo Šenčur, ki je imela 
kar 80 kolednikov in spremljevalcev.

Bogoslužje je vodil Slavko Kalan (ŠAM) ob soma-
ševanju še nekaterih duhovnikov in diakona. Na-

mesto homilije sta predstavila misijon in svoje misijonsko poslanstvo misijonarja: s. Vida 
Gerkman, ki je delovala v Burundiju in p. Miha Majetič, ki je misijonaril v Vietnamu. Pri bo-
goslužju je s petjem znova sodelo-
val otroško mladinski pevski zbor 
iz Župnije Šentvid nad Ljubljano. 
Po sveti maši je p. Miha pripravil 
še lepo video projekcijo in pokazal 
nekaj rekvizitov iz svoje misijonske 
dežele – Vietnama. Po pogovoru 
z misijonarjem se je nekaj župnij 
predstavilo s čisto konkretnim na-
stopom v kostumih. Zelo veliko 
veselje nam je letos na srečanju kolednikov naredil čarodej Roman Frelih iz Godoviča, ki je 
celo uro otroke zabaval s svojimi rokohitrskimi spretnostmi.

Na koncu tega poročila se moram zahvaliti Zavodu sv. Stanislava, ki nam vsako leto od-
stopi svoje prostore za to veliko prireditev, in seveda vsem duhovnikom, redovnikom in re-
dovnicam ter animatorjem po župnijah, ki darujete svoj čas in talente v pomoč našim mi-
sijonarjem. Bog povrni vsem!        Slavko Kalan (ŠAM) 

SREČANJE KOLEDNIKOV – CE – Dom Bosco – 22.1.2011

Podarila je nov dan pri naslednjih projektih naših misijonarjev:

misijonar država vrsta pomoči vsota
JANEZ KRMELJ Madagaskar izobraževalni center 30.900.- €
DRAGO OCVIRK Salomoni otroški vrtec 17.000.- €
KLEMEN ŠTOLCAR Madagaskar otroško mladinski center 37.000.- €
PAVEL BAJEC Slonok. obala večnamenska dvorana 15.000.- €
JOŽE ADAMIČ Madagaskar učilnice 25.000.- €
S. MARJETA ZANJKOVIČ Madagaskar osnovna šola 20.000.- €
S. DOROTEA DUNDJER Benin zavetišče za dekleta 12.000.- €
P. MIHA DREVENŠEK Zambija Sveto pismo za otroke 20.000.- €
P. HUGO DELČNJAK Fr. Gvajana center za mladino 15.000.- €
P. STANKO ROZMAN Malavi sobe pri ambulanti 33.131.- €
S. ANICA STARMAN Slonok. obala dokončanje centra  1.000.- €
P. JOŽE GORŠELJ Zambija ponatis katekizma  4.000.- €
S. MARIJA PAVLIŠIČ Madagaskar mleko za otroke  5.000.- €
P. PEPI LEBREHT Benin dograditev šole 30.000.- €
S. LJUDMILA ANŽIČ Kambodža oprema za šolo 2.811.- €
S. DOROTEA DUNDJER Benin oprema za zavetišče 7.000.- €
S. POLONA ŠVIGELJ Senegal kateheti 1.400.- €
TOMAŽ MAVRIČ Ukrajina zavetišče za otroke 15.317.- €
P. STANKO ROZMAN Malavi oprema šole 6.000.- €

SKUPAJ 297.559.- €

Kako dober je Bog – kako plemeniti so ljudje –
kako požrtvovalni ste koledniki – HVALA VAM!
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ČESAR SE MI VESELIMO –  
RADI Z DRUGIMI  
DELIMO

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 279300
NLB: SI56 0201 4005 1368 933 sklic za TKA: 00 279300

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

Dobri Bog!
Rad bi pomagal tam, kjer me potrebujejo.
Rad bi delil tistim, ki jim kaj manjka.
Rad bi opogumljal tiste, ki jih je strah.
Rad bi obrisal solze tistim, ki jočejo.
Rad bi se smejal s tistimi, ki živijo v miru.
Amen.

Dragi koledniki!
Vabimo vas, da se po končanem koledovanju 
udeležite
SREČANJA KOLEDNIKOV
CE – 21.1.2012 – Celju – salezijanci
KP – 14.1.2012 – Vipava – Škofijska gimnazija
LJ – 14.1.2012 – Šentvid nad Ljubljano,  

Zavod sv. Stanislava
MB – 14.1.2012 – Maribor – Škofijska 

gimnazija (Vrbanska)
MS – 14.1.2012 – Lendava
NM – 14.1.2012 – Novo mesto – Šmihel

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!


