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Rad bi se zbudil v jutro,
ko se bodo vsi zbudili s streho nad glavo
in bo za vse zajtrk na mizi,
ko ne bo nihče streljal na nikogar
in bo lahko vsakdo šel v miru v službo,
ko ne bo pomembna barva, rasa in spol
in bo vsem priznano božje poreklo bo to res šele na velikonočno jutro?
Rad bi se zbudil v jutro,
ko otroke ne bo strah,
ali se bodo starši zvečer vrnili domov,
ko starše ne bo strah,
ali se bodo mladi zjutraj vrnili živi,
ko bo bolezen le še spomin
in greh že pozabljena stvar bo to res šele na velikonočno jutro?
Rad bi se zbudil v jutro,
ko bom brez dvoma v objemu Boga,
ko se bom rokoval z ljubeznijo in ne bo ločitve,
ko bom prepojen z življenjem, ki ne mine,
ko bom doživljal radosti bližine brez bolečine ...
Bo res šele zadnje velikonočno jutro
tisto jutro brez večera,
tisto jutro brez dvomov in strahu,
tisto jutro, polno gotovosti in ljubezni,
tisto jutro, ki ga obljubljajo vsa jutra:
takrat lepota in dobrota ne bosta le sanje
in bomo ob velikonočnem veselju vsi mladi.
p. Pavle Jakop
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Gradivo zbral: mss Odgovarja: Stane Kerin, ravnatelj MSS
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Prepričani smo, da vas ni treba več posebej prositi, nagovarjati in navduševati za plemenito akcijo, ki jo v imenu treh kraljev vsako leto izpeljete na tako enkraten način. Ne le, da se
povezujete med seboj za veselo sodelovanje, povežete župnijo v družino, prinašate blagoslov Novorojenega za novo leto in razveseljujete ter bogatite otroke v misijonskih deželah.
Kaj pomeni vaša požrtvovalna akcija – to lahko razberete iz besed naših misijonarjev …

KERIN TONE – MADAGASKAR – 15.3.2012

Čeprav v strahu, vendar z velikim upanjem se obračam na vas, v pričakovanju, da mi boste pomagali pri uresničitvi mojega projekta. Gre za
»obnovitev«, bolje rečeno za odprtje ene daljše poti (25 km), ki bi omogočila večjo in varnejšo povezavo z občino, ki je dejansko skoraj nepraktična!
Šolarji višjih razredov in bolni ljudje morajo to pot prehoditi vsak teden vsaj
dvakrat. Ker bi uresničitev našega skupnega projekta prinesla pravi razvoj
in napredek v to vas, se jaz, Tone Kerin, župnik v Befotaki, z vso vaško skupnostjo in z županom na čelu, obračamo na vašo pomoč, da bi tudi ta del pozabljenega
kraja prišel do razvoja in komunikacije. Mnogi otroci ne hodijo v šolo prav zaradi nemogoče
povezave. Ogromno dela bomo opravili sami. So pa stvari, kot cement, les, železje in drugo,
za katere potrebujemo denar. Naj dodam, da se je na tem koncu moje župnije odprlo tudi
novo krščansko občestvo in bi zato rad, da bi tudi tu gradili cerkev, saj je krščanstvo edini
način za razvoj na tem področju Afrike in Madagaskarja.
Z vso iskrenostjo in hvaležnostjo vas prosim za pomoč, če bi le bilo mogoče, da nam pomagate. Hvala vsem za ves trud in skrb, ki jo izkazujete nam misijonarjem, čeprav
nas včasih ne razumete najbolje – smo pač posebneži – vendar veseli ljudje.
Iskrena HVALA, vaš Tone Kerin

ZANJKOVIČ S. MARJETA – MADAGASKAR – 11.5.2012

Z velikim zaupanjem se ponovno obračamo na vas s prošnjo za pomoč
za naš novi projekt: Otroški vrtec v Fianarantsoi. Predlani ste nam pomagali zgraditi drugi del osnovne šole, ki je že prepolna otrok. Tokrat spet
trkamo na vaša velikodušna srca s trdnim zaupanjem, da nam priskočite
na pomoč. Naši otroci že dalj časa pridno molijo v ta namen in za vsakega od vas, dragi otroci, dragi dobrotniki. Vse prav prisrčno pozdravljamo in
vam želimo veliko uspeha pri delu.
Hvaležna s. Marjeta in vsa skupnost
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Tisto jutro brez večera

Spoštovani
pastoralni sodelavci,
dragi koledniki!

V Braziliji je veliko otrok, ki živijo skromno, večkrat v velikem pomanjkanju in ne
vedo za blagostanje. Veseli pa so vsakega koraka v boljši jutri, ki ga naredijo ravno s pomočjo tistih slovenskih otrok, ki znajo svojo pomoč in dobro srce podeliti z njimi. V takih delih se vidi plemenitost in bodočnost
družbe, ker že od malega zna biti solidarna. Verjamemo, da so take
akcije pljuča družin in Cerkve, ki dihajo upanje in gradijo ljubezen.
Amazonski pragozd ne bi bil tako lep, če v njem ne bi prebivali prvotni domorodci Indijanci. Ti so sedaj že desetletja deležni šolstva,
socialne pomoči, zdravstva, evangelizacije, ki krepi razvoj naroda in
Cerkve.
V São Gabriel da Cachoeira se bodo v novih prostorih – učilnice in
kapela, namenjenim pretežno indijanskim plemenom pod vodstvom in
animacijo sester in deklet pripravnic za redovno življenje – zbirali otroci in
mladi k misijonskim in drugim krožkom, mladinskim srečanjem, molitvi in poglabljanju vere.
Otroci, njihove družine in vsi soudeleženci tega kraja in projekta, ki bodo posredno in neposredno imeli korist, se vam, dragim organizatorjem, malim in velikim trikraljevskim kraljem z zvezdo na glavi, ki v mrazu in morda tudi v snegu nosite veselo sporočilo o Jezusovem
rojstvu IN PODARJATE MIR družinam in širši družbi v Sloveniji, prisrčno zahvaljujejo. Naj
nad vas in nas pride njegov blagoslov in sreča.
Vaša hvaležna s. Agata Kociper iz Brazilije

DRAGI KOLEDNIKI!

Prepričani smo, da so vam besede misijonarjev povedale vse. Z veseljem se pripravite na
letošnjo akcijo Treh kraljev. Tudi vi v letu vere pokažite, da je vaša vera živa in da jo z veseljem, dobro voljo in požrtvovalnostjo znate tudi pokazati.
Vsem, ki vam bodo pomagali in sodelovali z vami, želimo poguma in dobre volje. Vam
pa tiste požrtvovalnosti in vztrajnosti, s katero ste z minulimi koledovanji osrečili že toliko
otrok v misijonskih deželah.
Naj VAŠE VESELJE ZA SREČO DRUGIH ne usahne.
Hvala vam in naj vas Bog blagoslavlja!
Misijonsko središče Slovenije

Kako se odločiti za trikraljevsko
akcijo in pripraviti koledovanje
V letu vere je srce posebej odprto zato, da ljubezen v resnici tudi pokaže. Nagovorjeno od
stisk ljudi (doma in po svetu) čuti, da je mogoče vero uresničiti v upanju in ljubezni. V svojem
okolju radi pokažimo, da smo dobri in s to dobroto objemimo tudi naše misijonarje in njim
zaupane reveže, posebej otroke.
Zato je za TKA potrebna samo dobra volja, široko srce in pogum odraslih (župnika, kaplana, kateheta, člana ŽPS, animatorja). Če to bo, bodo za koledovanje navdušeni tudi otroci
(ministranti, birmanci, posamezni razredi …).
i Prav je, da povabimo čim več otrok in sestavimo več skupin.
i 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.
i Posebej bodo koledniki razveselili ljudi, če bodo zapeli primerno pesem. Nadgradnja pa
je še kakšno glasbilo. Besedilo naj bo kratko ter povedano jasno in glasno.
i Ker je danes veliko vrat iz umetnih materialov (ali belih), je prav, da imajo poleg krede
tudi nalepke, ki jih dobite v MSS.
i Letak, ki ga koledniki pustijo pri vsaki družini, bo dopolnil vabilo za pomoč in morda koga
še pozneje pritegnil k darovanju.
i Izkaznica o »pristnosti« treh kraljev tudi ni odveč. Pove pa tudi, da so koledniki res poslani od župnika in da dejansko prosijo za pomoč našim misijonarjem.
i Nahrbtnik bo tudi prav prišel, ker ljudje radi dajo tudi kakšno sladkarijo za kolednike.
i Vedno naj otroke – kolednike – spremlja animator ali druga odrasla oseba, ki naj izdela
tudi plan poti.
i Nujno potrebno je oznanilo (v cerkvi in farnem listu), kdaj in kje bodo hodili koledniki.
i Veliko prijaznosti in dobre volje odpira vrata in srca.
i V mestih se splača »nastopiti« tudi na trgih ali pred večjimi trgovinami.
i Tudi podjetja so marsikje pripravljena sprejeti kolednike – seveda se je treba prej najaviti.
Če nas je osvojila LJUBEZEN, bomo z veseljem tudi mi osvajali z DOBROTO.
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
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KOCIPER S. AGATA – BRAZILIJA – 23.7.2012

Sadovi lanskega
koledovanja –
TKA 2011/12

Župnija Sv. Jakob ob Savi – koledovanje 2012
i Koledovanje mi je bilo všeč, ker smo si lahko sami
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izbrali, kako bomo po skupinah in smo se med potjo,
ko smo hodili od hiše do hiše, zelo zabavali in se imeli
super. Bili smo dobre volje, sploh zaradi tega, ker nas je
veliko hiš sprejelo z dobro voljo in so nas prijazno poslušali.
Tudi če nas je katera hiša zavrnila, nas to ni ustavilo. Mateja
Bilo je zelo dobro. Veliko ljudi je odprlo vrata. Bilo je nekaj muslimanov, ki niso odprli.
Ljudje so bili prijetni. Marcel
Dobro je bilo, ker smo dobili veliko sladkarij. Luka
Bilo je mrzlo. Ljudje so bili večinoma prijazni. Bilo pa mi je všeč, da smo lahko pomagali.
Matej
Bilo je zabavno. Nekje smo se nasmejali, pri nekaterih smo se obrnili in šli drugam, ker jih
ni bilo doma, nekateri pa so bili, pa nam niso prišli odpret (škoda). Drugače pa mi je bilo
kljub mrazu zelo všeč. Nina
Bilo mi je zelo všeč. Všeč mi je bila pizza in sladkarije, ki smo jih dobili. Žan
Všeč mi je bilo, da so bili ljudje pri prispevanju denarja kar precej radodarni. Katja
Zelo smo se zabavali in obiskali smo veliko hiš, kjer so nas lepo sprejeli. Luka
Bilo je zelo dobro & zabavno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Anže
Bilo je zelo zabavno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jon
Kjer so nam odprli, so nas lepo sprejeli. Bilo je zanimivo in lepo, ker letos ni bilo tako
mrzlo. Bilo mi je všeč. Kristina
Bilo je zelo lepo vzdušje. Sprejeli so nas skoraj pri vseh hišah. Razen mraza me ni motilo
nič ostalega. Tajda
Koledovanje mi je bilo všeč. Zelo sem bila vesela, ker so nas pri mnogih hišah sprejeli z
veseljem. Tina
Bilo je v redu. V skupini sem se počutila dobro. Dobili smo sladkarije. Po narejenem delu
sem se počutil odlično. Bilo mi je všeč.
Všeč mi je bilo, ker sem lahko zbirala denar za družine v stiski. Všeč mi je bilo, da smo
dobili sladkarije in se posladkali.
Vtise zbrala Branka J. Magister

Madagaskar:
ŠOLA IN DOM ZA UČENCE

Kako je Bog dober, da nam po vaši dobri
volji pomaga. Uspeli smo dograditi šolo. Sedaj pa je na vrsti dom za tiste učence, ki so od
daleč, da bi se tisti najbolj oddaljeni in ekonomsko šibki lahko tudi vselili. Kar je seveda tudi namen šole, da se šolanje omogoči tudi
revežem in oddaljenim. Zato sem že kupil zemljo. Ta teden smo s starši učencev počistili
teren, naročena imam dva kamiona tramov, navozili smo že kamenje, ker bi rad, da bi do
začetka šolskega leta že bilo kaj v uporabi.
Izidor Grošelj, duhovnik LJ nadškofije

Angola: VRTEC IN ŠOLA

Najlepša hvala, ker nam pomagate sanje
spreminjati v resničnost. Otroški vrtec raste
hitro in v treh mesecih bodo otroci imeli tudi
lepo šolo z vsemi pogoji za učenje, igro, rast
in razvoj na dostojanstven način. Z bratsko
hvaležnostjo in iskreno molitvijo spremljamo vse, ki so se v Sloveniji žrtvovali za nas in
nam pomagali graditi vrtec in šolo.
Hvaležna s. Zvonka in sosestre salezijanke

Brazilija: POMOČ OTROKOM IN DRUŽINAM

Vaša pomoč je prišla kakor dež na suho zemljo. Neskončni Bog, plačaj vsem, ki so darovali in tistim, ki so se za ta dar žrtvovali in sodelovali. Gotovo nam boste ostali še bolj pri
srcu in v molitvenem spominu. Recite vsem, ki so z vami hodili okrog in darovali darove za
uboge otroke v misijonih, da jih od tukaj vsi pozdravljamo in zagotavljamo našo molitev
ter prosimo malega Jezuščka, da bi njihove družine bile polne sreče, miru, zadovoljstva in
blagoslova.
Vsi vaši in s. Agata Kociper, salezijanka
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Vtisi birmancev kolednikov

Kar lepo število otrok iz revnih družin je dobilo pomoč, za
plačilo šolnine. Življenje ni lahko. Ljudje so lačni, zato družine
ne morejo plačevati šolnine, ker
še za hrano ni. Tudi v bolnici je
pomoč tako dobrodošla, saj je
toliko bolnikov, ki prihajajo od
daleč in nimajo sredstev za hrano, prav tako je veliko kroničnih bolnikov. Pomagali bomo
lahko kar nekaj časa. Se pa vsak dan zgodi tudi veliko lepega, da ima človek spet korajžo za
naprej. Tudi vam vsem veliko poguma in blagoslova vsak dan. Še enkrat Bog povrni za vse
in lep pozdrav!
s. Anka Burger, usmiljenka

Madagaskar: POMOČ OTROKOM PRI
ŠOLANJU

Prav lepo se vam zahvaljujemo, da ste
ugodno odgovorili na našo prošnjo! Vaša
podpora nam vliva moči in poguma pri
vzgojnem delu z mladino. Šolanje otrok
je temeljnega pomena pri boju z revščino.
Mi vsi tukaj smo vam res iz srca hvaležni,
ostanimo eno v molitvi!
s. Bernardeta, usmiljenka

Francoska Gvajana: OTROŠKO MLADINSKI CENTER

Kako majhnega se počutim jaz ob prejemu vaše
širokopotezne pomoči pri uresničitvi veroučnih
prostorov. Nimam drugega kot zahvalo. Vam
vsem v Misijonskem središču prisrčna zahvala, vsem številnim in neznanim darovalcem, naj jih Bog vse dobrote nagradi.
Na vse kličem milino in blagodejno božjo
prisotnost v vašem življenju.
p. Hugo Delčnjak, frančiškan

Ukrajina:
VEČNAMENSKA HIŠA

Naj na tem mestu izrečem vsem Vam dragi
otroci, starši, družine in posamezniki, ki ste
tako velikodušno darovali za ta projekt, naj
Vam Bog stokratno povrne! Slike govorijo o
Vaši dobroti, odprtosti do preizkušenih bratov in sester, ljubezni do ubogih! To je vaša
zasluga! V molitvi smo prav tako povezani. Ko molimo za dobrotnike, mislimo tudi na Vas,
na Vaše potrebe, prošnje pred Bogom. Tudi mi se Vam še naprej priporočamo v Vaše molitve,
žrtve. Iz srca hvala!
Tomaž Mavrič, lazarist

Malavi: VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER

Iz Malavija se oglašam s hvaležnim srcem. Sporočam vam, dragi prijatelji, da smo začeli z gradnjo
gimnazije. Vaš lanski prispevek že poganja naše
delo. Šolska parcela je naenkrat zaživela. Iskreno
se zahvaljujem za podporo in darove, dragi sodelavci v trikraljevski akciji, da ste nam namenili
del svoje misijonske ljubezni in dobrote. Milosti
Novorojenega naj vas spremljajo vse dni novega
leta 2013.
p. Lojze Podgrajšek, jezuit

Madagaskar: OBNOVA VRTCA

Ob tej priliki bi se želel zahvaliti
otrokom, kolednikom in vam, ki garate v misijonskem središču za dar, ki
smo ga bili deležni v letošnjem letu
tudi mi v Manambondro. Po vaši zaslugi smo lahko skopali 12 metrov
globoko vrtino in tako prišli do čiste
vode podtalnice. Naredili smo tudi
vodovodni stolp tako, da je voda stalno na razpolago. Prenovili smo tudi
leseno stavbo vrtca, ki jo je zgradil še
Tone Kerin, pred kakimi 25 leti.
Janez Mesec, duhovnik LJ nadškofije

9

8

Sadovi lanskega
koledovanja –
TKA 2011/12

Ruanda: POMOČ OTROKOM
IN BOLNIKOM

Projekt: CESTA in ŠOLA
Otroci hodijo v šolo po več kilometrov
po zelo nevarnih poteh. Skušali bi nekoliko popraviti pot do šole in šolo samo. Zato moramo pripraviti
les za mostove, poravnati cestišče – ali bolje: napraviti novo
cesto in obnoviti notranjost šole. Uporabniki bodo najprej
otroci, ki hodijo v šolo, vsa vaška skupnost in pa seveda tudi
župnik. Pri projektu bo sodelovala vsa delovna moč, ki je mogoča v teh krajih, zadovoljnih pa bo vsaj 1.200 ljudi. Projekt bo
torej prispeval k varnosti otrok, hitrejši mobilnosti vseh prebivalcev na tem področju, lažji in hitrejši zdravstveni oskrbi bolnikov.
Prosim za: 20.000.- €

S. MARJETA ZANJKOVIČ,
salezijanka –
MADAGASKAR

Projekt: OTROŠKI VRTEC
Število otrok narašča. V tem našem delu predmestja je
naša šola edina. Velika brezposelnost, revščina, bližnja sirotišnica, iz katere imamo vsaj četrtino otrok naše šole. Omogočiti želimo otrokom, da se ne bodo vpisovali v šole sekt. Ne
bo jim treba iskati šol, ki so preveč oddaljene, kar je za starše
velika skrb in breme. Otrokom
bomo zagotovili versko vzgojo
in v stiku z njihovimi družinami bomo imeli pozitiven vpliv
na razvoj predmestja. Otrokom, ki se vpišejo že v vrtec, je
omogočeno nadaljnje šolanje v
naši šoli. Šola zagotavlja večjo
možnost poznejše zaposlitve in
zmanjšanje revščine.
Prosim za: 35.000.- €
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TONE KERIN,
lazarist –
MADAGASKAR

TKA 2012/13
– letošnja
trikraljevska
akcija

S. AGATA KOCIPER, salezijanka – BRAZILIJA

Projekt: INTERNAT
Medtem, ko vas iskreno pozdravljamo in Bogu izrekamo zahvalo za božji blagoslov, ki rosi na amazonske poljane po vaših
prizadevanjih in naklonjenosti, se
ponovno obračamo na vas s projektom za izgradnjo ene kapelice in učilnic za mlade v formaciji in študijskih
izpopolnjevanjih.
Mladim, ki preverjajo in iščejo poklic, želimo omogočiti s tem projektom bolj prostorno formacijsko
hišo, ki bo pripomogla k osebnemu zorenju in
oblikovanju, k rasti poklicev in tudi k duhovnemu poglabljanju.
Prosim za: 20.000.- €

S. VESNA HITI, usmiljenka – RUANDA

Projekt: OSNOVNA ŠOLA
V predmestje Kigalija se naseljujejo ljudje iz podeželja, katerih socialni položaj je boj za preživetje. V tem okolju sestre Hčere krščanske ljubezni vodimo ustanovo za predšolske otroke.
Želele bi dati dobro osnovnošolsko izobrazbo revnim otrokom,
katerih starši nimajo možnosti, da bi otroke vpisali v privatne šole. Državne šole so prenapolnjene in vzgoja je slaba. Sestre čutimo
nujno potrebo, da bi pomagale revnim
družinam in njihovim otrokom do dobre vzgoje in izobrazbe.
Želele bi dati otrokom
poleg izobrazbe tudi
kleno človeško, duhovno in moralno vzgojo.
Šolanje bi imelo zelo pozitivne posledice za vse prebivalce tega kraja. To bi bila pomoč revnim staršem in hkrati mnogim mladim
učiteljem, ki bi našli zaposlitev.
Prosim za: 100.000.- €

Projekt: SIROTIŠNICA
Odpirajo se vedno nova področja,
kjer razmere kričijo po pomoči. Marsikje orjemo ledino, da bi pomagale
socialno, gospodarsko, zdravstveno
in izobrazbeno ogroženim otrokom in
družinam. Z izgradnjo sirotišnice bi lahko otrokom
brez staršev in revnim
otrokom omogočile zavetje, preživetje in
izobrazbo ter pripravo na normalno življenje. Obvarovale bi jih tudi pred ulico
in izkoriščanjem, saj so drugače, posebej
dekleta, prepuščeni na milost in nemilost
moških.
Prosimo za: 10.000.- €

S. LJUDMILA ANŽIČ,
salezijanka – KAMBODŽA

Projekt: ŠOLA ZA DEKLETA
Omogočiti mladim nadaljevanje
kvalitetnega šolanja, da bo čim več
mladih prišlo do poklicne izobrazbe,
predvsem pa dozorelo v poštene ljudi in
odgovorne državljane. Šola daje prednost učencem iz najbolj
revnih družin. Večinoma so starši mladi priseljenci iz podeželja, ki v mestu iščejo delo in živijo v zelo slabih življenjskih
razmerah: najemajo majhne sobice,
v katerih živi vsa družina, nimajo zasebnosti, so vedno v skrbeh, da bodo
izgubili službo, delajo tudi po 10-12
ur na dan in se zato ne morejo dovolj
posvetiti svojim otrokom. Uporabniki
šole bodo tudi starši naših otrok, za
katere imamo redna izobraževalna
srečanja. Šola bo kraj dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja učiteljev naše šole in drugih salezijanskih
ali katoliških šol.
Prosim za: 68.700.- €

SALEZIJANCI – ETIOPIJA

TKA 2012/13
– letošnja
trikraljevska
akcija

Projekt: SREDNJA ŠOLA
Mnogim otrokom in
mladim je dostop do šol
onemogočen. Salezijanci s
sedežem v mestu Gambella
so osredotočeni na izobraževanje in razvoj otrok in mladine.
Splošni cilj projekta je prispevati, da se poboljšajo možnosti dostopa mladih do
šolanja. V mestu
Gambella in okoliških naseljih želimo mladim ponuditi možnost, da nadaljujejo izobraževanje
v srednji šoli in naprej. Mladim želimo ponuditi kvalitetno izobrazbo, ki bo po zaključku šole
omogočala nadaljevanje izobraževanja tudi na tretji stopnji (na univerzi).
Prosimo za: 80.000.- €

TOMAŽ MAVRIČ, lazarist – UKRAJINA

Projekt: HIŠA ZA OTROKE S CESTE
Gre za stavbo, v kateri bomo lahko sprejemali in pomagali družinam
brezdomcev in bivših zapornikov. Tukaj bi jim lahko nudili začasno stanovanje, prehrano, vzgojo in jih usmerjali v življenje.
Prosim za: 50.000.- €
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MARIJINE SESTRE – BENIN

ŠENTVID PRI STIČNI – objavljeno v UTRIP župnije

Misijonska pisarna, ki skrbi za naše misijonarje, vsako leto objavi tudi trikraljevsko akcijo, katera naj bi prispevala denarna sredstva za naše misijonarje … Že več let sem poskušal
naše birmance spodbuditi, da bi izvedli to akcijo, pa nikakor ni šlo. Mogoče je potreben čas
in določen trenutek, da neka ideja zaživi. Verjetno je k realizaciji letošnje trikraljevske akcije spodbudilo dejstvo, da v misijonu deluje naša laična misijonarka
Tina Zajec. Tako so se birmanski kandidati iz soseske sv. Petra v Dobu skupaj s svojimi starši in prijatelji odločili,
da speljejo akcijo … Naj bo leto, katerega smo začeli,
resnično blagoslovljeno in naj vse nas spremlja
Božji blagoslov. Župnik.
Soseska Dob
Najprej nastane pobuda, če pobuda dobi
dovolj veliko podporo, je korak do same izvedbe kratek. Tako je bilo tudi z letošnjim
koledovanjem po soseski sv. Petra v Dobu.
Koledniki so bili naši letošnji birmanci,
sodelovalo pa je še osem starejših kolednikov, za podporo mlajšim in lažje delo.
Za nasvet in pomoč nam je bil na razpolago tudi g. župnik Jože. Gradivo smo dobili iz
Misijonskega središča Slovenije … Na božični
dan smo soseščanom pri maši v Dobu prenesli
naslednje sporočilo: »Trkali bomo na vaša vrata,
vam prinašali blagoslov: veselja, miru in poguma.

Na vrata vam bomo napisali koledniško sporočilo, ki naznanja Božjo navzočnost v novem letu.«
Samo koledovanje smo zastavili z blagoslovom konj na
Štefanovo v Šentvidu. Prihod kolednikov na vozu so prisotni
pozdravili z aplavzom, kako da ne, saj so bili prav imenitni.
Črni Boltežar s turbanom, Gašper in Miha s kronama, zvezda
in dva pastirčka, še z dvema voznikoma in harmonikarjema
in koledniški voz je bil prepoln … Takoj po blagoslovu smo se s
konjsko vprego in v spremstvu harmonikarjev veselo podali po naši
soseski … Vrata so se nam odpirala. Bilo je veliko lepih besed, ganjenih
obrazov, pohval in povabil, naj še pridemo …
Poslušajte vsi ljudje,
moja zvezda sveti se,
svetloba varuje ljudi,
da bi srečni vsi bili.

Naj blagoslovi vas Gospod,
naj bo varna vaša pot,
naj vas mir in pa veselje,
skozi novo leto pelje.

Jezus se nam je rodil,
v Betlehemu naj bi bil,
zato mi kralji tja hitimo,
da lepo ga počastimo.
Ljubezen božjo nam deli,
mir prinaša za ljudi,
vsem nam kaže pravo pot,
življenje varuje zablod.
Ker povsod lepo pač ni,
mnogo v stiskah jih živi,
zato vas prosimo iz srca,
naj vaš dar poguma da.

Marsikdo, ki je verze vestno
poslušal, je pri zadnjih kiticah
pokazal sočuten obraz ali pa se je celo utrnila in zalesketala
solza ganjenosti. Koledniki nismo bili deležni kakšnega godrnjanja, tudi kovanci so v naš nabiralnik zažvenketali redko. Darovi, ki so se nabrali, so bili nad vsemi pričakovanji, saj smo v nabiralniku našli preko 2.000 €.
Vsem kolednikom se zahvaljujemo za sodelovanje in pa tudi vsem vam, ki ste velikodušno prispevali svoj dar, in vsem ostalim, ki ste dodali svoj
delež h koledovanju. Upamo, da se konec leta
zopet opogumimo in pripravimo koledovanje …
V imenu kolednikov pripravila Tatjana in Silvo Škrabec
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Geslo – NAŠE VESELJE ZA SREČO DRUGIH – je res
prinašalo veselje, kar se vidi iz spodnjih zapisov
koledovanja, ki so nam ga poslali z nekaterih župnij.

Utrinki z župnij –
Koledovanje
2011-12

Spet smo v naši župniji z veseljem izvedli TKA. Letos je v njej sodelovalo 34 kolednikov.
Obiskali smo veliko domov v vseh 10 vaseh v naši župniji. Povsod smo bili zelo lepo sprejeti,
dobrodošli, obdarjeni s sladkarijami in z darom za potrebe v misijonskih deželah. Seštevek
denarnih darov znaša 2.408,36 evrov. Sedaj naj pa iz tega mrtvega denarja postane »hrana«
za življenje, za veselje. Naj nas dejanje ljubezni povezuje v eno družino, v kateri se imamo radi!
Barbara Kunstelj (seveda z vso podporo g. župnika
Marjana Lampreta
in njegovega pomočnika g. Toneta Zajca)

ČRNEČE

Pet skupin kolednikov je obiskalo domove
in ljudem prineslo voščila ob novem letu. Darove, ki so jih nabrali, so namenili slovenskim
misijonarjem. Ljudje so jih prijazno sprejeli in s
prostovoljnimi prispevki pomagali otrokom in
mladim v teh deželah.
Franci Kotnik

LJUBLJANA POLJE

Koledovanje ali Trikraljevska akcija je postalo tradicionalno. Okrog 40 otrok, mladih in starejših, v sedmih skupinah,
je tudi letos stopilo po poti prinašanja voščil in blagoslova
v novem letu. Dajali so zgled vesele ljubezni in vabili k dobroti do vseh ljudi, posebej za uresničitev projektov naših
misijonarjev.
mag. Mojca Parkelj

ODRANCI

Čez 60 kolednikov in animatorjev se je zjutraj zbralo pri
sv. maši in z Božjim blagoslovom so začeli svoje poslanstvo.

Utrinki z župnij –
Koledovanje
2011-12

Koledniki so v devetih skupinah odšli oznanjat veselo novico, da je Jezus med nami. Bili so veseli, da
so opravili pomembno misijonsko delo oznanjevanja in
pričevanja in da so za misijone zbrali 2.707 evrov, ki jih
bomo posredovali Misijonskemu središču, ta pa misijonarjem.
Bog plati kolednikom in animatorjem, Bog plati vsem darovalcem.
Besedilo in foto: Lojze Kozar ml.

PODGORJE IN RAZBOR

Že kar nekaj mamic in atijev imamo, ki so
pred 16 leti prvič po naši župniji prepevali in
oznanjali, da je rojen Odrešenik. Tako smo se
tudi letos odpravili na pot treh kraljev. Od hiše
do hiše, od srca do srca – smo v popoldanskih
urah začeli s prepevanjem. V Podgorju smo
imeli dve skupini, v Razborju pa eno … zajel nas
je tudi snežni vihar. Lep in nepozaben je bil ta
trenutek, čeprav precej moker … Saj smo vedeli,
da smo naredili nekaj dobrega. Vse se je dobro
izteklo in v srcu je ostalo upanje, da bo zaradi
majhnih križev in težav »kraljevanja« kakšna
solza manj med vrstniki v daljnih misijonskih deželah. Še bomo »kraljevali«!
Leopold Korat, župnik, Podgorje in Razbor

ŠENTVID PRI LUKOVICI

Čeprav tokrat koledovanja nismo pripravili tako kakor pred leti, smo se na tretji sveti
večer, 5. januarja 2012, zbrali v cerkvi, da bi se pri sveti maši srečali s svetimi tremi kralji …
Domači župnik je blagoslovil kredo, ki smo jo odnesli domov. Po maši so se nam pridružili
Ljudski pevci iz Krašnje, ki so nam zapeli nekaj že skoraj pozabljenih koledniških pesmi in
še pevci otroškega zbora iz župnije Brdo. Zbrana sredstva smo namenili Trikraljevski akciji
za slovenske misijonarje.
Drago Juteršek
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BREZOVICA NA GORENJSKEM

hodimo po hišah
in razveseljujemo ljudi in prosimo za prispevke za naše misijonarje. Katehistinja
je glavna organizatorka akcije. Ostali pa
samo pomagamo. No, se bom pa še pohvalila: v TKA smo zbrali 6.160 €. Vseh kolednikov z voditelji je bilo 180. Razdeljeni
so bili v 36 skupin. Naša želja je, da je v to
akcijo vključenih čim več otrok. Z malo truda skupaj naredijo veliko. Kljub finančni krizi, ki jo
čutimo, so ljudje z veseljem darovali za tiste brate in sestre, ki
imajo mnogo manj kot mi.
Slavica Ergaver, katehistinja

TRNJE (Pivka – oskrbovana iz Zagorja)

Pred leti smo začeli v eni vasi, nato pa k sodelovanju pritegnili še dve. Ljudje nas vedno nestrpno pričakujejo. S koledovanjem lahko naredimo veliko dobrega, ne samo za misijonarje,
ki dobijo darove, temveč tudi za naše, predvsem starejše sovaščane, ki so izredno veseli, da jih obiščemo in malo poklepetamo z njimi. Letos smo opazili veliko ljudi iz drugih krajev,
kjer še ne sodelujejo v Trikraljevski akciji, ki so
ravno na dan koledovanja prišli na obisk
k sorodnikom in prijateljem ter bili navdušeni nad idejo. V času, ko
vsi nekam hitimo, prinaša obisk kolednikov ljudem veliko veselje,
otrokom pa koristno preživeto popoldne, ki se konča s pico, za katero poskrbi naš župnik Niko. Eva

ZAPLANA

Letos smo se koledniki peto leto zapored podali na pot po
kraju, da bi oznanjali veselo novico o rojstvu Jezusa in prinašali
blagoslov. Začeli smo zjutraj z mašo, kjer nas je blagoslovil gospod dekan. Štiri skupine smo se nato odpravile na pot. Bili smo
zelo veseli, ker so nas ljudje lepo sprejeli in nam prisluhnili. Dan
je bil naporen, vendar se je splačalo, saj smo naredili dobro dejanje.
Klavdija Gantar

ŽELIMLJE

Tudi v zadnjem Božičnem času so v župniji koledniki (sv. trije kralji) oznanjali,
da je Bog Jezus Kristus še med nami z darom odrešenja pri našem vsakdanjem življenju in pri odreševanju sveta. Zbrali so
1.095 evrov. Imamo zelo zanimivo in enostavno kolednico iz okolice Novega mesta,
ki jo je zapisal g. Janez Mirtek.
Janez Žabot

CERKLJANSKI KOLEDNIKI V LJUBLJANI

Letos so cerkljanski koledniki na povabilo Misijonskega
središča 6. januarja obiskali nekatere pomembne osebnosti in ustanove v Ljubljani. Najprej
smo obiskali Slovensko in Škofijsko Karitas in seveda uredništvo Družine. Takoj za tem nunciaturo in potem g. nadškofa. Med potjo so kolednike z zanimanjem opazovali mimoidoči,
nekaterim smo tudi zapeli. Sledil je obisk Radia Ognjišče. Prek radijskih valov so koledniki v
živo voščili vsem poslušalcem radia.
11. januarja pa smo se oglasili pri predsedniku države, kjer smo bili zelo toplo sprejeti.
Pohvalil je vse, ki si prizadevajo za ohranjanje starih običajev, ki so po drugi svetovni vojni
skoraj zamrli. Po končanem »uradnem« delu je bilo na vrsti fotografiranje, nato pa smo se
s predsednikom zadržali še v prijetnem klepetu.
Irena in Janez Jelenc
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Utrinki z župnij –
Koledovanje
ŠTURJE
2011-12
Že 11 let

potrditev, sprostitev in pogum za naprej.

LJ – Šentvid – 14. januar 2012

Srečanja se je udeležila tudi misijonarka z Madagaskarja, s. Marjeta Zanjkovič. Že naslednji dan se je
vrnila na Madagaskar in nam sporočila tole: »Joj,
kako sem vesela. V Šentvidu je bilo lepo. Otroci
so veliko spraševali in se zanimali za moje delo
med Malgaši. Vesela sem, da sem se jim lahko
osebno zahvalila in jih še spodbudila za ta lepi
apostolat. Bog naj bo vsem sodelavcem bogat
plačnik. Prisrčen pozdrav in vse dobro.«
Slavko Kalan pa je zapisal takole: Prišlo je
okrog 300 kolednikov in to iz 23 župnij. V kapeli Zavoda smo imeli skupno bogoslužje, pri
katerem so za petje poskrbeli mladi iz Župnije
Šentvid nad Ljubljano. Po sveti maši nas je z besedo in sliko navdušila misijonarka. Potem so se
predstavili koledniki in prikazali vsak svojo zgodbo treh kraljev. Po okrepčilu je kolednike
obiskal »čarovnik Grega« in jih navdušil s svojimi iznajdljivimi čarovnijami in pesmimi. Voditelja Slavko Kalan in Janez Avsenik sta se zahvalila za požrtvovalnost mladih, njihovih
voditeljev in mentorjev, duhovnikom in redovnicam ter redovnikom za vso pomoč in skrb, ki
jo imajo z vedno bolj odmevno »Trikraljevsko akcijo« po svojih župnijah.

MB – Zavod AM Slomška – 14. januar 2012

Zahvala Bogu, kolednikom, iskrice sreče v očeh, molitev, pesem, igra, delavnica … vse to
je bilo v čudovitem srečanju kolednikov. Po uvodnem pozdravu je s pesmijo vse povezal p.
Janez Ferlež. Koledniki so veselo prepevali in ploskali ob znanih pesmih.
Po sv. maši je sledil v sliki in besedi nagovor laiškega misijonarja Uroša Rudolfa, ki je orisal situacijo v Afriki in pritegnil vse kolednike k zavzetemu poslušanju. Zanimiva je bila tudi
predstavitev kolednikov in
skavtske igre, ki so mlade
navdušile in jih povezale
med seboj. V delavnici so
izdelali misijonski rožni
venec. Po dobri malici je
sledilo še sklepno dejanje
srečanja, ko sta nekaj okroglih zaigrala na frajtonarico Klemen Knuplež in Jožef
Lipovšek.
Jožef Lipovšek, nadškofijski referent

MS – Lendava – 14.1.2012

V številnih župnijah naše škofije
je potekala koledniška akcija, ko
so otroci, mladi in animatorji kot
koledniki zbirali darove za poslanstvo misijonarjev v misijonskih deželah. Za vesel zaključek pa so se
zbrali v Lendavi, kjer so se skupaj
Bogu zahvalili za letošnja koledniška doživetja in za vse dobre ljudi,
ki so namenili svoj dar za misijone.
Hkrati pa so prosili blagoslova za
vse v misijonih širom sveta.
Po sveti daritvi je sledil ogled filma o misijonarjenju ter o akcijah koledovanja drugod. V
nadaljevanju srečanja so skupine kolednikov iz posameznih župnij predstavile način koledovanja v njihovi župniji in spregovorili o tem, kaj so peli, kako so voščili, kako obiskovali
družine, kaj so ob tem doživeli ... Srečanje so sklenili z druženjem ob pogostitvi.
Besedilo: Gregor Šemrl; foto: Marjan Pučko

KP – Vipava – Škofijska gimnazija – 14.1.2012

Skupaj nas je bilo kakih 100. Srečanje smo začeli s sveto mašo, ki jo je daroval p. Pepi
Lebreht, nekdanji misijonar v Beninu. Tako smo iz prve roke izvedeli, kako so darovi Trikraljevske akcije izpred nekaj let olajšali življenje ljudi na njegovem misijonu. Po sveti maši
smo se veseli napotili v prostore gimnazije, kjer nas je najprej čakala slastna malica, po njej
pa smo prisluhnili pripovedi misijonarja patra Pepija. Nato je sledil še zabavni program z
igrami. Razdeljeni v skupine smo se najprej spopadli z iskanjem skritih predmetov. Potem
pa smo iz majhnih koščkov sestavljali države, v katerih delujejo misijonarji, ki bodo dobili
letošnje darove iz Trikraljevske akcije. Sledilo je še reševanje križanke, za dodatne točke pa
smo se najpogumnejši preizkusili v petju koledniških pesmi. Najboljše tri skupine so si prislužile sladke nagrade. Na koncu smo se razšli z mislijo, da se naslednje leto zopet vidimo.

21

20

Srečanja kolednikov
Skromna nagrada kolednikom za njihovo
– utrinki – januar dobro voljo in požrtvovalnost, je po končani
Trikraljevski akciji – srečanje kolednikov.
2012
Organizira ga vsaka škofija in pomeni druženje,

Leskovec, Krško, Podzemelj,
Kočevje, Hinje. Srečanje smo pričeli s sv. mašo v
Šmihelski cerkvi. Mašo je vodil g. Stane Kerin, ki
je bil tudi gost srečanja. Po maši smo se zbrali v
dvorani Baragovega zavoda v Šmihelu, kjer smo se
udeleženci najprej predstavili in si povedali svoje
izkušnje. Nato je g. Stane Kerin ob slikah predstavil
delo slovenskih misijonarjev in življenja v misijonih. Na koncu smo si ogledali še kratek film »Misijonar, tudi moja odgovornost« in srečanje zaključili
s pogostitvijo za vse udeležence.
Zapisal: Janez Zdešar; foto: Igor Stepan

CE – Celje, AM Slomšek – 21.1.2012

Koledniki so se pri
nas srečali v župnijskem
centru pri salezijancih.
Okrog sto veselih mladih s spremljevalci je
bilo najbolj navdušenih
nad enkratno predstavitvijo misijonov in delovanjem naših misijonarjev, ki jo je s sočno
besedo in sliko prikazal
občasni misijonar na
Salomonovih otokih, dr.
Drago Ocvirk. Tudi klovn je dodal svoje in tako je bilo veselje
udeležencev popolno.
Viki Košec, ŠAM

Sadovi lanske
TKA 2011/12
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Srečanja kolednikov
NM – Šmihel – 14.1.2012
– utrinki – januar
Srečanja se je udeležilo 100 kolednikov, nekaj spremlje2012
valcev in nekaj duhovnikov. Koledniki so bili iz župnij: Škocjan,

Gospod,
daj da bom tja,
kjer je tema,
mogel prinašati
luč.

Tudi tokrat se je pokazala dobrota in milost Boga samega, dobrota ljudi
in požrtvovalnost kolednikov. Poglejte bogate sadove lanskega koledovanja:
IZIDOR GROŠELJ
TOMAŽ MAVRIČ
SALEZIJANKE
S. AGATA KOCIPER
P. LOJZE PODGRAJŠEK
S. ANKA BURGER
SESTRE USMILJENKE
JANEZ MESEC
P. HUGO DELČNJAK

MADAGASKAR
UKRAJINA
ANGOLA
BRAZILIJA
MALAVI
RUANDA
MADAGASKAR
MADAGASKAR
FR. GVAJANA

zavetišče za otroke
večnamenska hiša
vrtec in šola
pomoč otrokom in družinam
vzgojno izobraževalni center
pomoč otrokom, bolnim
pomoč otrokom
obnova vrtca in voda
Otroško mladinski center
SKUPAJ

mati Terezija

35.000.- €
50.000.- €
100.000.- €
20.000.- €
72.000.- €
10.000.- €
3.500.- €
6.000.- €
18.000.- €
314.500.- €

Zvezda:

Besedilo
Trije kralji stojijo pred vrati,
Treh blagoslov iz nebes želijo vam dati.
kraljev Gašper:
Svetla zvezda nam je sporočila,
da v Jezusu rešitev se je rodila.

Miha:
Mir naj zavlada širom sveta,
vsak človek naj srečno življenje ima.

Skrinjica:
Hvala iskrena za vaše darove,
veselje naj polni vaše domove.
Vsi:
Blagoslov naj vas spremlja sleherni čas
in tiste, ki hodijo k vam in od vas;
uspehov in zdravja se veselite,
eden za drugega radi skrbite.

Boltežar:
Za otroke vas prosimo z juga sveta:
odprite jim roko vesel’ga srca.
PRINAŠATI BLAGOSLOV, BITI BLAGOSLOV
Prinašati blagoslov, biti blagoslov – to geslo zveni lepo. Toda, če hočemo nekomu razložiti, kaj to pomeni, nastane težava. Najprej moramo sami razmisliti o tem … prinašati
blagoslov … biti blagoslov …
Velikokrat se govori o blagoslovu v cerkvi – ali lahko pojasnite, za kaj pravzaprav gre.
Tu na listu imam blagoslovno molitev, ki se pogosto ponavlja. To je najstarejši obrazec za blagoslov, ki ga mi poznamo – izrekel ga je namreč Mojzes pred več tisoč leti.

Kateheza

Otrok prebere:
Bog naj te blagoslovi in te varuje.
Razjasni naj svoj obraz nad teboj in ti bo milostljiv.
Obrne naj se k tebi in ti podarí svoj mir.
Za kaj gre pri tem blagoslovu?
Jaz lahko želim nekomu, da ga Bog varuje in čuva, da je Bog vedno z njim.
Blagoslov je torej prošnja k Bogu: »Bog, skrbi za tega človeka in ga varuj!« To delate tudi vi, koledniki,
ko božji blagoslov napišete (ali prilepite) na vhodna vrata. Ljudem, ki tam prebivajo, želite, da naj Bog
čuva njihovo hišo (stanovanje), vse ki tam prebivajo in vse, ki bodo kot gostje tja prihajali. S tem dejanjem
opravljate pomembno nalogo, ker prinašate blagoslov.
Prinašati blagoslov – to sedaj razumemo. Kako pa je s tem drugim delom – biti blagoslov?
Da bi to razumeli, vam moram razložiti besedo »blagoslov«. Poznate domačo besedo »žegen«. Ta pride
od nemške besede »Segen«, ki izhaja iz besede »Zeichen« - kar pomeni znak, znamenje, simbol. To je tako
kot s stvarmi, ki so vam pri srcu in vam veliko pomenijo, so vam dragocene. To je lahko spominek na lep
dogodek ali dar nekoga. Zato lahko rečemo, da je ta stvar za nas »žegen«, znamenje, ker nas spominja na
nekaj lepega in dobrega in ima zato svojo vrednost. Če nekdo komu dá tak »žegen« (blagoslov), pomeni,
da mu želi dobro.
Našo besedo »blagoslov«, pa lahko razložimo tudi z »blagi-izrek« - se pravi, da nekomu izrečemo dobro
željo, voščilo.
Tako nam je jasno, da koledniki niso samo prinašalci blagoslova, ampak, da so tudi znamenje dobrote,
dobre želje, voščila – so torej blagoslov sam.

Vi pomagate Bogu, da on po vas podarja ljudem dobroto in veselje. Zato hodite po ulicah, cestah, poteh,
prepevate, voščite in pišete blagoslov:
»G + M + B« (Christus Mansionem Benedicat – Bog blagoslovi to hišo!).
Dodate še letnico, kar pomeni, da želite, da se tudi v tem letu to zgodi.
S tem pa ste tudi blagoslov za otroke v misijonskih deželah, ker zanje
zbirate darove, da bi jim tako pomagali. Zanje ste pravo znamenje, dobro sporočilo – žegen, blagoslov. Vsak, ki se sreča z vami, se spomni,
da je Bog dober, da prihaja k nam in da smo po medsebojni dobroti vsi
povezani med seboj. Če uresničujemo čudež dobrote, lahko v svetu
marsikaj spremenimo. Vi ste torej v teh dneh mogočno znamenje in
opomin. Bodite pogumni oznanjevalci dobrih želja in svetlih sporočil
za velik božji blagoslov, ki se kot najpopolnejše Znamenje razodeva v
novorojenem Odrešeniku. Njega prinašajte po domovih in otrokom po
vsem svetu.

Predlog
za mašo

UVOD:
Danes je praznik s posebnim imenom. Kako se mu že pravilno reče? …
Razglašenje Gospodovo – gre torej za razglas nekega sporočila – to smo pravzaprav doživeli
pred 14 dnevi, ko so nam angeli razglasili, da je v Betlehemu rojen Jezus, naš Odrešenik.
Toda tudi na današnji dan se je zgodilo nekaj podobnega. Brez današnjega razglašenja bi
morda mi sploh ne vedeli za ta dogodek.
Zato odprimo svoja ušesa in svoja srca, da bomo lahko sprejeli današnje razglašenje vesele novice.

GOSPOD JEZUS KRISTUS,

i postal si čisto majhen, da bi nam lahko bil blizu
i kot otrok si se rodil v revnem hlevu
i pastirji in trije Modri so v tebi, malem otroku, spoznali Boga.
NAGOVOR:
Kdo si je zapomnil, kako se reče današnjemu prazniku? (Razglašenje Gospodovo) Na začetku maše
smo se spraševali, kaj to posebno ime pomeni – odkriti, povedati ali pokazati nekaj, kar prej ni bilo, pa se
je sedaj zgodilo.
Jezus se je odkril, prikazal že v sveti noči! Danes pa je odkritje, prikazanje, razglašenje Treh modrih
(kraljev)?
Kdo je bil navzoč pri Jezusovem rojstvu v betlehemskem hlevu? (Marija, Jožef, pastirji, angeli). Takrat
se to ni zdelo nič posebnega. Nek revni zakonski par je dobil otroka in ker nista dobila nikjer prenočišča,
sta se morala zateči v hlev. To se je v tistem času večkrat zgodilo in ni povzročilo nobenega začudenja.
Takrat matere niso rodile v bolnišnicah, ampak tam, kjer so se pač nahajale. To je torej bilo skromno razodetje ali razglašenje Boga. In zares: kdo pa bi skromnim pastirjem verjel, da so pravkar videli Boga? In to
še kot otroka, v revnih jaslih v napol podrtem hlevu? Si predstavljate to!? Nihče jim ne bi verjel!
Z današnjim dogodkom pa se vse spremeni: pametni, modri, inteligentni možje pridejo v to štalo! S
seboj prinesejo dragocene darove! Ti pomembni možje pokleknejo pred majhnim otrokom, ga počastijo
in molijo! V njem so prepoznali Boga. Ko ga obdarijo, se vrnejo v svojo deželo. In gotovo se je zgodilo tudi
to, da so pripovedovali, kar so videli: »Boga smo videli, Odrešenik je rojen, mali otrok v hlevu.« Na svoji
dolgi poti so to sporočilo pripovedovali ljudem – in ljudje so jim verjeli, saj so vendar bili bogati in pametni
ljudje, ugledni znanstveniki.
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Predlogi

PROŠNJE LJUDSTVA
Bratje in sestre. V Jezusu Kristusu je Bog postal človek, da bi nam bil blizu v naših skrbeh in stiskah.
Polni zaupanja ga prosimo:
i Za sveto Cerkev: okrepi vse može in žene, ki čutijo z ubogimi, da jim bodo radi pomagali.
i Za politike in gospodarstvenike: daj jim pogum, da se bodo zavzeli za pravice otrok in jih reševali iz
njihove bede.
i Za vse, ki so žalostni, bolni ali živijo v revščini: vlivaj jim upanje in daj jim pomoč, da se rešijo iz svojega
žalostnega stanja.
i Za otroke vsega sveta: pošlji jim ljudi, ki jim bodo stali ob strani, ozdravljali njihove rane in potešili
njihovo lakoto.
i Za vse, ki so se žrtvovali za misijone: podeli jim svoje večno plačilo v nebesih.
Nebeški Oče, ti si naše upanje! Daj nam to milost, da si bomo tudi mi znali med seboj izkazovati
resnično dobroto, usmiljenje in ljubezen. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
ZA DAROVANJE:
ZLATO (nabiralnik): Trije modri so darovali Jezusu zlato. Mi prinašamo darovani denar kot znamenje, da
je svet bogat, ker si ljudje med seboj pomagamo in delimo dobrine.
KADILO in MIRA: Trije modri so s kadilom in miro prinesli to, kar je takrat poživljalo in ozdravljalo – mi
pa to prinašamo kot znamenje, da nas Bog ozdravlja in poživlja.

ZVEZDA: Trije modri so sledili zvezdi – mi prinašamo našo zvezdo v znamenje, da smo bili zvezde veselja za ljudi in da to tudi bomo.
KRUH: Jezus je kruh za življenje sveta. Naj tudi mi postanemo kruh dobrote za vse ljudi.
VINO: Jezus je trta, mi mladike. Vino prinašamo kot znamenje, da želimo Jezusovo dobroto podarjati
naprej.
VODA: Trije modri so spoznali Boga v preprostem otroku. Mi prinašamo k oltarju vodo, ki
se bo pri maši pomešala z vinom – v znamenje, da želimo biti vedno povezani z Jezusom.

Blagoslov
kolednikov
pred odhodom
po župniji:

Blagoslov kolednikov
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.

Na
poti
trije
kralji

Vsak iz svojega kraljestva
smo na skupno pot prišli,
zvezda spremlja nas in vodi,
razsvetljuje nam poti.
To je zvezda repatica,
v tiho noč svetlo žari;
v starih knjigah smo prebrali,
da naznanja nove dni.
Da naznanja nove čase
in kraljestvo milosti,
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Bog je v sveti noči v popolni tišini in revščini postal človek. S Tremi modrimi pa ves svet izve za ta neverjetni
dogodek. Danes bi se temu reklo, da so preko vseh časopisov, televizije in facebooka sporočili, razglasili po
vsem svetu: »Jezus, Odrešenik, je končno tu! On se je
razodel, zasvetil, razglasil, pojavil, prikazal.«
To je ravno tisto, kar vi vsako leto na novo delate, ko
oblečeni kot sveti Trije kralji hodite od hiše do hiše. Vi
sporočate svetu, da je Bog postal človek in stopil med
nas. Vi prinašate ljudem njegov blagoslov, Božji blagoslov. Tako vi pišete naprej veselo sporočilo treh modrih.
Kaj pa je z darovi? Trije modri so imeli s seboj dragocene
darove, darove za Jezusa, tega revnega otroka v hlevu v tuji
deželi!
Sedaj boste pa rekli: »Pa res nimamo ničesar s seboj.« Nasprotno! Saj so vam ljudje poklonili darove! Vidite, tudi v tem se zgodba, to
veselo oznanilo Treh modrih, nadaljuje. Dobro veste, da bo denar, ki so vam ga
poklonili ljudje, ko ste jih obiskali v njihovih domovih, šel v pomoč revnim otrokom v misijonskih deželah,
kjer delujejo naši misijonarji.
Zato hvala za vaš prispevek, da je tudi danes tako, kot je bilo pred več kot dva tisoč leti in kot piše v
evangeliju.
Če se zavedate, da ste kot koledniki pomagali otrokom, da bi jim bilo bolje, potem veste, da ste storili
isto, kar so napravili Trije modri: Nekaj ste podarili, prinesli ste veselo sporočilo, da je Bog rojen in prenesli
ste darove revnim otrokom.
Razglasili ste torej Odrešenika – božjo navzočnost in njegovo dobroto. Vi ste torej danes RAZGLAŠENJE
GOSPODOVO.

da naznanja kralja zemlje,
ki odrešil bo ljudi.
Več darov mu bomo dali,
največ naj velja srce;
dolgo pot smo prehodili,
zvezda pa pred nami gre.
Dalje gremo, dalje gremo,
zvezda vedno bolj žari;
našli bomo, našli bomo
Kralja srečne večnosti.
Berta Golob

ČESAR SE MI VESELIMO –
RADI Z DRUGIMI
DELIMO

SREČANJE KOLEDNIKOV 2013
Dragi koledniki!
Po končanem koledovanju vas vabimo,
da se udeležite SREČANJA KOLEDNIKOV

CE
KP
LJ
MB
MS
NM

Celje – AM Slomšek
ŠG Vipava
ŠG Šentvid nad Ljubljano
Slovenj Gradec
Veržej
NM Baragov dom

19.01.2013
12.01.2013
19.01.2013
12.01.2013
12.01.2013
12.01.2013

Srečanje se povsod prične ob 10. uri in se zaključi ob 14. uri.
Svojo udeležbo takoj po končanem koledovanju sporočite dekanijskemu
animatorju za misijone, ta pa bo sporočil škofijskemu animatorju.
Pridite z veseljem in osrečite še druge!

NAŠE
VESELJE ZA
SREČO
DRUGIH
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