Trikraljevska akcija 2013/14
revija za kolednike

Naše veselje
za srečo drugih
Pogumno mi k ljudem hitimo,
veselje, blagoslov delimo;
hkrati prosimo za dar,
ker nam za reveže je mar.

20 + G + M + B + 14
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ZOPET SMO TUKAJ … koledniki namreč …
Zopet se leto je zavrtelo
in mi prišli k vam spet smo veselo,
vse dobro in srečo vam v hiši želimo,
za novo vam leto blagoslove delimo.
Hkrati pa prosimo vas za darove,
ki v misijonih bodo rešili domove;
otroci in mladi tam revno žive,
vaš naj jim dar izpolni željé.
Na Madagaskarju radi bi šole imeli,
v Senegalu vrtca bi bili veseli,
Malavi, Ruanda želita opremiti sobe,
v Braziliji most premostil bi tegobe.
Hvaležni smo vam za odprte roké,
naj vam Bog blagoslavlja plemenito srce,
v novem se letu vsi veselite,
dobroto in mir okrog sebe delite.
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Spoštovani pastoralni sodelavci,
DRAGI KOLEDNIKI!

:
Iz Afriške države Malavi nam je misijonar, p. Lojze Podgrajšek, poslal tele besede
(mal mu
Tukaj čisto blizu imam enega »božjega otroka«, ki bi ga Dostojevski imenoval
l, kako
manjka v glavi). Ta stalno hodi k našim vratom, enkrat na teden. Pa sem ga vpraša
bodo. Zdaj
da se pri sosedih nič ne ustavi. Pa pravi, ker mi nič ne dajo in tudi ne kaže, da
ljevsko«
veste, zakaj se vračamo nazaj k vam v Misijonsko Središče. Ker nam po »trikra
vedno pomagate!
po vaši dobri
Poglejte, dragi koledniki, kakšno zaupanje v vaš pogum, kakšno hrepenenje
volji, kakšna hvaležnost za vaše poslanstvo.

korakov – se
»Če mnogi mali ljudje, v mnogih malih krajih, naredijo mnogo malih
spremeni ves svet.«
ljeni narediti.
Vedno znova presenečate s tisoči malih korakov, ki ste jih koledniki priprav
S tem svojim
To ni samo po sebi razumljivo in ravno zato je to tako nekaj posebnega.
Trikrasvetu.
vsem
po
otrok
tolikih
prispevkom namreč spreminjate življenjsko zgodbo
zvezda
svetla
in
h
ljevska akcija je zato vsako leto resnična pomoč na misijonskih poljana
sti je uresničenih
v temni noči najbolj revnih in ubogih otrok. Zaradi vaše požrtvovalno
zaslugi otrokom
vsako leto od 10 do 20 projektov, s katerimi lahko naši misijonarji po vaši
ni koraki pomapogum
in
podarijo začetek novega dne. Vaši mali, a nešteti požrtvovalni
sveta.
gajo narediti velik korak k veselju in sreči vašim vrstnikom na drugem koncu
u in se veselimo
Prisrčna hvala za vse to! Vedno znova vas občudujemo v vašem pogum
vanju je pot k
koledo
na
korak
vaše mladostne navdušenosti in sodelovanja. Vsak vaš
i odkrivajo
dobrot
Jezusu – pa ne le za vas – tudi za mnoge otroke in mlade, ki po vaši
prišel, da nam
veličino in pomembnost Betlehemskega dogodka – dejstva, da je Jezus
srcem.
pomaga – z vašimi malimi koraki, z vašim veselim

DRAGI KOLEDNIKI!

Revijo je leta 2013 za interno uporabo izdalo:
Misijonsko središče Slovenije, Kristanova 1, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/300-59-50 Fax: 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

, ker
Prepričani smo, da ste tudi letos polni veselja in dobre volje
nci
posla
ste
da
se zavedate, da ste glasniki betlehemske Luči,
župnika
Jezusa, da ste podaljšane roke in glasovi vašega gospoda
ikov iz
vrstn
… Poleg tega pa ste hrepenenje in upanje tolikih vaših
ičenje
misijonskih dežel. V vas, čeprav vas ne poznajo, vidijo uresn
šolanju,
njihovih upravičenih želja po šoli, vrtcu, opremi, zavetju,
napredku …
bi TKA,
Vsem, ki vam bodo pomagali in sodelovali z vami pri izved
in
nosti
želimo poguma in dobre volje. Vam pa tiste požrtvoval
toliko
vztrajnosti, s katero ste z minulimi koledovanji osrečili že
otrok v misijonskih deželah.
Naj VAŠE VESELJE ZA SREČO DRUGIH ne usahne.
Hvala vam in naj vas Bog blagoslavlja!
Misijonsko središče Slovenije
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VESELJE V MISIJONSKI DEŽELI …

Dragi koledniki, lepo pozdravljeni!
gimnaziKo sem bil pred par dnevi z učenci osmega razreda na gradbišču nove
ske
misijon
razne
za
darove
zbirate
iki
je, sem jim pripovedoval o tem, kako koledn
in
ust
odprtih
so
nili
Prisluh
ije.
potrebe, vključno za potrebe naše nove gimnaz
željo.
ali
misel
kako
jo,
niso mogli verjeti. Nato sem jim dal nekaj minut, da napiše
Sledi kratek povzetek teh zapisov.
nova šola
»Gospod, ko jim pišete, jim povejte o našem veselju. Recite jim, da je
i, tudi v
dokaz, da nas Slovenski koledniki imajo radi, saj, kakor ste pripovedoval
lačne, bolne,
snegu in zimskem mrazu obiskujejo ljudi in prosijo pomoči za revne,
in tudi za našo šolo, za klopi in stole, za nas!«
kako
Hvala vam, dragi koledniki, da se zanimate za našo mladino. Ko ne veste,
več
in
bo,
izobraz
zelo si želijo to novo gimnazijo, dobre šolske prostore, dobro
upanja na lepšo prihodnost. Pa lepo pozdravljeni.
p. Lojze Podgrajšek, Malavi

PESMICA ZA TKA
Topla svetá je stran,
ko roka seže roki v dlan.
Mrzla pa stran je ta svetá,
da veliko lakote in revščine divja
Zato z ljubeznijo pošiljam pismo,
saj vsi iz iste krvi smo.
Srečni bodo ljudje vsi,
saj Bog za vse skrbi.
Zala Vidic, 5. razred,
Veroučna šola Kranjska Gora

KAKO SE ODLOČITI ZA TRIKRALJEVSKO
AKCIJO IN PRIPRAVITI KOLEDOVANJE
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Božični čas nas posebej prevzame zaradi neskončne Božje dobrote, s katero nas betlehemsko Dete osreči s svojo toplino in svetlobo sredi naših mrzlih noči. Nagovorjeni od stisk
ljudi (doma in po svetu) čutimo, da moramo tudi njim omogočiti doživetje te božje bližine. 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 …).
• Če je mogoče, 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. Zvezde 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. Dobite ga
lahko tudi v MSS.
• 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 poslani od župnika in da dejansko prosijo za pomoč našim misijonarjem.
• 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.
• Ni nepomembno, da se zavedamo, da dobra volja, prijaznost in nasmeh odpirajo vrata
domov in src.
• 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, bomo z veseljem tudi mi osvajali z DOBROTO.
Veliko poguma, veselja, 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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PRIČEVANJE KOLEDNIKOV – Gornja Radgona
Koledovanje ali Trikraljevska
akcija postaja tradicionalna na
slovenskih tleh. Nešteto 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 pri nas. 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 ni žal napora, ki se niso bali
mraza, ki jim ni bilo nerodno stopiti do hiše.
Tako že drugo leto po radgonski fari od božiča do novega leta stopa kar ducat otrok,
veroučencev, od četrtega do devetega razreda, ki so oblečeni v oblačila svetih treh
kraljev in pastirjev. Spremljajo pa jih odrasli
animatorji, ki skrbijo za red in varnost na terenu. Prvi namen koledovanja je vsem ljudem v
župniji oznaniti, da se je rodil Jezus, Odrešenik
sveta, ki nam prinaša upanje. Ves izkupiček nabirke je namenjen izključno za potrebe naših
misijonarjev po svetu.
Vsem faranom radgonske fare je bil tako na
edinstven način prikazan stari običaj koledovanja in s tem tudi ponujena priložnost, da lahko
s svojimi prispevki pomagajo tistim, ki so najbolj potrebni pomoči v stiski in bedi, pomanjkanju, bolezni in trpljenju. Vsem, ki so se letos
odzvali in odprli vrata svojih domov ter sprejeli
kolednike, iskrena hvala. Vsem ostalim, ki se
pa niso odzvali, pa velja povabilo za naslednje
leto v upanju, da v sebi začutijo klic usmiljenega srca.
Foto in tekst : Marjan Slavič
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SADOVI LANSKEGA KOLEDOVANJA – TKA 2012/13
Malavi: GIMNAZIJA

Zahvaljujem se za izdatno pomoč, ki
ste jo iz Misijonskega Središča namenili za našo novo gimnazijo v Kasungu. Z
vašimi darovi smo do sedaj pozidali štiri
učilnice in dva urada za učitelje. Ker se
nam že obeta deževje, v teh dneh hitimo,
da bi še pred nalivi pokrili čim več poslopij. Zanimivo je slišati opazke ljudi,
ki radovedno spremljajo rast gimnazije:
»Šola hitro napreduje«, »Naši patri iz
Slovenije imajo res dobre in darežljive
prijatelje«, »Ta gimnazija bo širila izobraževanje v naših krajih”. Za
vso pomoč se iz srca zahvaljujem! p. Lojze Podgrajšek

Madagaskar: OTROŠKI VRTEC

Kako ganljivo in opogumljajoče je za nas, slovenske misijonarje, dejstvo, da pripadamo deželi, ki je odprta za revščino drugih, medtem, ko se
sama bori za obstanek. Dovolite mi, dragi otroci
in spoštovani dobrotniki, da vam izrazim iz vsega
srca moj, naš HVALA za prebogati dar, pomoč, ki
ste nam jo poslali, da smo lahko zgradili vrtec za
naše male revne Malgaše v Fianarantsoi. Kako
smo vsi molili in prosili dobrega Boga, naj odpre
srca dobrih slovenskih ljudi in nas je uslišal in to
še kako velikodušno. Sedaj nadaljujemo moliti
za vas in kličemo na vse božji blagoslov. Dragi mali deželi, a veliki v velikodušnosti, Sloveniji, želimo sreče, uspeha in miru. Hvaležna s. Marjeta

Brazilija: FORMACIJSKA HIŠA ZA MLADE

Z velikim veseljem na duši in s hvaležnostjo v
srcu vam izrekam »BOG PLAČAJ« VSEM KOLEDNIKOM, tamalim in velikim, ki ste ponovno zaokrožili
svet s svojo toplino ljubezni, prehiteli vse meje in
prodrli tudi v samotne kraje, kamor se lahko pride samo s srcem. Tukaj ste navzoči že vrsto let z
neizčrpnim razdajanjem za misijone, predvsem na
indijanskem območju brazilske Amazonije, kjer zaznamujete z vašo trikraljevsko akcijo zdravstvene
in socialne domove indijanskih otrok. Bodite ponosni vsi, ki ste kaj k temu prispevali, vaša imena so
zapisana v nebesih. Hvaležna s. Agata Kociper
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SADOVI LANSKEGA KOLEDOVANJA – TKA 2012/13
Ukrajina: HIŠA ZA BREZDOMCE

Težko je izraziti v besedah neizmerno hvaležnost
požrtvovalnim kolednikom, ki so s srcem pogledali tudi na naš konec sveta. Odmaknjeni smo od oči
mnogih, vi pa ste videli našo stisko, oziroma stisko
vaših vrstnikov, ki v dežju in mrazu prosjačijo po ulicah in cestah. Z vašo širokosrčno pomočjo jim lahko
gradimo topel dom. Bog vam povrni in Marija naj vas
varuje. Hvaležni Tomaž Mavrič, lazarist

Ruanda: OSNOVNA ŠOLA

Bog naj bo plačnik Vam in vsem otrokom, ki so koledovali in darovali svoj čas, ljubezen,
požrtvovalnost in dobroto za njihove sovrstnike v malo drugačnem okolju. Ko pride trenutek
žetve in je letina bogato obrodila, se naš pogled najprej
dvigne v iskreni zahvali k Nebeškemu Očetu za vse prejete dežne kaplje, blage sapice in tople sončne žarke. In
ko gredo proti koncu gradbena dela na Osnovni šoli v
Kigaliju, gre prva zahvala Večnemu Arhitektu in Graditelju. Takoj za Njim pa vsem pomočnikom, ki ste to
delo omogočili. Seveda ste na prvem mestu vi, dragi
prijatelji, ki ste znali darove Trikraljevske akcije tako
usmerjati, da so prišli prav v Srce Afrike! Preko Vas se
zahvaljujem vsem pridnim kolednikom, ki so hodili od
hiše do hiše in nabirali darove za naše otroke. Hvaležna
s. Vesna Hiti, HKL

Kambodža: ŠOLA ZA DEKLETA

Iz Misijonskega Središča Slovenije so mi
sporočili, da je bila uslišana naša prošnja
za pomoč gradnje in opreme knjižnice in
računalniške učilnice v novi šoli, in da so
otroci med Trikraljevsko akcijo zbrali dovolj denarja tudi za nas. Hvala vsem, ki ste
vložili svoje moči, da je Trikraljevska akcija
sploh lahko stekla, hvala vsem, ki ste romali od vrat do vrat in hvala vsem vam, ki
ste darovali. Iz Slovenije, kjer ste vi zbirali
v mrazu in snegu, bo zdaj ta denar položen
v vročo Kamboško zemljo, da obrodi sad.
Pomemben sad vzgoje in izobraževanja,
življenje mladih, ki bodo pomagali graditi
novo Kambodžo. Iskrena hvala, s. Ljudmila Anžič, HMP
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SADOVI LANSKEGA KOLEDOVANJA – TKA 2012/13
Benin: SIROTIŠNICA

Posebna zahvala gre trikraljevski
akciji - vsem kolednikom, ki tako
požrtvovalno nabirajo pomoč za potrebe misijonom. Naj jim Bog bogato
povrne in blagoslovi vsak njihov korak od hiše do hiše, ko trkajo na velikodušna srca ljudi. Vsem kolednikom in sodelavcem, iskrena hvala
in Bog povrni s svojim blagoslovom!
Naj On, ki vodi vsa dogajanja in vidi
vse potrebe in stiske, usmerja srca
ljudi za velikodušno pomoč misijonarjem, da bodo lahko pričevali za
Božjo dobroto in ljubezen. Bog vam
povrni! s. Irma Makše, Marijina sestra

Madagaskar: ŠTEDILNIK ZA INTERNAT

Resnično se vam zahvaljujemo za pomoč pri gradnji peči. Bodite prepričani, da so vsi veseli nove peči.
Prilagamo vam nekaj fotografij peči. Peč je odporna
ter narejena tako, da ima dolgo življenjsko dobo in
je varna za dekleta. Zdaj, ko dekleta kuhajo, ne vdihujejo več velikih količin dima kot prej. Življenje ste
nam vsem obogatili in olepšali. Najlepša hvala za vašo
pomoč, Malgaške sestre

Uganda: HIŠA ZA
DEKLETA

Iskrena zahvala
dragim prijateljem
iz Slovenije! Veselje naših deklet, ki bodo imele sedaj dom, je neizmerno. Od
vsepovsod so, beda in zavrženost sta jih pripeljala k nam.
Sedaj jim bomo lahko nudile tiso, kar je najpotrebnejše za
telo in dušo. Naj vas spremlja božji blagoslov. Hvaležne sestre
iz Ugande
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TKA 2013/14 – LETOŠNJA TRIKRALJEVKSA AKCIJA
JANEZ KRMELJ, škofijski
duhovnik – MADAGASKAR

Projekt: SREDNJA ŠOLA
Na jugu škofije deluje pet slovenskih
misijonarjev, vsi imamo vsaj osnovno
šolo. Želeli pa bi, da naši učenci šolanje nadaljujejo do mature. Najemanje
dragih profesorjev je za šole na naših misijonih nemogoče,
saj nočejo na podeželje, zato bomo naredili vse, da učenci
pridejo do tega središča v Vangaindrano in v tej novi šoli nadaljujejo. Naši učenci bodo tako
imeli možnost do maturitetne diplome in bomo sčasoma zamenjali doslej zelo iskane pedagoške in medicinske delavce.
Prosim za: 120.000.- €

IZIDOR GROŠELJ, škofijski duhovnik – MADAGASKAR

Projekt: OSNOVNA ŠOLA
Lani je prva generacija zaključila peti razred. Zatem so naši učenci
odšli v šesti razred v državno šolo. Tu pa pouk poteka zelo neredno, učitelji večkrat ne učijo, ni klopi, saj sedijo kar na tleh ... Zato so me starši
prosili, da bi zgradili še eno takšno
šolo, da bi na misijonu imeli celotno
devetletko. Šola je velika pridobitev
za kraj, saj je velika večina ljudi še
nepismena. Nepismenost je zaostalost naših ljudi. Hkrati
pa je katoliška šola tudi velikega pastoralnega pomena,
saj imamo preko učencev stik z njihovimi starši, kar nam
zelo pomaga pri misijonskem poslanstvu.
Prosim za: 120.000.- €

S. POLONA ŠVIGELJ, OSU – SENEGAL

Projekt: VRETEC IN OŠ
V vasi Sanjara že več let prosijo za vrtec in osnovno šolo, ker država
nima dovolj struktur in dovolj sredstev za gradnjo zadostnega števila
šol, ki jih potrebujejo. Posledica tega je nepismenost in nezmožnost za
samostojno življenje in posledično brezposelnost. Naš namen je pomagati pri opismenjevanju prebivalstva
in možnost zaposlitve, skratka pomoč
pri razvoju dežele tretjega sveta. Zaenkrat so nam vaščani priskrbeli teren, me
sestre smo uspele z našimi bornimi prispevki zgraditi obzidje in zdaj nas čaka
gradnja vrtca in upamo tudi šole
Prosim za: 62.000.- €
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EVKSA AKCIJA

TKA 2013/14 – LETOŠNJA TRIKRALJ
S. DORICA SEVER, FMM – med Inuiti

Projekt: OPREMA UČILNIC ZA OTROKE
Otroci in mladina vsak dan po šoli prihajajo v misijon. Pride jih tudi do
50 in sedijo na tleh, ker nimamo dovolj
stolov … V misijonu sta dve večji dotrajani mizi. 75% inuitskih družin živi
v negotovosti glede hrane, vzrok za to
so visoke cene in nezaposlenost. Julija
2013 smo prenavljali stavbo, dela niso
dokončana zaradi kratkega poletja, sedaj bo treba dati
energijo za živo občestvo. Mladina in otroci bodo evangelizirani, s tem pa tudi starši, katerim pomagamo pri
moralni in verski vzgoji otrok.
Prosim za: 9.000.- €

P. LOJZE PODGRAJŠEK, DJ – MALAVI
Projekt: OPREMA ŠOLE

S. AGATA KOCIPER, HMP – BRAZILIJA

Projekt nove gimnazije in
s tem tudi projekt opreme
učilnic, je namenjen Malavijskim otrokom, gimnazijcem, dekletom in fantom, ki
ne morejo v privatne šole,
ker so njihovi starši revni. Da
lahko odpremo šolo, ko bo vse ostalo tudi že
pripravljeno, pomeni: nabava knjig, učnih pripomočkov, opreme učilnic, ureditev kuhinje in
opreme za kuhanje hrane, pač vsega kar spada
v celoten načrt odprtja gimnazije z internati.
Prosim za: 55.000.- €

Projekt: MOST
Indijanci so nomadsko ljudstvo, naseljeno v notranjosti amazonskega pragozda. Od obale reke, kjer se zapusti čoln, se podamo do plemena
po gozdu, dobri dve uri peš. Ker so poti močvirnate, so položeni hlodi. En
traktor nas rešuje pri prevozu tovora. Pogosto obstane v jamah, pa še glavni most
se podira. Ni kaj, samo zgraditi nov most in
popraviti poti, da ne ostanemo vsak na svojem koncu. Z vašimi darovi sodelujete pri reševanju življenj, kajti v bolezni
smo jim lažje blizu ali jih prepeljemo v bolnico; pospešujete
šolsko izobrazbo otrok in mladih, predvsem pa ste z nami luč
upanja pri krščanskem oznanjevanju in pričevanju.
Prosim za: 17.000.- €
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TKA 2013/14 – LETOŠNJA TRIKRALJEVKSA AKCIJA

SPODBUDA …
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S. MILENA ZADRAVEC, HMP – IZRAEL

Projekt: POPRAVILO VRTCA
Sestre delujemo v Otroškem vrtcu in
tako povezujemo krščanske in muslimanske družine. Stavba in okolica vrtca je v
zelo slabem stanju. Otroci se spotikajo
na neravnem terenu, ker je tlak dotrajan.
Vrata v razredih se ne zapirajo, vodovod
pušča, oboki so razpokani … Starši komaj
zmorejo šolnino, obnove dvorišča, sanitarij, stavbnega pohištva … pa ne zmorejo. Pomagajte nam otroke postaviti na noge in v
urejene prostore.
Prosim za: 15.000.- €

S. VESNA HITI, HKL – RUANDA

Projekt: SONČNE CELICE in OPREMA DVORANE
Pereč je problemih mladine, ki je vse
bolj zasvojena z alkoholom in nasiljem. Ob sobotah in nedeljah se tlačijo
po lokalih, pijančujejo, se pretepajo ...
Sestre bi jim rade ponudile nekaj boljšega. Težava je v tem, ker nimamo elektrike. Tudi primerna oprema dvorane
nam manjka. Rešitev bi bila namestitev sončnih celic ter potrebna oprema.
Imamo veliko dvorano, ki je vsak dan
zasedena z raznimi skupinami in dejavnostmi. Tako bi lahko vedno predvajali nekaj lepega, poučnega, zanimivega.
Sem prepričana, da bi to rodilo zelo pozitivne sadove.
Prosim za: 16.700.- €

S. MARJETA ZANJKOVIČ, HMP – MADAGASAKAR

Projekt: VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER
Tokrat bi potrebovali novi vzgojno izobraževalni prostor, kjer se bodo
naši mladi in otroci vzgajali in se pripravljali na življenje. Gre za razna
duhovna srečanja, molitev, delo po skupinah, vzgojne animacije ... Ko
sem otrokom in mladim omenila, kam se spet obračam s prošnjo za pomoč, so veselo zaploskali. Slovenijo že dobro poznajo in predvsem so jim
poznana vaša velikodušna srca. Vsi goreče molimo v ta namen. Dobro
vemo, da so današnje razmere tudi v
Evropi zelo težke in mnogi živijo v pomanjkanju. Ljubi Bog naj na vsakega od
vas izlije svoj blagoslov.
Prosim za: 22.000.- €

S. Polona Švigelj – Senegal –
15.september 2013

Ko spet gledam tukaj nekatere otroke, kako veselo skakljajo s torbicami
na hrbtu in čutaricami na ramah, polni upanja in želje po znanju, mi stopajo
pred oči tudi mnogi starši, katerih prihodki še zdaleč ne morejo zagotoviti te
sreče njihovim otrokom. Zanje ostajajo
to le čudovite sanje. Sama si zelo želim,
da bi te sanje nekoč postale tudi zanje
resničnost. Zaupam v Božjo Previdnost in prepričana sem, da bomo tudi z vašo pomočjo, dragi prijatelji misijonov, mogle prinesti v to vas sonce upanja, veselja in prijateljstva. Že vnaprej ena VELIKA HVALA za vse dobro, ki ga storite za nas in naše ljudi!
s. Polona

Bog si je zaželel moje bližine,
da bi ga ljudje začutili,
Bog bi rad košček mojega srca,
da bi ga ljudje vzljubili.
p. Pavle Jakop
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UTRINKI Z ŽUPNIJ –

Geslo – NAŠE VESELJE ZA SREČO DRUGIH – je res prinašalo veselje, kar se vidi iz
zapisov in fotografij, ki so nam jih poslali z nekaterih župnij.

BESNICA PRI KRANJU
BRDO PRI LUKOVICI

Ob pomoči animatorjev, ki se pripravljajo za prvi oratorij v župniji v letu vere, smo
koledniki spoznavali ob pesmi in besedi pot
treh modrih. Z veseljem smo se podali na
pot od hiše do hiše. Darovi so namenjeni za

BREZNICA

37 kolednikov je sestavljalo 5 skupin in smo obhodili vseh 10 vasi naše župnije. Kot vsako leto smo šli k ljudem,
ki so nas povabili. Število hiš, kjer nam odprejo vrata se iz leta v leto veča, tako da smo jih
obiskali okrog 150. Barbara Kunstelj

Med 26. decembrom in 5. januarjem je v
naši župniji pet skupin kolednikov obiskalo domove in prinašalo veselo oznanilo o
rojstvu našega Odrešenika, hkrati pa tudi
voščilo za novo leto. Ljudje so jih prijazno
sprejeli in darovali za misijone, kjer živijo in
delajo naše misijonarke in misijonarji. Franci
Kotnik
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ČRNI VRH NAD IDRIJO

Okrog 75 kolednikov in njihovih voditeljev, razdeljenih v
12 skupin, se je odpravilo po vsej župniji in obiskalo praktično vse domove, tudi tistih ljudi, ki v naše kraje zahajajo
zgolj ob vikendih. S pesmijo in besedami so vsem oznanili
veselo novico o Jezusovem rojstvu in tako prinesli blagoslov
po družinah. Ljudje pa so s svojimi dobrodelnimi prispevki
lahko osrečili pomoči potrebne otroke v misijonskih deželah.
Koledniki so tudi sami deležni dobrote ljudi, ki jim svojo pozornost izkažejo s sladkarijami ali drugimi dobrotami. Na ta
način se uresničuje misel, da dobro vedno rodi dobro. Nataša
Felc

LJUTOMER

pomoč našim misijonarjem
po svetu, kajti prihranki, ki
jih v teh dneh ljudje podarijo za revne otroke po svetu,
pomagajo zgraditi otroške
vrtce, šole in dispanzerje v
deželah v razvoju in tudi naš
dar bo vedno dobrodošel.
Drago Jutršek

ČRNEČE

KOLEDOVANJE 2012-13

Sodelovalo je 14 skupin, ki so jih vodili člani ŽPS iz posameznih vasi ali drugi animatorji. Družine so obiskali na praznik sv. Štefana. Tudi letos so bili ljudje odprtega srca. Srečo
in veselje delimo z vsemi, ki bodo teh darov deležni in jim
bodo vsaj malo polepšali njihovo življenje. Andrej - župnik

ODRANCI

Petinpetdeset kolednikov v sedmih skupinah se
je podalo po vasi. Obiskali
so vsako hišo, zapeli pesem in izrekli božično voščilo. Bili so v službi oznanjevanja, saj so ljudi spominjali na veselo novico o
Bogu, ki je postal človek.
Obenem so zbirali darove
za otroke in mlade v misijonskih deželah, za katere skrbijo slovenski misijonarji. Navdušeni
so se vračali. Koledniki so prejeli obilo sladkih darov tudi zase, predvsem pa so bili veseli,
da so naredili dobro delo in ta zavest je največje bogastvo. Bog plačaj kolednikom, animatorjem in vsem dobrim ljudem.

BAKOVCI

Koledniki, ki so vas obiskali v teh dneh, so
prinesli blagoslov in dobra voščila. Nalepka
ali napis na vratih naj vas spominja, da je Bog z
nami. Hvala tudi za upoštevanje pravil pri koledovanju in na prisrčen sprejem, ki so ga bili koledniki deležni pri vaših domovih. Naj oznanilo
veselja ob Jezusovem rojstvu ostaja z vami vse
dni tega in prihodnjih let.
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UTRINKI Z ŽUPNIJ –

PODGORJE, RAZBOR

V Podgorju smo imeli tri skupine »kraljev«, v Razborju pa eno. Na tretji »sveti
večer« smo se najprej zbrali v župnijski
cerkvi sv. Urha v Podgorju. Duhovnik je
blagoslovil kredo, kadilo in tudi mlade
»kralje in kraljice«. Pred jaslicami smo
še skupaj zapeli, potem pa smo odšli vsak
na svoj del župnije. Ljudje so kljub krizi,
taki in drugačni, radi darovali za misijone. Nabralo se je precej sladkarij, te pa bomo odnesli v ZDUM (Center za usposabljanje, delo
in varstvo) v Črno na Koroškem. Tudi ob letošnjem »kraljevanju« se je pokazalo, da imajo
ljudje še vedno dobro srce in jim ni vseeno,
kako mnogi živijo in trpijo. Leopold Korat, župnik

POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

V pouka prostih prazničnih dnevih, med sv.
Štefanom in sv. Tremi Kralji, so naši koledniki
skupaj z darovalci izpolnili svoje poslanstvo.
Petindvajset otrok, njihovi starši, vozniki, organizatorji - vsem poklon in zahvala! Naj vse
spremlja Božji blagoslov do naslednjega koledovanja! Majda Debeljak in Hermina Peternel, fotografija Mateja Dolenec

RAZBOR
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KOLEDOVANJE 2012-13
VERŽEJSKI KOLEDNIKI OBISKALI DRŽAVNI IN CERKVENI VRH

Ločeno so jih sprejeli predsednik države Borut Pahor, predsednik državnega zbora Gregor
Virant in podpredsednica vlade
ter ministrica Ljudmila Novak.
Kolednikom so zaželeli, da bi bili
pri zbiranju darov uspešni ter se
jim zahvalil za dobre želje in blagoslov v novem letu. Predsednik
republike, Borut Pahor, se jim je
zahvalil za njihovo solidarnost,
še posebej v teh težkih časih in
pozdravil koledniško ohranjanje
tradicije, ki je povezana s plemenitimi cilji.

Pod vodstvom župnika Jožefa
Krnca in s. Zalike ter v spremstvu
ravnatelja MSS Stanislava Kerina
sta kolednike sprejela tudi ljubljanski nadškof in metropolit msgr. dr.
Anton Stres in apostolski nuncij v
Sloveniji, msgr. dr. Juliusz Janusz.

Ker so domačije v tam kar precej oddaljene
med sabo, otroci razdaljo premagujejo s kombijem. Obiskali so približno 40 hiš in povsod
so jih lepo sprejeli. Prijazni domačini pa z veseljem otrokom ponudijo tudi kaj za okrepčilo. Urška Glasenčnik

ZAPLANA

Z željo, da
bi obiskali čim
več domov po
kraju, ljudem ponesli veselo novico o rojstvu Jezusa in blagoslov se je pet skupin zjutraj, po blagoslovu odpravilo na
pot. Dobre volje, ker je Bog poskrbel za lepo vreme in veseli,
ker smo nabrali kar lepo vsoto darov za slovenske misijonarje, smo zaključili s trikraljevsko akcijo. Zaplaninski koledniki

Popotovanje so zaključili na Radiu Ognjišče, kjer so
zapeli kolednico in vsem poslušalcem zaželeli Božjega blagoslova.

Viri in fotografije: spletne stani Državnega zbora,
Predsednika republike in Radia Ognjišče
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SREČANJA KOLEDNIKOV –

Neke vrste nagrada kolednikom za njihovo dobro voljo in požrtvovalnost je, po
končani Trikraljevski akciji, srečanje kolednikov. Organizira ga vsaka škofija in
pomeni druženje, potrditev, sprostitev in pogum za naprej.

KP – VIPAVA, 12. januar 2013

Srečanje smo začeli v dijaškem domu ŠGV s sveto mašo, ki jo je daroval škof Metod Pirih ob somaševanju gospoda Janeza Zupeta, gospoda Nika Štrancarja ter gospoda rektorja
Slavka Rebca. Potem smo se odpravili v prostore Škofijske gimnazije, kjer smo prisluhnili
dvema laiškima misijonarkama.
Ob gledanju fotografij iz daljnih
dežel nam je hitro postalo jasno,
kako težke so razmere za življenje tam in kako lahko vsak, še
tako majhen dar iz naše akcije,
tamkajšnjim ljudem polepša
dan. Nato smo se preizkusili tudi
v treh igrah. Veseli smo bili tudi
malice. Z mislijo na vrstnike po
svetu, ki nimajo hrane, smo vsi
vse pojedli ter se na koncu veseli
razšli. Eva Ule

LJ – ŠENTVID – 19. januar 2013

V Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano se nas je zbralo skoraj 300 kolednikov, njihovih spremljevalcev in nastopajočih. Srečanje je vodil škofijski animator za
misijone, Slavko Kalan. Med
mašo so prepevali združeni
otroški zbor iz Šentvida nad
Ljubljano in mladi pevci z Gorij
pri Bledu. Spregovoril nam je
tudi misijonar z Madagaskarja,
Klemen Štolcar. Nekaj skupin
je predstavilo svoj kraljevski
nastop, eni s harmoniko, drugi
z imenitnimi kronami in tretji
s čudovito zvezdo in četrti s še
lepšimi kostimi. Na koncu pa
nas je v dvorani s svojo kitaro in
dobro voljo razveselil pater Janez Ferlež s svojo spremljevalno skupino. Janez Avsenik

UTRINKI – januar 2013
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MB – SLOVENJ GRADEC – 12. januar 2013

Srečanje približno 130 mladih se je začelo s
koncertom Adija Smolarja, ki je mladim zelo blizu.
Po koncertu smo se preselili v cerkev sv. Elizabete.
Sv. mašo je ob somaševanju duhovnikov daroval
nadškofijski referent in voditelj Misijonske molitvene zveze, Jožef Lipovšek. Pri maši so mladi s
kateheti in animatorji navdušeno prepevali. Po sv.
maši je sledilo zanimivo pričevanje laiškega misijonarja Uroša Rudolfa, ki je pokazal tudi del filma
o Kongu in Ugandi. Na izviren način so mladi s pesmijo in besedo predstavili župnijo, potek koledovanja in kako so ljudje odpirali svoja srca
za mir in blagoslov. Na koncu je zazvenela še harmonika mladega Matjaža. Jožef Lipovšek, foto
kolednik Tadej

MS – VERŽEJ – 12. januar 2013

Srečanje se je začelo v župnijski
cerkvi sv. Mihaela s sveto mašo, ki
jo je daroval ljutomerski dekan Andrej Zrim, ob somaševanju sedmih
duhovnikov in sodelovanju diakona. S pesmijo je bogoslužje obogatil otroško mladinski pevski zbor iz
Veržeja. Z branjem beril, prošenj in
uvodov pa so sodelovali koledniki
iz različnih župnij, ki so predstavili
tudi delček koledniške poslanice, ki so jo kot oznanjevalci Novorojenega ponesli po družinah. Po sv. maši so prisluhnili pričevanju misijonarja Klemna Štolcarja, ki že 33 let deluje
na Madagaskarju. V besedi in sliki je kolednikom predstavil utrip življenja na tem otoku.
Besedilo in foto: Klavdija Dominko

NM - NOVO MESTO, ŠMIHEL – 12. januar 2013

Najprej so se vsi skupaj udeležili sv. maše v tamkajšnji župnijski cerkvi, ki jo je daroval
škof, msgr. Andrej Glavan. Po maši je sledilo predavanje g. Staneta Kerina, ki jim je predstavil delo v misijonih iz prve roke in jim na
izviren način prikazal, kako zelo so in bodo
z denarjem, ki so ga zbrali slovenski koledniki pomagali misijonarjem in predvsem
otrokom, ki so revni, lačni in brez izobrazbe. Po predavanju je sledila obilna pogostitev s picami, potico in sokom. Srečanje smo
lepo zaključili in tudi za naslednje leto upamo na čim večjo udeležbo in aktivnost kolednikov iz škofije Novo mesto. Janez Zdešar
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SADOVI LANSKE TKA 2012/13

Tudi tokrat se je pokazala milost Boga samega, dobrota ljudi in požrtvovalnost
kolednikov. Poglejte bogate sadove lanskega koledovanja:
misijonar
P. LOJZE PODGRAJŠEK
TONE KERIN
S. MARJETA ZANJKOVIČ
P. JANEZ MIHELČIČ
S. AGATA KOCIPER
TOMAŽ MAVRIČ
S. VESNA HITI
MARIJINE SESTRE
S. LJUDMILA ANŽIČ
SALEZIJANCI
SESTRE - INTERNAT
S. JOSEFA RAPATZ

država
Malavi
Madagaskar
Madagaskar
Kirgizija
Brazilija
Ukrajina
Ruanda
Benin
Kambodža
Etiopija
Madagaskar
Uganda

Če se naseli nebo v tvojem srcu,
bo nebo tudi okrog tebe.
Ruski pregovor

projekt
internat
cesta in šola
otroški vrtec
pomoč mladim
formacijska hiša
hiša za brezdomce
osnovna šola
sirotišnica za otroke
šola za dekleta
srednja šola
štedilnik
hiša za dekleta
SKUPAJ

vsota
72.000.- €
20.000.- €
35.000.- €
2.600.- €
20.000.- €
50.000.- €
100.000.- €
10.000.- €
68.650.- €
80.000.- €
1.900.- €
10.681.- €
470.831.- €

PREDLOGI …
TRIKRALJEVSKA AKCIJA,

ki se je porodila v Ukvah in Žanicah že pred 40 leti
/Po napevu: »Eno rož'co ljubim/

Mi smo trije kralji iz Jutrove vasi,
hodimo po svetu cele mesce tri.
iščemo povsodi, povprašujemo,
kje rodil se Jezus, poizvedujemo.
Smo lepo živeli v deželi Jutrovi,
srečno kraljevali čez kraljestva tri.
Zagledali smo zvezdo vsi ob polnoči,
se razveselili in sledili ji.
Jaz sem Melhar stari iz bogate Perzije,
tam lepo je življenje in dobri so ljudje.
Zagledali smo zvezdo vsi ob polnoči,
se razveselili in sledili ji.
Jaz sem Gašper mladi iz sončne Azije,
kjer lepe so planjave in gore zelene.
Lepo doma sem živel z očetom, materjo,
sem zagledal zvezdo in pohitel za njo.
Boltežar sem črni iz črne Afrike,
kjer tako je življenje, da tečejo solzé.
Zagledali smo zvezdo tud mi ob polnoči,
smo k višku poskočili in sledili ji.
Bogu se zahvalimo in molimo ga vsi,
da nam poslal je Sina v rešenje vseh ljudi.
Zapojmo vsi veselo, da Bog med nami je,
da se je učlovečil, naš brat postal zdaj je.

Zapisala: s. Kristina Bajc, Kairo, Egipt
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BLAGOSLOV KOLEDNIKOV, ko odhajajo na pot
Pesem: Glej zvezdice božje …
V imenu Očeta …
Milost našega Gospoda Jezusa …
Dragi koledniki! Danes in v naslednjih dneh boste po vsej Sloveniji, skoraj v vseh župnijah, vi v središču pozornosti. Kako tudi ne, saj nadaljujete božično praznovanje, ko vidno sporočate veselo oznanilo rojstva našega Odrešenika. Prostovoljno se postavljate
na stran ubogih in trpečih in se
zavzemate za veselje vseh ljudi,
za luč, ki naj sveti v temi, za ljubezen, ki naj poveže vse ljudi. Vi
boste priče Jezusovega prihoda
na svet in njegove skrbi za najbolj uboge. Vi boste sporočali
veselje, da je Jezus Emanuel,
»Bog z nami«, povezali boste
vse ljudi v bratsko skupnost, širili blagoslov v družine, vlivali
pogum za sodelovanje v novem
letu in odpirali srca za dobroto.
S tem boste segli preko meja
župnije, celo preko meja Evrope. Otrokom in mladim, ki so v
oddaljenih deželah zaupani našim misijonarjem, boste z darovi poslali sporočilo, da niso sami, da preko vaše požrtvovalnosti in vztrajnosti Bog misli
tudi na njih in jim po vas pomaga. Vi boste torej v teh dneh povezali sebe, našo župnijo in
otroke v misijonih – v eno družino, ki bo začutila, da je Bog obiskal svoje ljudstvo.
Zato se pri tako odgovornem poslanstvu ne ustrašite ne dolge in naporne poti ne slabega in hladnega vremena ne presenečenj ob negodovanjih. Vaše veselje naj bo ogenj,
ki bo grel vas in ogrel srca vseh ljudi, ki jih boste obiskali. Bodite zvezde vodnice k novorojenemu Odrešeniku.
Naj vas vodi misel Rudija Kerševana: »Dan se nasmehne tistemu, ki se mu zna nasmehniti!«

BLAGOSLOV KREDE (nalepk):

Molimo. Gospod, blago+slovi te krede (nalepke). Blagoslov, ki ga bodo označile na
vratih domov, naj pride na vse stanovalce in tiste, ki bodo prihajali in odhajali skozi vrata. Odpira naj srca ljudi za stisko sočloveka, varuje naj pred vsemi nevarnostmi in daje
luč v vsako temo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
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BLAGOSLOV ZVEZDE:

Molimo. O, Bog, blago+slovi to zvezdo. Naj spremlja naše kolednike na vseh poteh k
ljudem. Naj spominja na zvezdo, ki je svete tri kralje vodila in pripeljala k tebi. Naj vodi
in varuje tudi naše kolednike in tudi vsem, h katerim jih bo pripeljala, pokaže pot k tebi,
ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

BLAGOSLOV KOLEDNIKOV:

Molimo. Gospodar življenja, ti si vedno z nami. Spremljaj naše kolednike na vseh poteh po naši župniji. Odpiraj jim vrata domov in srca ljudi, da bodo sprejeli veselo sporočilo, ga razumeli in po njem v novem letu tudi zaživeli.
Podeli našim kolednikom tudi umirjenost, da bodo ohranili pogum in veselje tudi
tam, kjer bodo vrata ostala zaprta ali pa bodo doživeli neprijaznost. Bodi z njimi na
vseh poteh od vrat do vrat, ko bo morda pot postala težka in jih varno pripelji domov. To
te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Amen.
Blagoslov z razprostrtimi rokami:
Gospod z vami. In s tvojim duhom.
l Bog, ki je Oče, naj vas blagoslavlja na vseh poteh k ljudem. Naj vam daje moč, kjer bo
težko, naj vam daje pogum, kjer bo temno.
l Vaše besede in vaše pesmi naj spreminja v melodijo ljubezni, ki naj odpira srca, da
bodo poslušna veselemu oznanilu.
l Vaše veselje naj osrečuje ljudi, jih povezuje med seboj in pomaga graditi skupnost
ljubezni.
To naj vam podeli vsemogočni Bog + Oče in Sin in Sveti Duh. Amen
Pojdite v božjem miru. Bogu hvala.
Pesem: Tam stoji pa hlevček …
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BOGOSLUŽJE na praznik Sv. Treh kraljev
UVOD:

Glasba, napovedovalec:
Vsak izmed nas ima vizijo, kako bi naj zgledalo njegovo življenje. Vsak ima tudi zvezdo, kateri bi rad sledil. Včasih je ta jasno vidna, večkrat pa zatemnjena. Trije modri z
Vzhoda so tudi sledili zvezdi, ki jih je pripeljala do nečesa posebnega – k Otroku v Betlehem – k Mesiju – h Gospodu.
Sledi pesem (Tam stoji pa hlevček) – v sprevodu pridejo Trije kralji, ministranti in duhovnik.
Prvi kralj: Gospod Jezus Kristus,
postal si preprost človek, da bi nam bil blizu;
Drugi kralj: Gospod Jezus Kristus,
kot preprost otrok si se rodil v revnem hlevu;
Tretji kralj: Gospod Jezus Kristus,
pastirji in trije modri so (smo) v tebi, majhnem otroku, prepoznali Boga.
Po evangeliju:
Koledniki zapojejo ali povedo svoj »hišni nastop« …

NAGOVOR

Dragi koledniki, spoštovani bratje in sestre!
Vsi vemo, kako hitro nam pride na misel, če nas kdo kaj prosi, da takoj rečemo: »Nimam ti kaj dati. Tudi jaz nimam.«
Mali Janezek je ves zasopihan prišel iz šole nekaj minut pozneje. Vesel je stekel k
očetu in mu povedal: »Veš, ati, danes pa se nisem pripeljal z avtobusom, tekel sem za
njim in s tem sem privarčeval 1,50 €!« Ati se mu je nasmejal in mu dejal: »O, ti neumnež!
Rajši bi tekel za taksijem, pa bi privarčeval 10 €.
Ja, dragi prijatelji, ko gre za denar, včasih odpove naša logika in tudi naše dostojanstvo.
Danes se veselimo praznika Gospodovega razglašenja, ali kot mu radi rečemo – praznik Svetih Treh kraljev. Po vsej Slovenije se danes zaključuje akcija koledovanja ali Trikraljevska akcija. Tudi naši »kralji« so se nam danes predstavili. S Trikraljevsko akcijo
smo tudi mi posebno znamenje – prav nasprotno tistim ljudem, ki pravijo, da nimajo
česa podariti. Ljudje po naši župniji so namreč odprli svoja srca in le podarjali. Malo jih
živi v izobilju, večina jih mora paziti na vsak cent. In vendar so prispevali za Trikraljevsko akcijo.
Jaz darujem svoj del, ker vem, da so ljudje, ki ta denar potrebujejo bolj kot jaz. Vem,
da so ljudje, ki jim bo ta dar napravil veliko veselje. Verjamem, da je Jezus prišel, da
našo stisko spremeni v veselje in da pri tem uporabi tudi moj dar. Prepričan sem, da ti
naši kamenčki, ki so se v teh dneh zbrali po vsej Sloveniji, lahko skupaj ustvarijo mozaik
veselja, pomagajo zgraditi hišo sreče. Veseli me, da so v naši župniji ljudje, ki še radi kaj
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darujejo. In posebej sem vesel, da so naši koledniki skupaj zbrali …. evrov – torej vsoto,
ki bo revnim spremenila življenje. S tem darom, bomo pomagali našim misijonarjem,
da uresničijo tako potrebne projekte v misijonskih deželah. S tem denarjem in skupaj
s tistim, ki so ga zbrali tudi po drugih župnijah, bodo otroci v oddaljenih deželah dobili
šolo, vrtec, hrano, obleko, zdravila, učne pripomočke, urejene prostore za bivanje in še
kaj. S tem, ko poskrbimo za njihovo sedanje stanje, jim omogočimo, da bodo za najprej
lahko sami skrbeli zase.
S to akcijo smo v živo pokazali, kdo je naša zvezda vodnica – Jezus s svojo dobroto, ko
je prišel med nas in sredi noči prižgal luč veselja. Pokazali pa smo tudi, da ljubezen ni
le beseda v naših ustih, ampak je dejanje v naših rokah. Ljubezen je vedno dar. To nam
je pokazal Jezus in mi smo s tem njegovi bratje, ko skrbimo za naše brate v pomanjkanju. To je veselo oznanilo božičnega praznika, ki se je, hvala Bogu, uresničilo tudi v naši
župniji. Pokazalo se je, da je Jezus rojen tudi med nami, da je prinesel mir in veselje
ter prebudil dobroto in ljubezen v naših srcih. Zato je današnji praznik res praznik Treh
kraljev, njihove prave poti k Jezusu – in praznik Razglašenja Gospodovega, ker se je Jezusova ljubezen razodela današnjemu svetu tudi med nami.
Tudi naprej hodimo za pravo zvezdo, tudi v prihodnje imejmo široko srce. Amen.

PROŠNJE LJUDSTVA

Bratje in sestre, luč, ki nam kaže pravo pot, nam je zasvetila v Jezusu. Z zaupanjem
prosimo to betlehemsko Dete:
l Za vse kolednike, ki so bili ljudem v teh dneh luč in blagoslov – napolni jih s pogumom in dobro voljo.
l Za vse ljudi, ki trpijo za posledicami vojne – podari jim luč upanja.
l Za vse, ki imajo v današnjem svetu odgovornost za druge – razsvetli jih z lučjo pravičnosti, miru in ljubezni.
l Z darovi Trikraljevske akcije bodo uresničeni mnogi projekti naših misijonarjev – naj
postanejo luč rešitve najbolj ubogim in zapostavljenim.
l Za vse tiste, ki velikodušno žrtvujejo molitve in darove za naše misijonarje – prižigaj
jim luč veselja in blagoslova v novem letu.
l Za vse pokojne misijonarje in njihove dobrotnike – naj jim v večnosti sveti luč tvoje
ljubezni.
Gospod Jezus, ti si Luč sveta, ti razsvetljuješ vsako temo našega življenja. Zahvaljujemo se ti in te prosimo, pomagaj nam, da bodo vedno svetili z lučjo tvoje ljubezni. Ki živiš
in nas ljubiš vekomaj. Amen.
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DAROVANJE:

SENEGAL

ZLATO (pušica):
l Sveti trije kralji so prinesli Jezusu zlato. Mi prinašamo zbrane darove v znamenje, da je svet
bogat, kadar si ljudje pomagamo in si delimo
dobrine.
KADILO (čolniček):
l Sveti trije kralji so prinesli Jezusu kadilo in
miro, kar je pomenilo takrat tudi zdravilo. Mi
prinašamo kadilo v znamenje, da smo lahko
drug drugemu zdravilo, če si med seboj pomagamo.

IZRAEL
RUANDA

KANADA

ZVEZDA:
l Sveti trije kralji so sledili zvezdi. Mi prinašamo zvezdo v znamenje, da želimo biti
drug drugemu zvezda vodnica na poti življenja.
KRUH:
l Jezus je dejal, da je kruh za življenje sveta. Kruh prinašamo v želji, da z njim tudi nas
spremeni, da bomo drug drugemu kruh dobrote.
VINO:
l Jezus je rekel, da je vinska trta, mi pa njegove mladike. Vino prinašamo v znamenje,
povezanosti z Njim in v želji, da bi tudi mi razveseljevali drug drugega.
VODA:
l Sveti trije kralji so našli v Betlehemu preprosto dete, nebogljenega otroka. Vodo, ki
se bo pomešala pri maši z vinom, prinašamo v znamenje zaupanja, da se želimo tudi
mi povezati z Jezusom, da bo potem v nas njegova moč.

ZAHVALA

Velik »Bog povrni« vsem, ki ste pomagali pripraviti in vsem, ki ste sodelovali pri
izvedbi Trikraljevske akcije. Posebej hvala vsem kolednikom, ki so tako pogumno in
požrtvovalno obiskovali domove in družinam podarjali božično veselje in blagoslov
Novorojenega. Iskrena hvala in Bog povrni pa vsem tistim, ki ste kolednike z veseljem
sprejeli in jih obogatili s svojimi darovi. Naj vse te molitve, žrtve in darovi obogatijo in
osrečijo otroke in naše misijonarje na misijonskih poljanah. Vse vas pa naj spremlja,
varuje in osrečuje božji blagoslov.

Česar se mi veselimo – to radi z drugimi delimo.
Naj nas Jezus osrečuje – pogum v življenju nam daruje.
Kralji vedno mi bodimo – življenje z Jezusom gradimo.
Naj bo tokrat novo leto – v ljubezni in miru preživeto.

BRAZILIJA

MALAVI

MADAGASKAR

ČESAR SE MI VESELIMO –
RADI Z DRUGIMI DELIMO
SREČANJE KOLEDNIKOV 2014
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
Slovenjske Konjice
Odranci
NM Baragov dom

18.01.2014
11.01.2014
11.01.2014
11.01.2014
11.01.2014
11.01.2014

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!

DAROVE LETOŠNJE TRIKRALJEVSKE AKCIJE
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

NAŠE VESELJE ZA SREČO DRUGIH

