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Prisrčno vsi pozdravljeni, 
mi radi bi vam voščili, 
za praznike veselje, mir 
in v novem letu sreče vir.

Na tem svetu mnogo je ljudi, 
ki v stiskah jim srce ječi. 
Vsi ti čakajo in upajo, 
da jim mi pomagamo.

Otroci najbolj ubogi so, 
ker mnoge stiske doživljajo, 
zato vas prosimo iz  srcá, 
naj vaš jim dar poguma dá.
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Spoštovani  
ljudje dobre  

volje, dragi  
prijatelji!

Pokaži pogum 
in ga podari tistemu, ki ga je strah.

Mahatma Gandhi

Morda v tem kriznem času zmanjkuje poguma, da bi karkoli 
storili, da bilo v vašem življenju bolj svetlo in da bi morda tudi dru-

gim prižgali kakšen žarek rešitve?
Morda se vam zdi nevredno in celo nespametno, da bi se zavzeli za 

resnico, dobroto, pogum, napredek, ko pa je toliko laži, hinavščine, golju-
fije, egoizma in brutalnosti?

Toda v globini srca čutite, da je mogoče tudi drugače misliti, da smo sposobni reči 
tudi prijazno besedo, da je naš pogled lahko osrečujoč, da je preprosta gesta lahko rešitev.

In če se steguje k nam novo leto – zakaj ne bi v roke njegovih dni položili kanček 
upanja, delček dobre volje, kapljico ljubezni, trenutek poguma …

K nam pa se stegujejo tudi roke tistih, ki nimajo kruha, gledajo nas oči, ki so željne 
izobrazbe, poslušajo nas ušesa, ki bi rada slišala pesem radosti življenja … Glasno nam 
šepetajo, da smo ubogi, revni, bolni takrat, ko se ne vidimo med seboj, ko si nočemo 
prisluhniti, ko ne znamo spregovoriti prijazne besede, takrat, ko je srce obstalo za dobroto 
in sodelovanje.

Koledniki tudi letos prinašajo sporočilo, da se je Ljubezen znova rodila, 
da je v sredo naših noči prinesla mir in pogum, da je mogoče v novem 
letu priklicati nazaj razumevanje, spoštovanje, medsebojno pomoč, 
ljubezen … celo tja, kjer je vojna, lakota, begunstvo, bolezen, ne-
pismenost, brezpotja, kolibe, revščina, da se Bog usmili …

Pri vas so se oglasili koledniki, ki v Trikraljevski akciji sporočajo, 
da Bog pošilja rešitev vsem ljudem, da želi vse ogreti s svojo ljube-
znijo, da bi jo tudi mi živeli med seboj, da bi vsi upali živeti ljubezen.

Prosimo vas, da tudi letos pomagate uresničiti upanje otrok in 
mladih, pri katerih so naši misijonarji.

V imenu naših misijonarjev se vam iz Misijonskega središča Slovenije 
zahvaljujemo, da ste kolednike sprejeli, jim prisluhnili in da ste pripravljeni nameniti svoj 
dar za pomoč otrokom v misijonskih deželah.

»NAŠE VESELJE ZA SREČO DRUGIH« - naj tudi vam prinaša zadovoljstvo, uspeh in 
blagoslov v novem letu 2013.

Stane Kerin, ravnatelj Misijonskega središča Slovenije

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

TONE KERIN, lazarist – MADAGASKAR
CESTA in ŠOLA – Otroci hodijo v šolo po več kilometrov po zelo nevarnih poteh. Zato 
moramo narediti mostove, poravnati cestišče in zgraditi novo šolo. Hkrati bo to lažja 
in hitrejša zdravstvena oskrba bolnikov.

S. MARJETA ZANJKOVIČ, salezijanka – MADAGASKAR
OTROŠKI VRTEC – V tem delu predmestja je velika brez-
poselnost in revščina. Otrokom bomo zagotovili vzgojo 
in v stiku z njihovimi družinami bomo imeli pozitiven 
vpliv na razvoj predmestja.

S. AGATA KOCIPER, salezijanka – BRAZILIJA
INTERNAT – Mladim, ki preverjajo in iščejo poklic, 
želimo omogočiti s tem projektom bolj prostorno for-
macijsko hišo, ki bo pripomogla k osebnemu zorenju in 
oblikovanju ter urejenemu vstopu v življenje.

S. VESNA HITI, usmiljenka – RUANDA
OSNOVNA ŠOLA – V predmestje želimo dati dobro osnovnošolsko 

izobrazbo ter človeško, duhovno in moralno vzgojo revnim otrokom, katerih starši 
nimajo možnosti, da bi otroke vpisali v privatne šole..

MARIJINE SESTRE – BENIN
SIROTIŠNICA – Z izgradnjo sirotišnice bi lahko otrokom brez staršev in revnim 

otrokom omogočile zavetje, preživetje in izobrazbo ter pripravo na normalno življe-
nje. Obvarovale bi jih tudi pred ulico in izkoriščanjem.

S. LJUDMILA ANŽIČ, salezijanka – KAMBODŽA
ŠOLA ZA DEKLETA Omogočiti mladim nadaljevanje kvalitetnega šolanja, da bo čim 
več mladih iz najbolj revnih družin prišlo do poklicne izobrazbe, predvsem pa dozorelo 
v poštene ljudi in odgovorne državljane. 

Z veseljem zato vsi radi darujmo, 
tudi letos z dobroto življenja rešujmo.
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misijonar država vrsta pomoči vsota
IZIDOR GROŠELJ MADAGASKAR zavetišče za otroke 35.000.- €
TOMAŽ MAVRIČ UKRAJINA večnamenska hiša 50.000.- €
SALEZIJANKE ANGOLA vrtec in šola 100.000.- €
S. AGATA KOCIPER BRAZILIJA pomoč otrokom in družinam 20.000.- €
P. LOJZE PODGRAJŠEK MALAVI vzgojno izobraževalni center 72.000.- €
S. ANKA BURGER RUANDA pomoč otrokom, bolnim 10.000.- €
SESTRE USMILJENKE MADAGASKAR pomoč otrokom   3.500.- €
JANEZ MESEC MADAGASKAR obnova vrtca in voda   6.000.- €
P. HUGO DELČNJAK FR. GVAJANA Otroško mladinski center 18.000.- €

SKUPAJ 314.500.- €

Veselo 
darujem,  
da  
osrečujem

DAROVE za letošnjo Trikraljevsko akcijo (TKA)  
lahko nakažete na naš poslovni račun:
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

Misijonsko središče Slovenije 
Kristanova 1, 1000 Ljubljana.
Tel.: 01/300-59-50 * e-pošta: missio@rkc.si  
spletna stran: www.missio.si

mailto:missio@rkc.si
http://www.missio.si

