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»NAŠI VERI DAJMO ROKE«

Fotka: MADAGASKAR 4243 ali 4245

GRADIVO
ZA BOGOSLUŽJE
IN PASTORALO

MISIJONSKA NEDELJA
20. OKTOBER 2013MISIJONSKA NEDELJA

20. OKTOBER 2013

GRADIVO ZA BOGOSLUŽJE IN PASTORALO

»NAŠI VERI DAJMO ROKE«

HVALA ti, Gospod …
Pomagaj mi, Gospod,
da ti bom vedno hvaležen!

Hvala ti, Gospod, da vidim -
toliki so slepi.

Hvala ti, Gospod, da slišim -
toliki so gluhi.

Hvala ti, Gospod, da lahko hodim -
toliki so hromi.

Hvala ti, Gospod, da imam dovolj hrane -
mnogi so lačni.

Hvala ti, Gospod, da imam dom -
mnogi ga nimajo.
Hvala ti, Gospod, da imam prijatelje in da nisem sam -

mnogi so osamljeni.
Hvala ti, Gospod, da deliš svoj križ z menoj -

pomaga mi rasti in zmagovati.
Hvala ti, Gospod, za tvoj blagoslov -

mnogi si ga zaslužijo bolj kot jaz.

Pomagaj mi, Gospod,
da ti bom vedno hvaležen!

HVALA TI, GOSPOD – za vse dobrotnike, 
povrni jim s svojimi darovi!

HVALA VAM, SPOŠTOVANI DOBROTNIKI MISIJONOV!
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SPOŠTOVANI SODELAVCI NA MISIJONSKIH POLJANAH!

Ogenj vere je kot svetla luč, ki razsvetljuje naše 
življenje. Treba pa ji je vedno dolivati olja, da ne 
ugasne. V mladih krajevnih Cerkvah najrevnejših dežel 
potrebujejo veliko pomoči, da bi to svetilko ljubezni 
ohranili gorečo. Ta pomoč prihaja v največjih posodah 
ravno ob svetovni misijonski akciji na Misijonsko 
nedeljo. Krajevne Cerkve z vsega sveta s svojimi 
molitvami in darovi na to nedeljo dolijejo olja pomoči 
misijonskim deželam, da se tam lahko prižiga in 
ohranja plamen vere, upanja, izobrazbe, zdravja, 
človeka vrednega življenja.

Misijonska nabirka omogoča Papeškim 
misijonskim družbam, da podprejo oznanjevalno in 
socialno delo v najrevnejših predelih sveta. Zato je 
Misijonska nedelja največji solidarnostni dan, ko se 
bratje in sestre v veri po vsem svetu povežemo med 
seboj, drug za drugega molimo in se podpremo v 
materialnih stiskah.

Z zaupanjem in hvaležnostjo se zato obračamo 
na vse vas, ki na slovenskih misijonskih poljanah 
sejete božjo besedo in na sončni strani Alp gradite 
božje kraljestvo. Prosimo vas, da tudi ob letošnji 
Misijonski nedelji pokažete svojo iznajdljivost, 
navdušenje, vero in ljubezen in da lepo pripravite 
praznovanje, ki naj obrodi bogate sadove v molitvah in 
darovih za misijonske dežele.

Mati Terezija to nas uči,
da prava ljubezen se z nasmehom deli.

Misijonsko središče Slovenije in ravnatelj Stane Kerin

KAKO LAHKO POMAGAMO NAŠIM MISIJONARJEM

 z molitvijo, še posebej kot člani Misijonske molitvene 
zveze

 z naročilom in branjem revije Misijonska obzorja
 z molitvijo in darovi na Misijonsko nedeljo
 s svojim darom za misijonska vozila (akcija MIVA ob 

Krištofovi nedelji)
 v adventu z akcijo »otroci za otroke«
 po božiču s Trikraljevsko akcijo (koledovanje)
 z botrstvom (redni mesečni prispevek)
 z občasnimi darovi za posameznega misijonarja, ali 

ob konkretnem projektu
 kot laiški misijonar (skupina SLED)
 z iznajdljivo ljubeznijo

Za vse informacije se obrnite na:

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

Za interno uporabo izdalo MSS – oktobra 2013
Gradivo zbral in pripravil: mss

Fotografija z Madagaskarja: foto Stane Kerin
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»Ne gre za to, koliko delamo,
ampak koliko ljubezni polagamo v svoje delo.«

bl. mati Terezija

Papež Frančišek 17.05.2013 –
ravnateljem Papeških misijonskih družb:

Ko se skupnost sooča s skušnjavo, da bi se 
zaprla sama vase in se ukvarjala le s svojimi problemi, 
je naloga misijonskih družb opozarjati na »missio ad 
gentes«. Dolžni smo preroško pričevati, da je življenje 
Cerkve »vesoljni misijon«.

Papež Frančišek je sklenil nagovor z besedami 
Pavla VI., da naj bo »današnjemu svetu, ki išče zdaj v 
tesnobi zdaj v upanju, omogočeno, da prejme veselo 
oznanilo ne iz ust žalostnih in malodušnih, 
nepotrpežljivih in preplašenih evangelizatorjev, 
marveč od takih služabnikov evangelija, ki iz njihovega 
življenja izžareva gorečnost, od takih, ki so najprej 
sami sprejeli vase Kristusovo veselje in so pripravljeni 
zastaviti svoje življenje, da bi bilo božje kraljestvo
oznanjeno in bi bila Cerkev zasajena v srce vsega 
sveta«.
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SVETA MAŠA - gradivo
Mašno besedilo: Za oznanjevanje ev. (Misal, str. 786)
Berila: 29. nedelja med letom – C
UVOD:

Dragi bratje in sestre! Danes obhajamo 
Misijonsko nedeljo, ki želi po daritvi Jezusa Kristusa 
ljudem vsega sveta prinesti Božjo ljubezen. Papeške 
misijonske družbe nas danes posebej vabijo, da 
pokažemo povezanost z župnijami po vsem svetu. 
Naše molitve in naši darovi bodo blagoslov posebej 
tistim, ki živijo ''v deželah teme in smrtne sence''.
Mnogi ostajajo v današnjem času, ki se hvali s tolikim 
napredkom, še vedno lačni, bolni, nepismeni, odrinjeni 
– brez šol in ambulant, brez cest in zdravil, brez 
vsakdanjega kruha.

Zato bomo skušali biti goreči v molitvi in 
velikodušni pri darovanju za misijone.

Priznajmo, da smo imeli premalo odprto srce za 
ljubezen do Boga in do bližnjega.
KESANJE:
Kot krščeni smo poklicani, da z besedami in dejanji 
oznanjamo božje odrešenje v veri, upanju in ljubezni. 
Zazrimo se v minule dni. Kje nam je uspelo uresničiti 
naš poklic, kje pa smo se umaknili.
Gospod Jezus Kristus – prišel si, da nam pokažeš, 
kako neizmerna je do nas ljubezen nebeškega Očeta.

Gospod, usmili se!
Gospod Jezus Kristus – nate se oziramo, da bi tudi 
naše življenje uspelo.

Kristus, usmili se!
Gospod Jezus Kristus – ne puščaš nas samih, ampak 
nam pomagaš, da bi živeli kot bratje in sestre.

Gospod, usmili se!
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Predlog za NAGOVOR:
Dragi Bratje in sestre! Blažena mati Terezija, 

velika misijonarka ljubezni, je zapisala: »Na svetu je 
veliko ljudi, ki hrepenijo po koščku kruha, še veliko 
več pa jih je, ki hrepenijo po kančku ljubezni.«

Tudi mi sami bi namesto bogato pogrnjene mize 
velikokrat rajši imeli v družini in v našem narodu 
razumevanje, sodelovanje, mir, ljubezen.

Za oboje nas je Bog ustvaril – da bi uživali 
sadove te zemlje in da bi kot bratje in sestre živeli v 
ljubezni med seboj.

Vsi vemo, da držijo besede pesnika Simona 
Gregorčiča: »Za vse je svet dovolj bogat in srečni vsi 
bi bili, če kruh delil bi z bratom brat s prav srčnimi 
čutili.« Torej ne gre za pomanjkanje kruha, ampak za 
pomanjkanje ljubezni.

Misijonska nedelja, ki jo danes obhajamo, nas 
hoče spomniti ravno na to, da smo ljudje izgubili čut 
za ljubezen – ker smo se oddaljili od Boga, ki je 
ljubezen. Ustvaril nas je z ljubeznijo in nam jo vtisnil v 
naša srca, da bi nas osrečevala; iz ljubezni nam je 
poslal svojega Sina, ki nas je z ljubeznijo odrešil na 
križu; po Svetem Duhu izliva ljubezen v naša srca, da 
bi imeli pogum živeti pravo ljubezen.

Temeljna zapoved je zato nosilka srečnega 
življenja: »Ljubi Boga z vsem srcem in bližnjega kakor 
samega sebe!« Če je kriza pri nas, če so v svetu 
nemiri, lakota, vojne, nepismenost, bolezni, 
preganjanja – potem je razlog v tem, da smo se ljudje 
oddaljili od Božje ljubezni in zato ne znamo in ne 
zmoremo živeti medsebojne ljubezni.

Toliko garamo za svoj vsakdanji kruhek in 
vendar nam je zelo grenak. Mati Terezija bi nam rekla: 
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»Ne gre za to, koliko delamo, ampak koliko ljubezni 
polagamo v svoje delo.«

V stari zavezi je Mojzes na težki poti v 
obljubljeno deželo poslal v boj pogumne junake, sam 
pa je šel na goro in je molil. Dokler so bile njegove 
roke dvignjene v molitvi, je Izrael zmagoval; ko so mu 
omagale, se je bližal poraz. Zato sta ga prijatelja 
podpirala.

To je naše vsakdanje življenje. Na poti k tako 
zaželeni obljubljeni deželi na sončni strani Alp, bomo 
premagovali težave, če bomo v molitvi povezani z 
Božjo ljubeznijo in če bomo sodelovali in se med seboj 
podpirali.

Tu nam postane tudi jasno, zakaj so naši 
misijonarji tako hvaležni, če zanje molimo. Enostavno 
ne morajo zmagovati v oznanjevanju in pričevanju 
ljubezni, če jih ne krepi Božja moč. Hvala vam za to,
da se v molitvi povezujete z Božjo ljubeznijo, se je 
učite, jo udejanjate in podarjate misijonskim deželam.

Apostol Pavel nas opominja: »Že od otroštva 
poznaš Sveto pismo in to ti more po veri v Jezusa 
Kristusa dati modrost, ki pelje v rešitev. Vse Pismo je 
navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, 
svarjenje, za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti, da 
bi bil Božji človek popoln in pripravljen za vsako dobro 
delo.« /2Tim 3,14 sl/

V teh besedah je pokazana pot k uresničevanju 
ljubezni. Naša vera se je ohladila, ker ne sprejemamo 
božje modrosti in rajši poslušamo sodobne nasvete, ki 
se prilagajajo meri človeške razvajenosti, ne pa 
požrtvovalne ljubezni. Življenjska modrost bi tukaj 
dodala: »Česar polno je srce, to usta govore in roke to 
store.«

7

Hvala vam, da tolikokrat nosite v srcu ljubezen, 
da se tako razveseljujete med seboj in objemate z 
dobroto. Hvala tudi, da našim misijonarjem pošiljate 
konkretne izraze ljubezni, da morejo tudi oni svoje 
oznanjevanje podpreti z deli ljubezni, ko v tistem 
pomanjkanju zdravja, znanja in hrane, z gradnjo cest 
in šol, ambulant in zavetišč – ne polnijo le njihovih 
praznih želodcev in ovenelih teles, ampak prazne duše 
in hrepeneča srca. Po vaši dobroti lahko z dejanji 
ljubezni izpričujejo resničnost svojega oznanjevanja in 
jim približajo dobrotnega Boga.

Če se Jezus v današnjem evangeliju sprašuje, 
»ali bo, ko pride, našel vero na zemlji« – bi mu lahko 
odgovorili: »Gospod, naši veri bomo dali roke – zopet 
bodo segale po tvoji bližini, pri tebi zajemale ljubezen 
in jo podarjale v našem okolju, po naših misijonarjih 
pa tudi vsemu svetu.«

Ob današnji misijonski nedelji storimo prvi korak 
– z molitvijo in darovi – torej s konkretno ljubeznijo –
objemimo misijonske dežele.

Blažena Mati Terezija bi tudi danes in v našem imenu 
takole molila:

Gospod,
napravi me za orodje tvoje ljubezni:
da bom tja, kjer je sovraštvo,
mogel prinašati ljubezen;
da bom tja, kjer je krivica,
mogel prinašati odpuščanje;
da bom tja, kjer je razprtija,
mogel prinašati ubranost;
da bom tja, kjer je zmota,
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mogel prinašati resnico;
da bom tja, kjer je dvom,
mogel prinašati vero;
da bom tja, kjer je obup,
mogel prinašati upanje;
da bom tja kjer je tema,
mogel prinašati luč;
da bom tja, kjer je žalost,
mogel prinašati veselje!

Gospod, daj, da se bom raje trudil za to,
da tolažim, kakor da iščem tolažbe;
da bom raje skušal razumeti,
kakor da bi iskal razumevanja;
da si bom raje prizadeval ljubiti,
kakor da bi želel biti ljubljen;
kajti človek najde sebe, ko išče druge;
odpuščeno mu je, ko odpušča;
kadar ljubi, je tudi ljubljen;
prebudi se v večno življenje, ko umira.
Amen.
Blažena Terezija iz Kalkute, prosi za nas.

* * * * *
Misli bl. matere Terezije:
Ti lahko narediš nekaj, česar jaz ne morem.
Jaz lahko naredim nekaj, česar ti ne moreš.
Skupaj pa lahko narediva zelo veliko.

Potrebna je globoka vera,
da vidimo Kristusa v strtem telesu
in umazanih oblekah,
pod katerimi je skrit
najlepši med človeškimi sinovi.

9

PROŠNJE LJUDSTVA
Bratje in sestre, Gospod Jezus Kristus je postal naš 
brat, da bi vsi ljudje prišli do spoznanja resnice in tako 
k polnosti življenja. Z zaupanjem ga prosimo:

Za naše farne skupnosti – prebudi v nas zavzetost 
za oznanjevanje vere vsemu človeštvu.
Za vse ljudi, katerih življenje je polno revščine, 
lakote in zapostavljanja – podari jim zaupanje in 
vero, da si jim ti vedno blizu in pomagaj jim, da 
bodo zaživeli v miru, pravičnosti in ljubezni.
Za vse ljudi, ki so morali zapustiti svoje domove 
zaradi pomanjkanja ali nasilja – pomagaj jim, da 
bodo našli nov dom in novo domovino.
Za vse ljudi, ki nimajo možnosti, da bi obiskovali 
šolo in se izobraževali ter tako prišli do poklica in 
urejenega samostojnega življenja – daj jim 
možnost, da bodo pravico do učenja in napredka 
lahko uresničili.
Za našega papeža, škofe in duhovnike – stoj jim 
ob strani z močjo Svetega Duha, da bodo resno 
jemali odgovornost za najrevnejše in jo vzbujali 
tudi pri vernikih.
Za naše misijonarje in misijonarke, ki se žrtvujejo 
na misijonskih poljanah – da bi z besedo in 
zgledom vztrajali pri oznanjevanju tvoje ljubezni.
Za vse nas, da bi s hvaležnostjo sprejemali tvojo 
ljubezen in jo z molitvijo in darovi delili med seboj 
in misijonskim deželam.
Za naše pokojne starše, sorodnike in prijatelje, za vse 
rajne misijonarje in misijonarke, ki so s srcem oznanjali 
vero – podeli jim Gospod večno plačilo v nebesih.
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Bog, naš Oče, ti si naše upanje in naša moč. Tebe 
prosimo, da nas povežeš med seboj, da si bomo radi 
pomagali in skupaj z ljudmi vsega sveta gradili lepše 
življenje. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

DAROVANJE – nabirka za misijone
Misijonska nabirka na današnjo nedeljo je 

največje solidarnostno delo na svetu. Tu mreža Cerkva 
po vsem svetu sodeluje v skupni pomóči misijonskim 
deželam, da morejo preko naših darov priti do šol, 
bolnišnic, vrtcev, hrane in zdravil ter vsega, kar 
omogoča misijonarjem normalno delovanje, ljudem pa 
napredek.

Imejte pred očmi siromašne misijonske dežele in 
ljudi, ki bi tudi radi preko vere prišli do uresničenja in 
doživetja božje ljubezni. Naj se ob današnjem 
darovanju vaše srce odpre za rešitev njihovih stisk. 
Bog vam povrni!

OČE NAŠ
Bog je Oče vseh ljudi. Danes, na misijonsko nedeljo, 
smo še posebej ena družina. Kot bratje in sestre 
prosimo tako, kakor nas je naučil Gospod Jezus 
Kristus.

POZDRAV MIRU
Naši veri damo roke takrat, kadar si v stiskah 
pomagamo. V znamenje pripravljenosti, da želimo z 
dobroto svojega srca objeti vse ljudi – si podajmo 
roke.

11

PO OBHAJILU – molitev iz Myanmara
Gospod, naš Bog,
ti hočeš,
da bi vsi ljudje živeli v edinosti in miru.
Pomagaj nam podreti zidove, ki nas ločujejo.
Predri stene razlik
med barvo kože, vero in jezikom.
Poveži nas,
da nas bo edinost in ljubezen
povezala v eno čredo.
Gospod, naš Bog,
okrepljeni s tvojo navzočnostjo
odhajamo v naše vsakdanje življenje.
Hvaležni smo za to lepo skupnost
ki je bila povezana v sodelovanju pri sveti maši.
Hočemo biti med seboj povezani
in si pomagati tudi v vsakdanjem življenju.
Pomagaj nam, da ne bomo pozabili na ljudi,
ki trpijo v veliki revščini in nepravičnosti
in tudi na mnoge otroke,
ki so lačni, bolni, nepismeni in žalostni.
Naj naša današnja molitev in naši današnji darovi
pomagajo k izboljšanju njihovega življenjskega stanja.
Gospod, varuj in blagoslavljaj njih in nas
na vseh življenjskih poteh
in pomagaj nam,
da si bomo vedno bratje in sestre
v tvoji ljubezni. Amen.

MISEL ZA SLOVO
Roke svoje bomo veri dali,
če z življenjem bomo pokazáli,
da ljubezen božjo res živimo
in z deli bratom jo delimo.
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SLOVESNI BLAGOSLOV (Misal, str. 441)

Vsemogočni Bog naj vas v svoji dobroti blagoslovi
in vam da zveličavne modrosti.

Amen.
Vedno naj vas hrani z nauki vere
in pomaga, da boste vztrajno delali dobro.

Amen.
Vaše življenje naj usmeri k sebi
in vam pokaže pot miru in ljubezni.

Amen.

19.05.2013 – Binkošti – papež Frančišek
Vprašajmo se, smo odprti Božjim 

presenečenjem? Ali pa se zaradi strahu zapremo 
novosti Svetega Duha? Imamo pogum, iti po novih
poteh, ki nam jih Božja novost ponuja ali pa se jih 
branimo in se zapiramo v zakrnele strukture, ki so 
izgubile sposobnost sprejemanja?

Na prvi pogled se zdi, da Sveti Duh v Cerkvi 
ustvarja nered, saj prinaša različnost karizem, darov.
Če pa se pustimo voditi Svetemu Duhu, bogastvo 
karizem, raznolikost in različnost nikoli ne vodijo v 
spor, saj nas On spodbuja živeti različnost v občestvu
s Cerkvijo.

Antični teologi so rekli: duša je neke vrste 
jadrnica, Sveti Duh je veter, ki piha v jadro, da pluje. 
Sunki, moč vetra, pa so darovi Svetega Duha. Brez 
njegove spodbude, brez njegove milosti, ne moremo iti 
naprej ... Sveti Duh je namreč duša poslanstva ... daje 
nam pogum, da gremo na pota sveta, da tja 
prinašamo evangelij.
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POSLANICA PAPEŽA FRANČIŠKA
ZA MISIJONSKO NEDELJO 2013 - skrajšano
Dragi bratje in sestre! 

Letos, ko praznujemo svetovni misijonski dan, se 
končuje leto vere, ki je pomembna priložnost, da 
poglobimo naše prijateljstvo z Gospodom in utrdimo 
naše potovanje kot Cerkev, ki pogumno oznanja 
Evangelij. S te perspektive želim podati nekaj misli.

Vera je dragocen Božji dar. Bog želi vstopiti v 
odnos z nami in nam omogočiti delež pri njegovem 
življenju, da bi bilo naše življenje bolj smiselno, boljše 
in lepše. Bog nas ljubi! Vsak naj bi izkusil veselje biti 
ljubljen od Boga, veselje odrešenja! Vera je dar, ki ga 
nihče ne more obdržati zase, ampak ga mora deliti z 
drugimi. Moč naše vere na osebni in skupnostni ravni 
se lahko meri po sposobnosti sporočanja vere drugim, 
širjenja vere z ljubeznijo, življenja v dejavni ljubezni, 
pričevanja zanjo pred tistimi, ki jih srečujemo in 
tistimi, ki so del našega življenja.

Leto vere celotno Cerkev spodbuja, da bi se 
ponovno zavedala svoje prisotnosti v sodobnem svetu 
in svojega poslanstva med ljudstvi in narodi. Vsaka 
skupnost se torej sooča z izzivom in vabilom, da si 
prisvoji poslanstvo, ki ga je Jezus zaupal apostolom, 
naj bodo njegove »priče v Jeruzalemu, po Judeji in 
Samariji vse do konca zemlje«; to ni drugoten, ampak 
ključen vidik v krščanskem življenju: vsi smo 
povabljeni, da hodimo po cestah sveta z našimi brati in 
sestrami ter oznanjamo in pričujemo za našo vero v 
Kristusa in postanemo glasniki njegovega Evangelija. 
Škofe, duhovnike, duhovniške in pastoralne svete, 
vabim, da postavijo misijonsko razsežnost na vidno 
mesto, z razumevanjem, da njihova apostolska 
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angažiranost ni popolna, dokler ne vsebuje namena 
pričevati za Kristusa pred narodi in vsemi ljudstvi.

Evangelizacijsko delo pogosto naleti ne samo na 
zunanje ovire, ampak tudi na ovire znotraj cerkvene 
skupnosti. Včasih gre za pomanjkanje gorečnosti, 
veselja, poguma in upanja pri oznanjevanju 
Kristusovega sporočila in pri pomoči ljudem našega 
časa, da bi se srečali z njim. Vedno moramo imeti 
pogum in veselje, da srečanje s Kristusom ponudimo s 
spoštovanjem, in da smo glasniki njegovega 
Evangelija. Jezus je prišel med nas, da bi nam pokazal 
pot odrešenja, in nam zaupal poslanstvo, da z njo 
seznanimo ljudi do skrajnih mej sveta.

Vse bolj se na velikih območjih v pokrajinah, ki 
so bile tradicionalno krščanske, pojavljajo krize, 
napetosti in konflikti, ki ogrožajo varnost in povzročajo 
težave pri iskanju prave poti do stabilnega miru. V teh 
zapletenih okoliščinah, ko se zdi, da obzorje sedanjosti 
in prihodnosti ogrožajo temni oblaki, je v vsaki 
stvarnosti potrebno pogumno oznanjati Kristusov 
Evangelij, sporočilo upanja, sprave, občestva, Božje 
bližine, Božjega usmiljenja in odrešenja, ter oznanilo, 
da je moč Božje ljubezni zmožna premagati temo zla 
in nas voditi po poti dobrega. Človek našega časa 
potrebuje luč, ki osvetljuje njegovo pot in ki jo more 
dati samo srečanje s Kristusom. Prinesimo svetu z 
našim pričevanjem in z ljubeznijo upanje, ki ga daje 
vera! Cerkev – ponavljam še enkrat – ni dobrodelna 
organizacija, podjetje ali nevladna organizacija, ampak 
skupnost ljudi, ki jih oživlja Sveti Duh, ki so živeli in 
živijo čudež srečanja z Jezusom Kristusom in ki želijo 
deliti izkušnjo globokega veselja ter sporočilo 
odrešenja, ki nam ga je dal Gospod.
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Vsakega želim spodbuditi, da bi bil nosilec 
Kristusove blagovesti. Posebej sem hvaležen 
misijonarjem, duhovnikom, redovnikom in redovnicam 
ter vedno bolj številnim vernim laikom, ki so sprejeli 
Gospodov klic in ki so zapustili svojo domovino, da bi 
služili Evangeliju v različnih deželah in kulturah. Živeti 
v tej vesoljni razsežnosti z odgovorom na Jezusovo 
naročilo: »Pojdite torej in naredite vse narode za moje 
učence,« je bogastvo za vsako Cerkev, vsako 
skupnost, ker pošiljanje misijonarjev ni nikoli izguba, 
ampak pridobitev. Pozivam vse, ki čutijo ta klic, da 
velikodušno odgovorijo Svetemu Duhu in se ne bojijo 
biti velikodušni z Gospodom. Istočasno spodbujam 
misijonarje, posebno duhovnike, redovnike in laike, da 
veselo živijo svojo dragoceno služenje v Cerkvah, h 
katerim so poslani, in da prinašajo svoje veselje in 
izkušnje Cerkvam, iz katerih izhajajo; tako le-tem 
pomagajo ponovno odkriti navdušenje in veselje deliti 
vero v izmenjavi, ki je vzajemna obogatitev v hoji za 
Kristusom.

Skrb vse Cerkve mora biti oživljanje, 
poglabljanje in spodbujanje misijonske zavesti
vsakega krščenega kristjana in vsake skupnosti k 
prispevku za širjenje Evangelija v svetu.

Naj leto vere vedno bolj utrjuje naš odnos s
Kristusom, kajti samo v njem je gotovost za pogled v 
prihodnost in zagotovilo pristne in trajne ljubezni. To 
je moja želja za letošnji svetovni misijonski dan. Srčno 
blagoslavljam misijonarje ter vse, ki spremljajo in 
podpirajo osnovno angažiranost Cerkve, da oznanja 
Evangelij na vseh koncih sveta.

V Vatikanu, za bonkošti 2013
papež Frančišek
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GRADIVO za molitveno uro ali meditacijo

Molitev
Bog naš Oče,
kličeš nas k uživanju tvojega življenja
in želiš, da bi vsi ljudje bili srečni
ter prišli do spoznanja resnice.
Zato si Cerkev, kot vesoljni zakrament odrešenja,
poslal k vsem ljudstvom,
da bi jim oznanila veselo oznanilo evangelija.
Prenovi nas, da bomo bolj povezani z vsemi ljudmi
pri njihovem življenju in delu
in da jim bomo znamenje tvoje ljubezni.
Odpri vrata src, da bo seme evangelija
padlo na rodovitna tla,
da bodo vsi postali eno božje ljudstvo.
Okrepi mlade cerkvene skupnosti,
da bodo zacvetele v življenju po veri,
v duhu evangelija,
po rasti duhovniških in redovniških poklicev
in bodo ukoreninjene v veri
znamenje tvoje navzočnosti v svetu.
Kliči nove misijonarje in misijonarke,
ki bodo pripravljeni vse zapustiti,
da bodo vsem vse,
da bodo šli na skrajne konce sveta
in oznanjali evangelij.
Opogumi tudi nas,
da bomo zveste priče tvoje ljubezni.
Po Kristusu našem Gospodu. Amen.
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Brazilska pesem

Samo Bog lahko podari vero,
ti pa lahko prispevaš svoje pričevanje.

Samo Bog lahko da upanje,
ti pa lahko poglobiš zaupanje v svoje brate.

Samo Bog lahko da ljubezen,
ti pa lahko bližnjega naučiš ljubiti.

Samo Bog lahko da mir,
ti pa lahko seješ edinost.

Samo Bog lahko da moč,
ti pa lahko druge opogumljaš.

Samo Bog je pot,
ti pa to pot lahko pokažeš drugim.

Samo Bog je luč,
ti pa jo lahko prižgeš v očeh vseh drugih.

Samo Bog je življenje,
ti pa lahko drugim lepšaš življenje.

Samo Bog lahko dela nemogoče stvari,
ti pa lahko storiš tisto, kar je mogoče.

Samo Bog zadošča samemu sebi,
pa vendar raje računa nate.

Če ne zmeljemo oliv, ne dobimo olja!
Če ne stisnemo grozdja, ne bomo nikoli prišli do vina!
Če ne stisnemo cvetov, ne bomo dobili parfuma.
Si danes občutil/a kakšen življenjski pritisk?
Ne boj se ...
Bog hoče potegniti iz tebe najboljše, kar imaš v sebi.
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ZAMOREC

Dragi belec,
tu je nekaj stvari,
ki jih moraš vedeti:

Ko se rodim, sem črn,
ko odraščam, sem črn,
ko se sončim, sem črn,
ko me zebe, sem črn,
ko me je strah, sem črn,
in ko umrem –
sem še vedno črn.

In ti, dragi belec,
ko se rodiš, si rožnat,
ko odraščaš, si bel,
ko se sončiš, si rdeč,
ko te zebe, si moder,
ko te je strah, si rumen,
ko ti je slabo, si ves zelen,
in ko umreš, si ves siv.

In potem ti meni rečeš,
da sem obarvan?

          pleme Aborigini, Australija

Mi smo svinčnik v roki Boga,
ki želi po nas napisati svetu ljubezensko pismo.

bl. mati Terezija
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BOG SPRAŠUJE
Dal sem vam roke,
da bi drug drugega objeli.

Od kod so prišle pesti?

Dal sem vam noge,
da bi šli drug k drugemu.

Zakaj se torej ne zganete?

Dal sem vam oči,
da bi se drug drugemu nasmehnili.

Zakaj se tako mrko držite?

Dal sem vam ušesa,
da bi drug drugega slišali.

Zakaj delate toliko hrupa?

Dal sem vam govorico,
da bi si kaj lepega povedali.

Zakaj tako neprijazno molčite?

Dal sem vam srce,
da bi bili drug drugemu blizu.

Zakaj ste se tako oddaljili drug drugemu?

Dal sem vam svojo ljubezen,
da bi mogli sproščeno živeti.

Zakaj ste postali tako malodušni?

Dal sem vam svobodo,
da bi mogli biti srečni.

Zakaj ste se obdali z zidovi?

Dal sem, da je Jezus postal človek,
da bi vedeli, kaj je človečnost.

Zakaj ste ga pribili na križ?

Rupert W. Federsel
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Pesem: MISIJONAR
C                                         G7
Bog je ustvaril človeka po svoji podobi,
F                d                G7              C
duša vsa lepa prišla iz njegovih je rok.
a                   F                            C
Adam je roko iztegnil po sadu nesrečnem,
G7                                        C
grešen zdaj človek tava po zemlji okrog.
Odp.:
C                                    G7
Misijonar, božji poslanec si ljudstvu,
            F                                   C
gospodar zemlje, nebes te poslal je med nas.
     F                                        C
ti vsekdar dvigaj visoko križ, znak odrešenja
          G7                                    C  F C
in nikdar naj med nami ne utihne tvoj glas.

Dobri pastir se je sklonil nad ovco zgubljeno,
Jezus na zemlji je prvi bil misijonar.
Vedno še nove pošilja ljudem misijonarje,
vse naj človeštvo občuti srca njegovega žar. odp.

Težko že čakajo duše na božje poslance,
rane odkrivajo, ki jih povzročil je greh.
pridige, spovedi, maše in hostija bela
vračajo v duše potrte veselje, na lica nasmeh. odp.

Ti si me Jezus, postavil za misijonarja,
naj ti bo tisoč za to izrečenih zahval.
pa če še stokrat rodil bi se jaz na zemlji,
vedno bi zopet in zopet misijonski poklic izbral. Odp.
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ZAHVALE MISIJONARJEV
V reviji Misijonska obzorja in tudi v tej brošuri so 

običajno res (kot mnogi opažate) zapisi naših misijonarjev 
samo »z materialnega področja«. Ni pa, ali pa je zelo malo
o tem, kako vršijo svoje osnovno poslanstvo »oznanjevanje 
evangelija«, kako delijo zakramente, kakšne so svete 
maše, verouk … Lahko se zanesemo, da gotovo podobno 
kot pri nas, a še z večjim naporom in iznajdljivostjo. Vendar 
pri tem ''ne potrebujejo'' naše pomoči, ker to zmorejo delati 
iz svoje vere, ki jih je gnala v oddaljene kraje. Še kako so 
pa odvisni od nas pri uresničevanju praktične vere, ko 
morajo ljudem pokazati, da vera spreminja življenje. Zato s 
toliko požrtvovalnostjo živijo z njimi, jih postavljajo na 
noge, jim omogočajo bolniško oskrbo, skrbijo za hrano, za 
šolanje … Za to pa so potrebne zgradbe in ustanove, ki jih 
tam ni – to so vrtci, šole, ambulante, bolnišnice, zavetišča, 
cerkve in ne nazadnje ceste, mostovi, hiše, misijonska 
vozila. To so vidni učinki uresničevanja vere in ljubezni. 
Spomnimo se Jezusovih besed, ki jih bo ob sodbi izrekel:
»Lačen sem bil …« /Mt 2t5,35 sl/
Berimo njihova pisma tudi med vrsticami in zaznali bomo, 
da jih naša molitev zanje in darovi podpirajo pri popolnem 
uresničevanju krščanske vere, katero omenja apostol 
Jakob: »Kaj pomaga bratje moji, če kdo pravi, da ima vero, 
del pa nima …« /Jak 2,14 sl/

UKRAJINA 31.8.2013
Dragi prijatelji in dobrotniki misijonov!
Iz srca se Vam zahvaljujem za pomoč v imenu vseh ljudi, 
katerim bo služil Vaš dar. Ni rečeno, da pomoč pride vedno 
od tistih ljudi, ki so dobro stoječi, ampak zgodovina 
potrjuje, da v veliko primerih darujejo prav tisti, ki niso 
finančno najboljše stoječi, darujejo ti, v katerih je odprto 
srce za pomoč bližnjemu. Obljubim, da se Vas bom rad 
spominjal v molitvi!
Mykola Dobra, CM
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S. TADEJA MOZETIČ – PARAGVAJ – 8.4.2013
Veselite se z nami, saj ste vsi vi tudi na teh širnih poljanah, 
zrelih za žetev ... ste z nami, s svojimi molitvami, s svojimi 
darovi in spodbudami. Vaša zvestoba Gospodu je tudi naša 
moč. Ponovno sem doživela, da je misijon povsod tam, kjer 
sejemo dobroto in ljubezen. Res, Gospod se ne da prekositi 
v velikodušnosti ... Bog vam povrni za vse in veliko božjih 
darov vsem, hvaležna s. Tadeja

S. POLONA ŠVIGELJ – SENEGAL – 3.5.2013
Naj vam povem, da mi srce danes veselo "poskakuje", 
skoraj kot Janezu Krstniku pod srcem matere Elizabete ob 
srečanju z Jezusom ... Naj izrazim vse spoštovanje in 
zahvalo za vso vašo podporo in prizadevanje, da bi se le 
Kraljestvo Vsemogočnega in Dobrega utrjevalo in krepilo, 
kamor nas Gospod pošilja! s. Polona

S. EMA TELIČ – ČILE – 13.5.2013
Še enkrat se vam zahvalim za vašo veliko pomoč in vsem
dobrotnikom, ki nam pomagajo z molitvijo in denarjem za 
misijone. Združeni v molitvi in z veliko hvaležnostjo za vašo 
pomoč. s. Ema

JANEZ MESEC – MADAGASKAR – 18.7.2013
Hvala za vse darove, ki sem jih nabral za lačne otroke, 
gradnje in obnove cerkvic, vzdrževanje stavb in vozil in vse 
ostalo misijonsko delo. Hvala še posebej za pomoč pri 
gradnji misijonske hiše. Hvala tudi odgovornim pri MIVI, ki 
so takoj razumeli našo prošnjo in potrebo po plovilu –
malem motornem čolnu, s katerim bomo, tako kot sv. 
Krištof, lahko prevažali po naših dveh velikih rekah Isandra 
in Manambondro ljudi in tovor. Hvala vsem župnijam, kjer 
sem bil gost in lahko podelil svojo misijonsko izkušnjo, 
hvala Bogu, da je Cerkev na Slovenskem kljub vsem 
preizkušnjam živa in hodi v veri in upanju za Kristusom.
Hvaležni pozdrav Janez Mesec
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S. TEREZIJA PAVLIČ – MADAGASKAR – 8.8.2013
Najlepša vam hvala za elektriko. Zelo smo ponosni nanjo. 
Po zaslugi dobrih Slovencev smo za zdaj rešeni te skrbi. Ni 
nam treba več trepetati, kdaj bo luč ugasnila, celo hladilnik 
bomo lahko dodali. Ne najdem besede zahvale: Bog 
Vsemogočni naj povrne vsem, ki so pripomogli pri tem.
Te dni smo imeli dež, ki je napolnil nove bazene. Tudi ta 
problem je rešen do neke mere. Počasi napredujemo – polž 
je rekel, da »počasi se daleč pride«. Drugače se imamo kot 
po navadi. Imeli smo kar nekaj praznikov: birma 
posvečenje cerkva, sedaj pa Oratorij. Dispanzer je vedno 
dobro obiskan. Obljubljam spomin v molitvi in vas vse 
prisrčno pozdravljam.
Vaša hvaležna s. Terezija

S. MARIJA PAVLIŠIČ – MADAGASKAR – 30.7.2013
Hvala vam za vso pomoč in razumevanje. Vam in vsem 
misijonskim prijateljem in dobrotnikom prisrčen iskren 
pozdrav z Rdečega otoka. Vsak dan je poln neštetih 
dogodkov. Dela nam ne manjka, veselja in skrbi pa tudi ne. 
Po nekaterih krajih je strašno, tu pri nas pa je še kar mirno.
Šolsko leto smo srečno končali na osnovni in gospodinjski 
šoli. Uspeh je bil dober v veselje učiteljem, staršem in 
otrokom.
Veter in deževje sta naredila veliko škode. Pridelek je bil 
zelo slab, skromne bajtice uničene, veliko imamo 
obnavljanja, a pogosto je vse strohnelo in je treba začeti 
vse od začetka. Denar, ki ste mi ga poslali, sem porabila za 
hrano, zdravila, šolske potrebščine in popravilo hiš. Prosim 
vas ponovno za pomoč. Že vnaprej se vsem iskreno 
zahvalim. Morda bi se otroci »šolarji« potrudili in dali 
majhen dar za malgaške otroke, za skodelico riža, za 
zvezek. Bog povrni!
Prepričana sem, če bi ljudje videli, v kakšnih pogojih ljudje 
tukaj živijo, da bi nam z veseljem pomagali.
Hvaležna s. Marija Pavlišič, usmiljenka
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MESEC OKTOBER – MISIJONSKI MESEC
PROŠNJE ZA VSAK DAN

V cerkvi lahko na začetku meseca pred oltarjem pripravimo 
globus, krpe v barvah kontinentov in dodamo pet svečk. Ob 
vsakdanji molitvi lahko dodamo misijonsko prošnjo.

Bog, naš Oče, prosimo te …

1. … na priprošnjo svete Terezije, zavetnice misijonov, 
nam pomagaj, da bomo priče evangelija, iz katerega 
živimo.

2. … na priprošnjo angelov varuhov stoj ob strani našim 
misijonarjem in misijonarkam pri njihovem delu in jih 
krepčaj s svojo milostjo.

3. … pomagaj nam, da bomo sposobni srečevati tiste, ki so 
odrinjeni in najbolj zaničevani.

4. … na priprošnjo svetega Frančiška pomagaj, da bodo 
kristjani in muslimani skupaj in v miru zrli v prihodnost.

5. … na priprošnjo sestre Faustine nas varuj, da ne bomo 
nikdar izgubili potrpljenja in usmiljenja z najbolj 
osamljenimi.

6. … da bi imeli priseljence za svoje prijatelje, jim odprli 
vrata svojega srca in jim nudili, kar potrebujejo.

7. … na priprošnjo Marije, Kraljice Miru in Zvezde 
oznanjevanja, pomagaj Cerkvi, da bo pogumno 
pomagala ljudem na robu družbe.

8. … da bomo zvesti tvoji volji v vsakdanjem življenju, tudi 
takrat, ko so za to potrebne žrtve.

9. … da bi to, kar smo in kar imamo, vedno dali tebi na 
razpolago.

10. … da bi vsi ljudje bili deležni pravice, odpuščanja, 
sprave in miru.

11. ... da ne bi bili hinavci, ampak da bi živeli resnično 
bratsko ljubezen.

12. … da bi se od Marije učili sprejemati odločitve in jih v 
zaupanju v tebe tudi uresničili.

13. … da bi Sveti Duh podaril stanovitnost vsem, ki so 
zaradi tvojega imena preganjani in zapostavljani.
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14. … da bi priznali vlogo in zasluge žená pri razvoju in 
napredku človeštva.

15. … da bi na priprošnjo svete Terezije Avilske dobili 
milost za sočutje s trpečimi.

16. … da bi priseljencem dali možnost častno živeti in
uživati skupno blaginjo.

17.  … da ne bi imeli strahu biti kristjani in krščansko 
živeti.

18. … da bi na priprošnjo svetega evangelista Luka 
zdravniki in medicinski delavci bili žive priče tvoje 
ljubezni.

19. … da bi na hudo odgovarjali z dobrim.
20. … da bi uresničili misli in navdihe misijonske nedelje.
21. … za naše misijonarje, da bi z močjo, pogumom in 

vztrajnostjo delovali po navdihih Svetega Duha.
22. … da bi se naučili z drugimi ljudmi biti usmiljeni, 

posebno s tistimi, ki trpijo.
23. … da postanemo verodostojne priče poslanstva, ki si 

nam ga zaupal.
24. … da ne bi bili hinavci, ampak bi bili pripravljeni živeti 

kot dosledni kristjani.
25. … da bi naš misijon rastel kot gorčično zrno in da bi mi 

bili kvas naše skupnosti.
26. … da bi voditelji narodov svojo odgovornost za 

razvojno sodelovanje jemali resno.
27. … da bi vsak dan napravili nekaj konkretnega, da bi 

bolje spoznali Jezusa Kristusa.
28. … da bi se na priprošnjo svetih apostolov Simona in 

Juda Tadeja mladi ljudje odzvali klicu za duhovni poklic.
29. … da bi v preizkušnjah ostali neustrašeni in pokončni 

kristjani.
30. … da bi se naučili streči posebej revnim, slabotnim in 

ponižnim.
31. … da bi s svojo darežljivostjo pomagali zmanjšati 

pomanjkanje v svetu.
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Nekaj misli …

Največja revščina ljudi je v tem,
da ne poznajo Kristusa.

Mati Terezija

S svojim delom pripadam vsemu svetu, s svojim 
srcem pripadam samo Kristusu.

Mati Terezija

Dovoli Bogu, da te uporabi,
ne da bi se poprej posvetoval s teboj.

Mati Terezija

Prava veličina človeka se meri
po veličini njegovega srca.

sv. Vincencij

Umolknejo naj, prosim, besede,
govorijo naj dela.

sv. Anton Padovanski
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MISIJONSKA MOLITVENA ZVEZA (MMZ)

Misijonska molitvena zveza združuje ljudi vseh 
generacij z osnovnim namenom: vsak dan zmoliti eno 
desetko za določeno celino in s tem podpirati misijonarje pri 
njihovem poslanstvu.

Zavetnica misijonov in misijonske molitvene zveze je 
sv. Terezija Deteta Jezusa, ki je s trpljenjem, molitvijo in 
žrtvijo, predvsem pa z ljubeznijo hotela biti srce misijonov. 
Zavedala se je vrednosti molitve in darovanja za širjenje 
evangelija med najbolj revnimi tega sveta.

Osnovni namen je torej ta, da z molitvijo 
misijonskega rožnega venca v petih barvah skupaj 
»zalivamo« misijonska polja in kličemo blagoslov na 
poslanstvo misijonarjev.
Vsak dan zmolimo desetko rožnega venca za določeno 
celino, ki ima na rožnem vencu svojo barvo:

o v ponedeljek za Afriko – zelena
o v torek za Ameriko – rdeča
o v sredo za Evropo – bela
o v četrtek za Oceanijo in Avstralijo – modra
o v petek za Azijo – rumena

Vabimo, da se pridružite tej molitveni navezi – pokličite v 
Misijonsko središče v Ljubljani (01/300-59-50) ali v 
Misijonsko pisarno v Mariboru, kjer je sedež MMZ 
(0590/80-381).

Po globokih luknjah, v dežju in blatu, sem z mojim 
"traktorjem" prispel na podružnico. Prinesel sem Jezusa -
po enem mesecu. To je sad vaše molitve, to je veselje 
misijonarja. (Danilo Lisjak, Uganda)
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KAKO SMO V LETU 2012 PREKO MISIJONSKEGA 
SREDIŠČA SLOVENIJE POMAGALI MISIJONARJEM

MISIJONSKA NEDELJA 2012
Denar pošljemo v Rim, kjer Papeške misijonske družbe 
skupaj z narodnimi voditelji misijonov razporedijo sredstva 
za najnujnejše projekte.
V Sloveniji smo zbrali: 259.425.- € (2011: 248.838.- €)

ADVENTNA AKCIJA – otroci za otroke – 2012
Nabirka je izključno namenska in gre v Rim, kjer jo 
razporedijo za pomoč otrokom na najbolj potrebnih 
področjih. V Sloveniji so otroci v adventu 2012 zbrali:
142.392.- € (2011: 95.435.- €). Denar je bil preko Rima 
poslan v Togo, Gvinejo in Benin.

TRIKRALJEVSKA AKCIJA – koledniki – 2012/13
Nabirka je namenjena izključno za projekte naših 
misijonarjev, za katere se z misijonarji dogovori MSS! 
Z darovi ob akciji 2012/13 smo lahko uresničili projekte v 
vrednosti: 402.181.- € (lani: 296.500.- €)

misijonar država vrsta pomoči

P. LOJZE PODGRAJŠEK Malavi internat za fante in dekleta
TONE KERIN Madagaskar cesta in šola
S. MARJETA ZANJKOVIČ Madagaskar otroški vrtec
P. JANEZ MIHELČIČ Kirgizija pomoč mladim
S. AGATA KOCIPER Brazilija formacijska hiša za mlade
TOMAŽ MAVRIČ Ukrajina hiša za brezdomce
S. VESNA HITI Ruanda osnovna šola
MARIJINE SESTRE Benin sirotišnica za otroke
SALEZIJANCI Etiopija srednja šola
SESTE - INTERNAT Madagaskar štedilnik
SESTRE – s. Josefa Rap. Uganda hiša za dekleta
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MIVA – Krištofova nedelja – 22.7.2012
Pri nakupu prevoznih sredstev smo v letu 2012
pomagali na 20 misijonskih postojankah. Skupna 
vrednost pomoči iz akcije MIVA Slovenija je znašala:
325.064,60 € (2011 skupna vrednosti 268.402.- €)

misijonar država vozilo

p. Stanko Rozman MALAVI tovornjak - koprojekt
Janez Mesec MADAGASKAR avto
s. Marija Pavlišič MADAGASKAR kolesa
s. Marjeta Zanjkovič MADAGASKAR avto
p. Martin Kmetec TURČIJA avto
s. Tadeja Mozetič PARAGVAJ kamionet - koprojekt
s. Bogdana Kavčič CENTRALNA AFRIKA avto
Tone Kerin MADAGASKAR avto
Valentine Gryk PAPUA NOVA GVIN. avto
s. Agata Kociper BRAZILIJA čoln
s. Agata Kociper BRAZILIJA radijska postaja
Izidor Grošelj MADAGASKAR avto
Jože Mlinarič BURUNDI tovornjak
Šola sv. Ane MALAVI traktor  
s. Jacinta – p. Rozman MALAVI avto
p. Stanko Rozman MALAVI avto
Lazaristi MADAGASKAR motor 3x
p. Bernardin Yoka KONGO gume + ako
Lazaristi – obrtna šola MADAGASKAR tovornjak
p. Camilo – Mission Press ZAMBIJA avto

Bog ni ustvaril revščine, mi smo jo ustvarili, ker si 
dobrin ne delimo.

bl. mati Terezija
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BOTRSTVO
Pri nas je vsem otrokom omogočeno šolanje. 

Marsikje po svetu pa temu ni tako, ker ni organizirane 
šole, ker je obisk možen samo bogatim in izbranim. 
Mnogo otrok si v revnih deželah želi v šolo, starši pa 
svojih otrok zaradi revščine ne morejo vpisati, ne 
morejo plačati šolnine, ne morejo jim kupiti šolske 
uniforme, ne učnih pripomočkov, saj še za hrano 
nimajo. Pomoči države pri šolanju ni.

Prav zato smo se v Misijonskem središču 
Slovenije odločili za program botrstva. Začeli smo v 
Zambiji, nato nadaljevali v Braziliji, Angoli, Paragvaju, 
Malaviju, Kambodži, Mjanmaru, Etiopiji, na 
Madagaskarju in Salomonovih otokih. Vsak dan se 
pridružujejo novi dobrotniki, ki s svojo velikodušnostjo 
pomagajo vsaj enemu otroku pri njegovem šolanju in 
vstopu v samostojno življenje. Pomembno je tudi to, 
da s tem, ko pomagamo otroku, pomagamo dejansko 
vsej družini. Otroku pa s šolanjem postavljamo tudi 
odskočno desko za lepšo prihodnost. Če se zaradi 
velikodušnosti vsakega posameznega botra nasmeje 
vsaj nekaj otrok na drugem koncu sveta, smo dosegli 
naš cilj.

In kako poteka botrstvo? Na zelo preprost način: 
posameznik, ki je pripravljen finančno skrbeti za enega 
otroka, lahko izpolni obrazec za prijavo na naši spletni 
strani ali pa preprosto pokliče v pisarno 01/300-59-50. 
Mi nato novemu botru pošljemo fotografijo otroka in 
njegove osnovne podatke, ki smo jih dobili od našega 
misijonarja. Seveda dodamo tudi položnice in dopis o 
poteku botrstva. Poleg položnic skušamo v pismo 
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vedno dodati kakšno besedo misijonarja in če se le dá, 
enkrat na dve leti tudi informacijo o otroku.

Trajanje botrstva je odvisno od dolžine šolanja 
posameznega otroka in se lahko giblje od enega do 
dvanajst let. Zneski za botrstvo se razlikujejo glede na 
misijon in se gibljejo od 10,00 do 21,00 EUR mesečno.

Imamo dve vrsti botrstva:
 Eno je individualno, kar pomeni, da posameznik 

skrbi za enega otroka.
 V zadnjem času pa priporočamo skupinsko 

botrstvo, kjer več botrov podpira skupino otrok 
(npr. en razred v internatu, v šoli …).

Trenutno je v projekt vključenih 4044 botrov, ki 
podpirajo otroke v zgoraj navedenih misijonih. Od teh 
je 552 tistih, ki prispevajo za »obrok riža na dan«.
Vse dodatne informacije o botrstvu lahko dobite

 na naši spletni strani www.missio.si
 preko elektronske pošte missio@rkc.si ali 

botrstvo@missio.si
 v času uradnih ur (pon.-pet. od 8.00 do 13.00) 

na telefonu 01/300 59 50 ali osebno pri nas v 
pisarni na Kristanovi 1 v Ljubljani.

Če revežem obrnete hrbet, ste ga obrnili Kristusu.
bl. mati Terezija
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KJE SO NAŠI MISIJONARJI

ALBANIJA
s. Slavka Cekuta, ND

BOCVANA
s. Zora Škerlj, OSU

BRAZILIJA
s. Agata Kociper, HMP
s. Ana Slivka, FMM

CENTRALNA AFRIKA
s. Bogdana Kavčič, HKL

ČILE
s. Ljudmila Rus, HKL
s. Andreja Šubelj, HKL
s. Ema Telič, HKL

EGIPT
s. Gabrijela Koncilja, ŠS
Franc Zajtl, SDB

FRANCOSKA GVAJANA
p. Hugo Delčnjak, OFM
p. Milan Kadunc, OFM

IZRAEL
s. Milena Zadravec, HMP

JAPONSKA
p. Vladimir Kos, DJ
JUŽNA AFRIKA
s. Fani Žnidaršič, OSU

KAMBODŽA
s. Ljudmila Anžič, HMP

KANADA
s. Dorica Sever, FMM

KAZAHSTAN
p. Miha Majetič, OFMConv

KIRGISTAN
p. Janez Mihelčič, DJ

KONGO DR
s. Mojca Karničnik, MJK

KUBA
Peter Ivančič, SDB

MADAGASKAR
Jože Adamič, CM
Izidor Grošelj, LJ
Tone Kerin, CM
Janko Kosmač, KP
Janez Krmelj, LJ
Janez Mesec, LJ
Peter Opeka, CM
s. Terezija Pavlič, HKL
s. Marija Pavlišič, HKL
s. Marjeta Zanjkovič, HMP

MALAVI
Matjaž Legan, laik
p. Lojze Podgrajšek, DJ
p. Stanko Rozman, DJ

MEHIKA
s. Barbara Čuk, FMM

MOZAMBIK
s. Zvonka Mikec, HMP
Katarina Tomc, laik
Karmen Košutar, laik
Tone Grm, SDB

PARAGVAJ
s. Tadeja Mozetič, ŠS

POLJSKA
s. Andreja Kunič, MC

PERU
s. Andreja Godnič, OSU

RUANDA
s. Anka Burger, HKL
s. Vesna Hiti, HKL
Vilko Poljanšek, SDB
Jože Mlinarič, SDB

RUSIJA
Anton Ovtar, CM
p. Janez Sever , DJ
s. Anica Vlašič, FMM

SALOMONOVI OTOKI
Polona Berlec, laik

SENEGAL
s. Polona Švigelj, OSU

SLONOKOŠČENA OBALA
Ivan Bajec, KP
Pavel Bajec, KP
s. Anica Starman, FBS

TURČIJA
p. Martin Kmetec, OFMCon
s. Veronika Nose, HKL

UGANDA
Danilo Lisjak, SDB

UKRAJINA
Tomaž Mavrič, CM
s. Marta Meško, MS
s. Barbara Peterlin, MS
s. Jožica Sterle, MS

ZAMBIJA
p. Janez Mlakar, DJ
p. Janez Mujdrica, DJ
p. Radko Rudež, DJ
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SKUPNO ŠKOFIJSKO PRAZNOVANJE
MISIJONSKE NEDELJE – 20.10.2013

Vsaka župnija z veseljem praznuje Misijonsko 
nedeljo.

Vsa škofija pa tudi skupno obhaja Misijonsko nedeljo 
s svojim škofom, saj je on prvi misijonar.

nad/škofija kraj čas

CELJE Petrovče 14.30 mol. ura
15.00 sv. maša

KOPER Komen 15.00
LJUBLJANA Planina pri 

Rakeku
16.00

MARIBOR Cirkovce 15.00 mol. ura
16.00 sv. maša

MURSKA SOBOTA Dobrovnik 15.00 mol. ura
16.00 sv. maša 

NOVO MESTO Cerklje ob Krki 15.30 mol. ura
16.00 sv. maša

Škofijski animatorji za misijone se dogovorijo s svojim 
nad/škofom in skupaj z dekanijskimi animatorji in 
domačim župnikom dobro pripravijo skupno 
praznovanje:

• molitvena ura
• sveta maša
• po maši pogovor z misijonarjem (če bo navzoč)
• morda družabno srečanje

KAKO LAHKO POMAGAMO NAŠIM MISIJONARJEM

 z molitvijo, še posebej kot člani Misijonske molitvene 
zveze

 z naročilom in branjem revije Misijonska obzorja
 z molitvijo in darovi na Misijonsko nedeljo
 s svojim darom za misijonska vozila (akcija MIVA ob 

Krištofovi nedelji)
 v adventu z akcijo »otroci za otroke«
 po božiču s Trikraljevsko akcijo (koledovanje)
 z botrstvom (redni mesečni prispevek)
 z občasnimi darovi za posameznega misijonarja, ali 

ob konkretnem projektu
 kot laiški misijonar (skupina SLED)
 z iznajdljivo ljubeznijo

Za vse informacije se obrnite na:

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

Za interno uporabo izdalo MSS – oktobra 2013
Gradivo zbral in pripravil: mss

Fotografija z Madagaskarja: foto Stane Kerin
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»Ne gre za to, koliko delamo,
ampak koliko ljubezni polagamo v svoje delo.«

bl. mati Terezija

Papež Frančišek 17.05.2013 –
ravnateljem Papeških misijonskih družb:

Ko se skupnost sooča s skušnjavo, da bi se 
zaprla sama vase in se ukvarjala le s svojimi problemi, 
je naloga misijonskih družb opozarjati na »missio ad 
gentes«. Dolžni smo preroško pričevati, da je življenje 
Cerkve »vesoljni misijon«.

Papež Frančišek je sklenil nagovor z besedami 
Pavla VI., da naj bo »današnjemu svetu, ki išče zdaj v 
tesnobi zdaj v upanju, omogočeno, da prejme veselo 
oznanilo ne iz ust žalostnih in malodušnih, 
nepotrpežljivih in preplašenih evangelizatorjev, 
marveč od takih služabnikov evangelija, ki iz njihovega 
življenja izžareva gorečnost, od takih, ki so najprej 
sami sprejeli vase Kristusovo veselje in so pripravljeni 
zastaviti svoje življenje, da bi bilo božje kraljestvo
oznanjeno in bi bila Cerkev zasajena v srce vsega 
sveta«.

MSS misijonska nedelja 2013 naslovnica.indd   2 9/18/2013   11:49:59 AM
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MISIJONSKA NEDELJA
20. OKTOBER 2013

GRADIVO ZA BOGOSLUŽJE IN PASTORALO

»NAŠI VERI DAJMO ROKE«

HVALA ti, Gospod …
Pomagaj mi, Gospod,
da ti bom vedno hvaležen!

Hvala ti, Gospod, da vidim -
toliki so slepi.

Hvala ti, Gospod, da slišim -
toliki so gluhi.

Hvala ti, Gospod, da lahko hodim -
toliki so hromi.

Hvala ti, Gospod, da imam dovolj hrane -
mnogi so lačni.

Hvala ti, Gospod, da imam dom -
mnogi ga nimajo.
Hvala ti, Gospod, da imam prijatelje in da nisem sam -

mnogi so osamljeni.
Hvala ti, Gospod, da deliš svoj križ z menoj -

pomaga mi rasti in zmagovati.
Hvala ti, Gospod, za tvoj blagoslov -

mnogi si ga zaslužijo bolj kot jaz.

Pomagaj mi, Gospod,
da ti bom vedno hvaležen!

HVALA TI, GOSPOD – za vse dobrotnike, 
povrni jim s svojimi darovi!

HVALA VAM, SPOŠTOVANI DOBROTNIKI MISIJONOV!
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