
Srečno na vseh poteh

KRIŠTOFOVA NEDELJA
25. julij 2021

Gradivo za bogoslužje
17. nedelja med letom – leto B

BLAGOSLOV VOZIL

Z VESELJEM DARUJMO, ŽIVLJENJA REŠUJMO



Ps 121 
 
 

Bog je Izraelov varuh 
 

Svoje oči vzdigujem h goram: 
od kod bo prišla moja pomoč? 

Moja pomoč je od GOSPODA, 
ki je naredil nebo in zemljo. 

 

Naj ne da, da bi tvoja noga omahovala, 
tvoj varuh naj ne dremlje. 

Glej, ne dremlje, ne spi, 
Izraelov varuh. 

 

GOSPOD je tvoj varuh, 
GOSPOD je tvoja senca, 
nad tvojo desno roko. 

Podnevi te ne bo udarilo sonce, 
ne luna ponoči. 

 

GOSPOD te bo varoval vsega hudega, 
varoval bo tvoje življenje. 

GOSPOD bo varoval tvoje odhajanje in prihajanje, 
od zdaj in do večnosti. 



3

KRIŠTOFOVA NEDELJA – AKCIJA MIVA 
25. julij 2021 

akcija veselega sprejemanja  
in pogumnega podarjanja Kristusove ljubezni 

 
Dandanes si življenja brez avtomobila skorajda ne moremo 
več predstavljati. Glede na lanskoletne raziskave imamo v 
Sloveniji 582 avtomobilov na 1000 prebivalcev, kar znese 
nekaj več kot pol avtomobila na vsakega državljana. Sicer je 
širom Slovenije veliko odročnejših in slabo povezanih 
območij, kjer je avtomobil nujno in nepogrešljivo prevozno 
sredstvo, a v samo pol stoletja se je število avtomobilov pri 
nas povečalo za kar 12-krat. To pomeni, da si, za razliko od 
ljudi v tretjem svetu, večina od nas avtomobil lahko privošči. V 
elitni družbi najbolj razvitih držav smo glede »mobilnosti« 
celo nadpovprečni, saj znaša EU povprečje »zgolj« 531 
avtomobilov na 1000 prebivalcev. 
Glede potreb po takem številu avtomobilov, si seveda vsak 
lahko misli svoje. Zagotovo je precej tudi na tem, da zaradi 
boljšega življenjskega standarda avtomobil marsikje 
predstavlja dodatni in ne nujno potrebni strošek. Obenem 
predstavlja tudi statusni simbol, ki je seveda močno 
spodbujen s strani avtomobilske industrije, saj za 
povprečnega človeka strošek avtomobila predstavlja drugi 
največji strošek v življenju – takoj za nakupom nepremičnine. 
K temu lahko dodamo še našo komoditeto in lagodnost, ob 
dejstvu, da je razviti zahodni svet z javnim prevozom 
večinoma dobro pokrit. 
Ni pa temu tako v deželah, kjer delujejo naši misijonarji. Tam 
nimajo ne dobrih prometnih povezav, ne urejenega javnega 
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prevoza, kaj šele, da bi imeli lastna prevozna sredstva. Kakšen 
blagoslov torej predstavljajo vozila za ljudi, kjer delujejo naši 
misijonarji?! Takšen, da si misijonarji zanje skorajda ne upajo 
zaprositi Misijonskega središča Slovenije, saj vedo, da so 
sredstva omejena in bodo s tem, ko bodo prejeli vozilo, morda 
drugi misijonarji prikrajšani. Za misijonarje vozilo namreč ne 
predstavlja nikakršnega statusnega simbola, ampak nujno 
potrebno sredstvo, s katerim lahko ljudem naredijo veliko 
dobrega. 
 
Spoštovani, 
ob praznovanju Krištofove nedelje se Misijonsko središče 
Slovenije iskreno zahvaljuje za vaš dar, ki bo omogočil nakup 
vozil misijonarjem. 
Vsem želimo blagoslovljeno in varno vožnjo, predvsem pa 
varstvo sv. Krištofa na vseh poteh vašega življenja. 

 
 

Dobri Bog, bodi z nami na cestah tega življenja. 
Obvaruj nas in vse udeležence v prometu 

pred nevarnostmi in nesrečami. 
Varuj nas pred nepazljivostjo, lahkomiselnostjo in hitenjem. 

Na priprošnjo svetega Krištofa nas spremljaj, 
da se z vseh poti vedno varno vrnemo domov. 

Ko pa bomo na poslednji poti, nam daj doseči končni cilj pri tebi. 
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

 

SSvveettii  aannggeell,,  vvaarruuhh  mmoojj,,  bbooddii  vveeddnnoo  ttii  zz  mmeennoojj  ……  
 

SSVVEETTII  KKRRIIŠŠTTOOFF  ––  PPRROOSSII  ZZAA  NNAASS  
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KRIŠTOFOVA NEDELJA – 25. julij 2021  
 

Maša in berila – 17. nedelja med letom – B 
 

UVOD V MAŠO: Dragi bratje in sestre, 
 

včeraj, 24. julija, smo obhajali god sv. Krištofa. Danes je zato 
Krištofova nedelja. Sveti Krištof je svetnik iz začetnega obdobja 
krščanstva in je umrl mučeniške smrti za časa Dioklecijanovega 
preganjanja okrog l. 250. Pri nas so ga največkrat upodabljali 
kot velikana, ki na rami nosi božje Dete čez reko, saj naj bi po 
legendi nekoč čez deročo vodo nesel dečka. Lahkotno breme je 
postajalo vedno težje in težje in komaj mu je uspelo doseči 
drugi breg. Krištof je nejevoljen dejal: »Težak si mi, kot bi nosil 
cel svet.« Deček, ki je bil sam Kristus, pa mu je odgovoril: »Ne 
nosiš samo sveta, marveč tudi tistega, ki je svet ustvaril.« Nato 
je velikana potopil v vodo, ga tako krstil in mu dal ime Krištof, 
kar pomeni Kristonosec. Sv. Krištof je zato zavetnik čolnarjev, 
splavarjev, nosačev, pa tudi romarjev, v novejšem času pa še 
avtomobilistov in pilotov. Poleg tega je tudi priprošnjik v 
smrtni uri. V Sloveniji zato na Krištofovo nedeljo – danes že 34. 
leto zapored – poteka nabirka za nakup novih avtomobilov za 
potrebe naših misijonarjev. 
Tudi mi smo s krstom postali Božji otroci in imamo podobno 
kot sv. Krištof in naši misijonarji dolžnost, da ljudem 
prinašamo Kristusa. Vsi kristjani smo namreč misijonarji in to 
v okolju, v katerem živimo in v katerem delujemo. Zato, dragi 
bratje in sestre, v kolikor naše življenje ni odsevalo 
resničnosti, da smo Božji otroci in prinašalci Kristusa v svet, 
iskreno zmolimo kesanje za naše grehe, da bomo vredno 
obhajali skrivnosti te svete daritve. 
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KESANJE 
 

Gospod Jezus Kristus, 
 
 Na svet si prišel, da bi nam oznanil besede večnega 

življenja. Gospod, usmili se.  
-Gospod, usmili se. 
 

 S trpljenjem, smrtjo in vstajenjem si nam odprl vrata 
nebeškega kraljestva. Kristus, usmili se.  
-Kristus, usmili se. 

 
 Poslal si nam svojega Svetega Duha, da bi vsem ljudem 

oznanjali Tvoje odrešenje.  Gospod, usmili se. 
-Gospod, usmili se. 

 
Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam našo grešno 
mlačnost, utrdi v nas zavest krstnega dostojanstva božjih 
otrok in nas ob koncu našega življenja sprejmi v večno 
domovino. 
-Amen. 
 
 
GLAVNA MAŠNA PROŠNJA 
 
Molimo. Vsemogočni Bog, na naši življenjski poti nas ogrožajo 
mnoge nevarnosti. Prisluhni priprošnji svetega mučenca 
Krištofa. Daj, da bomo nosili v sebi Kristusa in da bomo s 
svojimi sopotniki varno prispeli do cilja, za katerega smo bili 
ustvarjeni. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu … 
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Predlog 1 za NAGOVOR 
(darovanjska ljubezen v luči odnosov Presvete Trojice) 
 
(poudarek na današnji Božji besedi) 
 
Tako v prvem berilu, kakor v evangeliju smo priče čudežu 
pomnožitve kruha. V prvem berilu se je po rokah preroka 
Elizeja zgodila pomnožitev dvajsetih ječmenovih hlebov in 
svežega klasja, s katerim so nasitili 100 mož, v evangeliju pa je 
Jezus s petimi ječmenovimi hlebčki in dvema ribama nasitil 
pet tisoč mož. 
Gledano z našimi očmi se je zgodilo nekaj popolnoma 
nemogočega in neverjetnega. Kako lahko iz neke majhne, 
omejene količine nastane nekaj tako velikega, skorajda 
neusahljivega. Racionalnega odgovora na ta čudež seveda ne 
moremo dati. A božja logika ni naša logika. Na čudeže ne 
smemo gledati zgolj z našimi človeškimi očmi. Gledati 
moramo z vidika božjega, predvsem pa z vidika božje dobrote 
in ljubezni. Za to pa je potrebna vera in dopuščanje možnosti, 
da obstaja nekaj, kar nas presega. 
Ljubezen ne pozna meja in kot taka ni dostopna v omejeni 
količini, ki bi se izpraznila, ko bi se pač porabila. Nasprotno, 
ljubezen se s tem, ko se razdaja, veča in širi svoj prostor. Se ne 
zmanjšuje! Vzemimo samo za primer starševsko ljubezen. Z 
večanjem števila družinskih članov se ljubezen staršev do 
drugih otrok ne zmanjša in se ne porazdeli sorazmerno z 
večjim številom otrok. V tem primeru bi bilo v družinah z 
veliko otroki zelo malo ljubezni. Pa vemo, da je situacija ravno 
obratna. Koliko več ljubezni je v velikih družinah, v katerih 
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marsikaj primanjkuje in mora vsak član žrtvovati del svoje 
dobrobiti za dobrobit drugih članov družine.  
Za ljubezen lahko torej rečemo, da se z razdajanjem veča, če 
ne celo nastaja iz nič. Tudi Bog je stvarstvo ustvaril iz nič. V 
psalmu 33 psalmist poje: »Zemlja je polna Gospodove dobrote« 
(Ps 33,5). Iz niča ustvarjeno stvarstvo je torej nastalo iz 
ljubezni. Ljubezen potemtakem nastaja z darovanjem in z 
darovanjem dobiva svojo, če se lahko tako izrazimo, 
»bivanjsko pravico«. Že sami odnosi znotraj Oseb Presvete 
Trojice (Očeta, Sina in Svetega duha) so eno samo popolno 
podarjanje in darovanje drug drugemu. Božji odnosi so odnosi 
ljubezni. Zato rečemo, da je Bog L/ljubezen. In ta notranja 
dinamika L/ljubezni v Sveti Trojici se je z učlovečenjem Jezusa 
Kristusa in poslanjem Svetega Duha izlila v svet. Jezus je torej 
prvi in največji misijonar. Kakšno ljubezen nam je torej izkazal 
Jezus, pravi Bog in pravi človek, ki se je daroval in umrl za nas 
na križu!? Izkazal nam je odrešenjsko ljubezen, saj je s 
svojim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem premagal greh. S tem 
nam je odprl pot do Boga, pot v odnos L/ljubezni, v odnos 
Presvete Trojice, v odnos, ki je bil z Adamovim grehom tako 
grobo prekinjen. S krstom pa smo postali božji otroci, saj smo 
bili potopljeni v njegovo smrt in vstajenje in smo – po 
njegovem zasluženju – stvarno deležni njegovega odrešenja 
ter božjega posinovljenja. Ne zaradi našega zasluženja, ampak 
izključno zaradi njegove zastonjske milosti in ljubezni. Ne bi 
bilo Velike noči in našega odrešenja, če ne bi bilo pred tem na 
Veliki petek popolne žrtve in daritve Boga samega na križu. 
Bog nam je izkazal popolno, t.j. odrešenjsko ljubezen, ki je 
postala realnost in del naše človeške zgodovine z njegovo 
daritvijo in smrtjo na križu v tej, kakor pravi sv. Avguštin, 
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šesti dobi sveta (t.j. dobi, v kateri se nahajamo sedaj). Na križu 
je Jezus izpolnil svoje poslanstvo in šele tik pred smrtjo je zato 
lahko rekel »dopolnjeno je« (Jn 19,30). 
Glede na popoln dar in dinamiko božje ljubezni bi bilo zato 
nemogoče, da ga Bog Oče ne bi obudil od mrtvih (prim. Mr 
16,6; Mt 28,6; Lk 24,6). Daritev in ustvarjalna ljubezen sta 
torej eno in isto. Brez Velikega petka ne bi moglo biti Velike 
noči. Instant odrešitev brez križa zato ne more obstajati. 
Ljubezen je torej ustvarjalna, oz. bolje rečeno ustvarja. Tisto, 
kar sprosti moč ljubezni, pa je seveda daritev, ki mora biti 
pristna in ne površinsko-formalistična, če ne celo farizejska 
(prim. Ps 50). Bog ne mara golega zunanjega opravljanja 
dolžnosti z »neobrezanim srcem«, ampak želi daritev srca: 
»Usmiljenja hočem in ne žrtve« (Mz 12,7), je Jezus odgovoril 
farizejem, ko so pred njim obtoževali učence, češ da v soboto 
smukajo in jedo klasje ter s tem kršijo od Boga zapovedani 
sobotni počitek. »Pretrgajte svoja srca in ne svojih oblačil« (Jl 
2,13a) je zaklical že starozavezni prerok Joel, ko je pozival 
ljudi k spreobrnjenju. 
Poglejmo še vsem zelo dobro poznan primer uboge vdove in 
njenega skromnega daru dveh novčičev (prim. Lk 21, 1-4; Mr 
12,41-44). Ko je v templju darovala vse od svoje revščine, se ji 
je zagotovo »trgalo srce« – `kako bom preživela`, morebiti celo 
`kako bom nahranila otroke`, .... se je spraševala. A je bila 
zmožna te daritve. Zaupala je Bogu. Zagotovo se je ob tem tudi 
Bogu »trgalo srce«. Nemogoče bi zato bilo, da bi njeno 
brezkompromisno in nesebično dejanje ostalo Bogu 
neopaženo in bi ne sprostilo neizmernega vira Njegove 
ljubezni. Ta vdova si je upala storiti nekaj, česar nikakor ne bi 
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zmogla, če ne bi imela vere in zaupanja v Boga. Na prvo mesto 
je postavila Boga.  
Tudi mi s tem, ko se nečemu odpovemo in se žrtvujemo, 
dejansko napravimo prostor za ljubezen in rast Božjega 
kraljestva, ki ni nič drugega kot kraljestvo ljubezni. V 
Matejevem evangeliju je zapisano: «od dni Janeza Krstnika do 
zdaj si nebeško kraljestvo s silo utira pot in močni ga osvajajo« 
(Mt 11,12). Pa ta sila ni prozelitizem in orožje tega sveta, 
ampak darovanjska ljubezen, s katero zmagujemo v boju s 
tem svetom, oz. kakor je v pismu Efežanom zapisal apostol 
Pavel  »proti vladarstvom, proti oblastem, proti gospodovalcem 
tega mračnega sveta, proti zlohotnim duhovnim silam pod 
nebesnim oblokom« (Ef 6,12). 
Nebeško kraljestvo, čeprav očem nevidno, torej raste. In naši 
misijonarji so očiten primer te rasti. Podobno kot uboga vdova 
tudi oni zaupajo Bogu in si upajo storiti korak v neznano. 
Poglejmo samo Pedra Opeko, ki je predlagan tudi za letošnjega 
prejemnika Nobelove nagrade za mir. Pedru so se ob pogledu 
na uboge reveže, ki so prebivali kar na smetišču Antananariva, 
glavnega mesta Madagaskarja, trgalo srce. Ni vedel, kako naj 
jim pomaga, a odločil se je, da jim bo posvetil svoje življenje. 
Rezultati njegovega dela in brezkompromisnega skoka v 
neznano so vsem dobro poznani. Za več tisoč revežev je zgradil 
pravo mesto in jim povrnil človeško dostojanstvo. Dejansko je 
iz nič na smetišču zraslo nekaj izjemnega. Podobno kot za 
Pedra, pa velja tudi za druge naše misijonarje.  
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Ob vnebohodu je Jezus naročil svojim učencem: »Pojdite torej 
in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v ime Očeta 
in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem 
vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca 
sveta.« (Mt 28,19-20). 
Tudi mi, dragi bratje in sestre, moramo biti misijonarji in širiti 
božje kraljestvo. In to v svetu, ki nas obdaja in v katerem 
živimo. Naše poslanstvo tu v Sloveniji ni prav nič manj 
pomembno od poslanstva misijonarjev, ki v glavnem delujejo 
v deželah, kjer vlada skrajno pomanjkanje. Prav pa je tudi, da 
pomagamo našim misijonarjem in preko njih našim bratom in 
sestram, ki se jim ne godi tako dobro kot nam. 
V drugem berilu nas apostol Pavel poziva, da ohranimo 
edinost Duha. S krstom smo prav vsi kristjani postali deležniki 
sadov Kristusovega milostnega odrešenjskega dela. Kot taki 
smo si vsi bratje in sestre v Duhu. In na ljubezen, ki nam je bila 
podarjena v krstu, je edini resnično pravi odgovor samo 
ljubezen. Zato je naša dolžnost, da širimo in sproščamo božjo 
ljubezen ter s tem širimo božje kraljestvo. To pa bomo počeli 
le preko darovanja in žrtvovanja. Molitev, post, odpuščanje, 
dobra dela, materialna pomoč ubogim itd. – vse to bo resnično 
všečno pred Bogom le toliko, kolikor bo storjeno s čistim in 
iskrenim srcem. Le tako bodo vsa ta dela imela ustvarjalno 
moč in se stvarno odražala v svetu. 
Naj zato ponovimo besede preroka Joela: »Pretrgajte svoja 
srca in ne svojih oblačil« (Jl 2,13a). Na koncu nam bodo 
namreč ostala samo dela, ki smo jih storili z ljubeznijo, pa 
četudi ljudem nevidna ali celo ničvredna. Bog, tako kot v 
primeru uboge vdove, namreč vidi v vsako človeško srce. 
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Predlog 2 za NAGOVOR 
(blagoslov) 
 
(poudarek na današnji akciji MIVA) 
 
Danes, na Krištofovo nedeljo, bomo blagoslavljali vozila. Sv. 
Krištof je zavetnik čolnarjev, splavarjev, nosačev, romarjev, v 
novejšem času pa še avtomobilistov in pilotov. Je tudi 
priprošnjik v smrtni uri.  Obenem je izkupiček današnje 
nabirke namenjen nakupu prepotrebnih vozil za slovenske 
misijonarje, ki delujejo po vsem svetu.  
Ob tem se morebiti kdo sprašuje, zakaj sploh blagoslavljati, 
kaj je pomen in namen blagoslovov. Ali ni to zgolj neka oblika 
vraževerja, ki izvira iz strahu, da se nam bo kaj hudega 
zgodilo, če blagoslova ne bomo prejeli in seveda darovali v 
nabiralnik? V kolikor je temu res tako, pomeni, da naše 
razumevanje blagoslovov ne temelji na veri v dobrega in 
usmiljenega Boga, ampak na strahu. To pa ni nič drugega kot 
čisto navadno poganstvo, ki je še tako močno zakoreninjeno v 
ljudstvih, med katerimi delujejo številni naši misijonarji.  
Pri blagoslovih se moramo najprej zavedati, da nam Bog želi 
samo dobro. Res je, kot pravi druga od šestih Božjih resnic, 
»da je Bog pravičen sodnik, ki dobro plačuje in hudo kaznuje«. A 
Bog ni strog sodnik, ki bi nam želel slabo in bi nas lovil na 
naših napakah. Ali pa bi nam morebiti celo nastavljal zanke, v 
katere bi se ujeli, da bi nam lahko izrekel strogo kazen. 
Nasprotno! Bog je ljubezen in želi, da bi se vsi ljudje zveličali. 
In eden od odrazov njegove ljubezni so tudi blagoslovi. 
Beseda blagoslov je prevzeta iz staroslovanske 
besede `blagosloviti` in je prevod latinskega izraza `benē 
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dicere`, kar pomeni `dobro govoriti`. Lahko bi rekli, da je Bog 
že od začetka stvarjenja, ko je »videl, da je dobro« (prim. 1 Mz 
1), stvarstvo blagoslavljal. Že na začetku je tudi blagoslovil 
Adama in Evo (glej 1 Mz 1,28) in s tem vse človeštvo. Pa tudi 
Jezus je za časa svojega zemeljskega življenja veliko 
blagoslavljal. Kakor smo slišali v današnjem evangeliju, je, 
preden jih je pomnožil, blagoslovil pet hlebov in dve ribi. 
Blagoslavljal je tudi otroke (Mt 19,13-15; Mr 10,13-16; Lk 
18,15-17). Evangelist Luka poroča, da je tik pred vnebohodom 
povzdignil roke in blagoslovil učence (Lk 24,50). 
Božji blagoslov pomeni, da nas Bog, ne glede na vse, nikdar ne 
bo zapustil, da nam bo vedno dajal moč, da naše življenje v 
nevihti ne bi potonilo. Blagoslov moramo razumeti kot Božje 
spremstvo, ki našo barko tudi v hudih nevihtah pripelje v 
varen pristan. Gre za gotovost, da čeprav je pot zavita in polna 
ovir, bo tisti, ki ljubi Gospoda in izpolnjuje njegove zapovedi, 
imel dober konec ‒ večno se bo veselil v nebesih (Prim. Ps 1). 
Nikakor to ne pomeni, da bomo v življenju brez težav, saj bi 
bilo tako življenje brez okusa. Blagoslov ni čarovnija, s katero 
bi se stvarem izognili, ampak je ljubezen, ki nam pomaga, da 
smo boljši Božji otroci in drug drugemu bratje. (vir: Aleteia) 
Tudi mi, dragi bratje in sestre, moramo blagoslavljati in biti v 
blagoslov drugim ljudem. V življenju Cerkve je zato nastalo 
veliko blagoslovov. Blagoslavljamo osebe, kraje, jedi in 
prostore. Blagoslovi spadajo pod t.i. zakramentale, ki 
predstavljajo okrepitev sedmih zakramentov in vnašajo Božjo 
milost v vse, kar počnemo. Glede pomembnosti so zato 
podrejeni zakramentom. Namenjeni pa so obogatitvi našega 
duhovnega življenja. Cerkev jih je ponudila, da bi v nas 
spodbujala vedno globlji odnos s Kristusom in da bi lahko 
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posvečevali vsak trenutek našega življenja – tudi najbolj 
preproste in vsakdanje. Cerkev opominja, da je namen 
blagoslova posvečenje oseb, ki se bodo teh predmetov in 
krajev posluževale. Zato se ne more blagosloviti predmeta, 
katerega namen je nepokorščina Bogu (npr. orožje in 
strelivo). 
Zagotovo pa lahko blagoslovimo avtomobile, saj so 
pomembno prevozno sredstvo in nam lajšajo življenje. Po 
drugi strani nas tudi opominjajo, da moramo biti pozorni in 
varni vozniki, nikakor pa ne objestni. Kako zelo je zato na 
mestu molitev k sv. Krištofu, ki se glasi: »Dobri Bog, na 
priprošnjo sv. Krištofa nas varuj pred nevarnostmi in 
nezgodami. Utrdi v nas zavest odgovornosti in nas z vsake poti 
srečno pripelji domov. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.«  
Uporaba stvari je namreč zelo pomembna. Avtomobil nam je 
lahko v blagoslov (npr. prevoz hrane, bolnikov, zdravil itd.) ali 
pa v prekletstvo (spomnimo se samo terorističnega napada v 
Franciji, ko je islamski skrajnež v Nici s tovornjakom 
namenoma zapeljal v množico in ubil več kot 80 ljudi). Seveda 
mi takšnih namenov, kot jih je imel skrajnež v Nici, nimamo, 
neizpodbitno pa je, da moramo biti odgovorni in varni vozniki, 
saj že tako in drugače `nesreča nikoli ne počiva`. In Božji 
blagoslov nam bo pri tem resnično v pomoč. 
Poglejmo še naše misijonarje. Koliko dobrega lahko s temi 
avtomobili storijo ljudem, ki živijo v resnični bedi in daleč od 
kakršnekoli pomoči. Vozila, ki jih prejmejo, zato večinoma niso 
navadni avtomobili, ampak so bolj zmogljiva in večnamenska 
vozila. Služijo kot transportno sredstvo za prepotrebne 
vsakodnevne življenjske potrebščine kot so hrana, voda, drva, 
oblačila, gradbeni material (za gradnjo cerkva, bolnišnic, 
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domov …), prevoz otrok v šolo, bolnikov v bolnišnice, 
nedeljnikov na oddaljene cerkve k obhajanju bogoslužja itd. Z 
navadnimi avtomobili ne morejo doseči krajev po prometnicah, 
ki pod nobenimi pogoji ne zaslužijo, da se jih imenuje ceste in 
katere številne vremenske ujme stalno uničujejo. Ta vozila 
bodo zagotovo toliko bolj prišla prav sedaj, ko se je vsesplošno 
stanje s koronavirusom še poslabšalo. 
Ti, misijonarjem namenjeni avtomobili, so zato tem ljudem 
resnično v blagoslov, saj služijo njihovi celostni dobrobiti, 
tako materialni kot tudi duhovni. 
Dragi bratje in sestre, blagoslovi nam torej pomagajo, da je vsak 
trenutek našega življenja posvečen in v blagor tako nam, kot 
drugim ljudem. Bog nam želi samo dobro. Tudi mi moramo 
zato veliko blagoslavljati in s tem posvečevati ljudi in stvarstvo 
okoli nas. Z blagoslavljanjem širimo božjo ljubezen in s tem tudi 
božje kraljestvo. Kako neizmerna je razlika, če blagoslavljamo 
ali pa če izrekamo prekletstvo, če nekomu namenimo dobro ali 
pa slabo besedo, ali pa zgolj, če nekomu namenimo dobro ali pa 
slabo misel. Dobro namreč rodi dobro, slabo pa slabo. 
Zato naj bo, dragi bratje in sestre, vse naše življenje en sam 
blagoslov. Mislimo dobro, govorimo dobro, delajmo dobro. Z 
blagoslavljanjem namreč prinašamo Boga v vsak trenutek 
našega življenja, pa tudi v življenja naših bližnjih. 
 

Aleteia. Domača stran. https://si.aleteia.org/2018/07/03/kaj-pomeni-
bozji-blagoslov/ (pridobljeno maj 2021) 
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PROŠNJE LJUDSTVA 
Bratje in sestre, polni otroškega zaupanja se z iskrenimi 
prošnjami obrnimo na Jezusa, ki je vedno z nami na vseh 
poteh našega življenja: 
 

Gospod Jezus Kristus, 
• Tvoje odrešenjsko delo se nadaljuje v sveti Cerkvi. 

Podpiraj jo s Svetim Duhom, da bo pogumno oznanjala 
evangelij in jo bodo ljudje resnično prepoznali kot 
znamenje Tvojega odrešenja. 

• vodi našega papeža Frančiška, škofe in duhovnike, da 
bodo zvesto opravljali zaupano jim službo in bodo 
vodili Tvoje ljudstvo v smer nebeškega Jeruzalema. 

• podpiraj naše misijonarje, da si bodo še naprej 
neutrudno prizadevali za rast božjega kraljestva med 
ljudstvi, ki se še niso srečala s Teboj.  

• milostno se ozri na vse, ki trpijo zaradi vojn, bolezni in 
lakote. Pomagaj jim v njihovem težkem položaju, da 
bodo z upanjem zrli v svetlejšo prihodnost. 

• daj vsem nam, da bi se vedno zavedali krstnega 
dostojanstva in bi s svojim življenjem v domovini, 
podobno kot naši misijonarji po svetu, izpričevali, da se 
je približalo nebeško kraljestvo. 

• opogumi srca naših mladih, da se bodo odzvali tvojemu 
klicu v duhovniški, redovniški in misijonarski poklic; 
nam pa razširi srce, da jih bomo vztrajno podpirali z 
molitvijo in darovi. 

• mnogo naših bratov in sester je v tem času epidemije 
koronavirusa prestopilo prag večnosti. Bodi jim 
milostljiv sodnik in jih sprejmi v svoje kraljestvo. 
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• na poti življenja preži na nas veliko nevarnosti. Utrdi v 
nas zavest odgovornosti in nas varuj pred vsemi 
nevarnostmi, ki nam pretijo v prometu. 

 

Gospod Jezus Kristus, Ti si naš Odrešenik. Milostno se ozri na 
vse naše prošnje, ki ti jih polagamo pred oltar. Vodi nas po 
poti življenja! Ob izteku zemeljskega življenja pa nam daj, da 
bi se skupaj s sv. Krištofom in vsemi svetimi večno veselili v 
nebeški domovini. Amen. 
 
VABILO K DAROVANJU ZA MISIJONSKA VOZILA 
Dragi bratje in sestre, breme prenašanja in oznanjanja Jezusa 
Kristusa velikokrat ni lahko. Naši misijonarji to neutrudno 
počno dan za dnem. Prav je, da jim pri tem pomagamo. Vsi 
kristjani po vsem svetu smo si bratje in sestre in skupaj 
tvorimo eno sveto Božje ljudstvo. In z vozili, ki jih dobijo 
preko akcije MIVA, naši misijonarji dobesedno prevažajo 
Jezusa. Vozila so namreč tem ljudem v resničen blagoslov. 
Služijo tako nakupu in transportu hrane, šolskih potrebščin, 
gradbenega materiala, prevozu nujnih bolnikov, nosečnic in 
ostarelih v bolnišnico kakor tudi prevozu ljudi k obhajanju 
bogoslužja do oddaljenih cerkva.  
Tudi mi se lahko s svojim darom vključimo v delo naših 
misijonarjev pri prenašanju Jezusa Kristusa tem ljudem. Na ta 
način sodelujemo pri njihovem poslanstvu, ki je bistveno 
poslanstvo Cerkve, s tem pa tudi poslanstvo vseh nas. V imenu 
naših misijonarjev in Misijonskega središča Slovenije se zato 
iskreno zahvaljujemo za vaš dar. Naj Bog obilno povrne Vaši 
dobroti. 
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UVOD V OČENAŠ 
V moči zakramenta svetega krsta smo postali deležniki 
Jezusovega odrešenja, saj smo bili s krstom potopljeni v 
njegovo zveličavno trpljenje, smrt in vstajenje. S tem smo 
postali dediči nebeškega kraljestva in posinovljeni otroci Boga 
Očeta. Zato tudi lahko molimo molitev, katero nas je naučil 
njegov Sin Jezus Kristus. 
Bratje in sestre, z zavedanjem, da vsi, ki smo tukaj zbrani, 
kakor tudi vsi, ki prebivajo daleč proč in med katerimi 
delujejo naši misijonarji, skupaj tvorimo eno Božjo družino, 
zmolimo Gospodovo molitev k našemu nebeškemu Očetu. 
 
UVOD V POZDRAV MIRU 
Božje kraljestvo je kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni, k 
širjenju katerega smo poklicani prav vsi kristjani, saj je Cerkev 
po svoji naravi misijonarska. In naši misijonarji, ki delujejo po 
vsem svetu, to počnejo zelo očitno.  
Tudi mi moramo podobno kot naši misijonarji pozitivno 
odgovoriti na ta po-klic in misijonariti v okolju, v katerem 
živimo in delujemo. Zato si v znamenje tega, da bomo resnične 
priče krščanskega življenja in kot taki širili božje kraljestvo, s 
prijaznim pogledom izmenjajmo pozdrav miru. 
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PO OBHAJILU (razmišljanje) 
Ob koncu te svete daritve nam bo mašnik podelil blagoslov z 
besedami: »Pojdite v miru«. V latinščini se to glasi: «Ite, missa 
est«, kar bi lahko pomenilo tudi: »Pojdite, poslani ste«. 
A dobri Jezus, ne boš nas pustil same. Pravkar si nas okrepčal 
s svojim kruhom močnih. Hvala ti, ker se nam daješ v hrano in 
nam daješ moč, da bomo lahko v svetu, v katerem se gibljemo 
in smo, verodostojno izpričevali svoje krščansko poslanstvo in 
širili Tvoje kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni. 
 
VABILO K BLAGOSLOVU VOZIL 
V zahvalo za srečno prevožene kilometre in s prošnjo za božje 
varstvo na vseh naših poteh vas sedaj vabim k blagoslovu 
vozil. V imenu akcije MIVA in misijonarjev vas obenem vabim, 
da s svojim darom podprete nakup prevoznih sredstev za 
njihovo delovanje v misijonskih deželah. Hvala vam in srečno 
vožnjo! 
 

Naj sveti Krištof dá nam moči, 
da Jezusa v dobroti posnemali bi: 
kot bratje in sestre kruh si delimo, 
da temo na svetu v luč spremenimo. 
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BLAGOSLOV na koncu maše 
 

Bog, naš Oče, vsemogočni in usmiljeni Stvarnik vesolja, 
naj vas s svojo ljubeznijo spremlja in varuje na vseh poteh 
vašega življenja. 

-Amen 
Jezus, naš Odrešenik, dobri pastir in učitelj vseh božjih 

otrok, naj vam pomaga živeti po njegovem nauku in zgledu. 
-Amen 
Sveti Duh, naš Tolažnik, naj razsvetljuje vse vaše poti k 

sočloveku in naj vas varno pripelje k večni sreči v nebesih. 
-Amen 

 
To naj vam podeli vsemogočni Bog: Oče in Sin in Sveti Duh. 
Amen.  
Slavimo Gospoda. Bogu hvala. 
 
 
BLAGOSLOV VOZIL (tudi kot samostojno bogoslužje) 
 
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 

Amen. 
 
Milost Boga Očeta, dobrota Jezusa Kristusa, ljubezen Svetega 
Duha in priprošnja svetega Krištofa – naj bo z vami vsemi. 

In s tvojim duhom. 
 
Dragi bratje in sestre! 

Veseli smo tehničnih pridobitev, ki nam pomagajo, da 
lažje in hitreje opravljamo svoje delo. Veselimo se prevoznih 
sredstev, ki nam krajšajo poti, nas povezujejo med seboj in 
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nam omogočajo, da dosegamo pomembne cilje in se veseli 
spet vračamo v svoje domove. 

Zbrani pri blagoslovu vozil smo se postavili v Božjo 
navzočnost. Življenje je tako krhko in mi ga tolikokrat 
prevažamo v krhkih posodah in po tako nevarnih poteh. Zato 
bomo z zaupanjem prosili, da bi nas nebeški Oče varoval s 
svojo očetovsko roko, da bi nas Jezus Kristus vodil po pravih 
poteh in da bi nas Sveti Duh navdihoval za ljubezen do 
bližnjega. 

Biti hočemo Krištof, Kristonosec, da bomo tudi mi biser 
dobrote in tako blagoslov za druge! 
 
BOŽJA BESEDA 
 

Berilo je iz pisma apostola Pavla Kološanom. 
(Kol 3,12-17) 
Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite čim 
globlje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, 
potrpežljivost. Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug 
drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu. Kakor 
je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte. Nad vsem 
tem pa naj bo ljubezen, ki je vez popolnosti. In Kristusov mir 
naj kraljuje v vaših srcih, saj ste bili tudi poklicani vanj v enem 
telesu in bodite hvaležni. Kristusova beseda naj bogato 
prebiva med vami. V vsej modrosti se med seboj poučujte in 
spodbujajte. S psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi v 
svojih srcih hvaležno prepevajte Bogu. In vse, karkoli delate v 
besedi ali v dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se 
po njem zahvaljujte Bogu Očetu. 
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ALELUJA. Kdor gre za menoj, ne bo hodil v temi, ampak bo 
imel luč življenja, govori Gospod. Aleluja. 
 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jan 15,9-12) 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji 
ljubezni! Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji 
ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega Očeta in 
ostajam v njegovi ljubezni. To sem vam povedal, da bo moje 
veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. To je moja 
zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. 
 

PROŠNJE: 
Polni zaupanja se obrnimo k Bogu, ki nam je blizu na vseh 
poteh našega življenja in ga prosimo: 

 Nebeški Oče, daj, da se bomo vsi udeleženci v prometu 
zavedali odgovornosti za lastno življenje in za življenje 
drugih. 

 Varuj nas in naše domače pred nesrečami ter nam 
podari milost, da se bomo z vsake poti srečno vrnili. 

 Kaži nam pravo pot in nas z zakladi ljubezni in biseri 
dobrote vodi v neminljivo srečo. 

 Nakloni vsem, ki so umrli v prometnih nesrečah, svoj 
mir v tvojem pristanu in potolaži njihove svojce. 

Priporočimo se še božji Materi in svetim zavetnikom: 
 Sveta božja Mati Marija - prosi za nas. 
 Sveti nadangel Rafael - prosi za nas. 
 Sveti angeli varuhi - prosite za nas. 
 Sveta apostola Jakob in Pavel - prosita za nas. 
 Sveti diakon Filip - prosi za nas. 
 Sveti Krištof - prosi za nas. 
 Blaženi Anton Martin Slomšek – prosi za nas. 
 Sveta brata Ciril in Metod - prosita za nas. 
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Dobri Bog, usliši našo molitev in bodi vedno z nami, ko smo na 
poti in daj nam nekoč prispeti v večno srečo pri tebi. Po 
Kristusu našem Gospodu. Amen. 
 
BLAGOSLOV VOZIL 
Molimo.  

Gospod naš Bog! Z zaupanjem prihajamo k tebi in te 
prosimo: blago+slovi vsa ta vozila, ki nam vsak dan na 
različne načine služijo. Obvaruj pred nesrečami in škodo vse 
ljudi, ki se vozijo na delo ali k razvedrilu. Pokaži nam, kako 
lahko s svojimi vozili lajšamo in lepšamo življenje svojim 
družinam in našim bližnjim in nas spodbujaj, da bomo s 
svojimi vozili vedno v službi dobrote, spoštovanja in ljubezni. 
Pomagaj nam, da bomo v prometu vedno odgovorni, obzirni in 
pripravljeni pomagati. Kaži nam vedno pravo pot v življenju, 
da se bomo vedno obnašali kot sodelavci Kristusa – ki s teboj 
živi in kraljuje vekomaj. Amen. 
 
BLAGOSLOV VOZNIKOV 
Molimo. 

Nebeški Oče, milostno blago+slovi vse voznike. Bodi z 
nami, ko smo v tem hitrem tempu življenja sredi vsakdanjega 
prometa. Podeli nam pozorne oči in skrbno zbranost, da nihče 
zaradi nas ne bo utrpel škode. Vzbujaj v nas spoštovanje do 
življenja, pameten odnos do tehnike in odgovornost do 
narave. Varuj nas in vse udeležence v prometu vseh 
nevarnosti in nesreč. Odvrni od nas nepazljivost, 
lahkomiselnost in neodgovorno hitenje. Pomagaj nam, da 
bomo z vso odgovornostjo skrbeli zase in za druge, da se 
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bomo vsi z vseh poti vrnili zdravi in srečni. Ko bomo na 
poslednji poti, naj srečamo tebe, ki živiš in nas vodiš vekomaj.  
Amen. 
 
BLAGOSLOV NALEPKE 
Molimo. 

Dobri Bog, zahvaljujemo se ti, da si nam poslal svojega 
Sina, ki nas vodi iz teme v svetlobo. Prosimo te, na priprošnjo 
svetega Krištofa blago+slovi te nalepke. Naj nas spominjajo 
na to, da smo mi vsi Kristonosci. Pomagaj nam, da bomo z 
obzirnostjo, potrpežljivostjo, odgovornostjo, varnostjo in 
dobroto dosegali svoje cilje. To nam podéli po našem Gospodu 
in Bratu Jezusu Kristusu, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.  
Amen.  

/Nalepke pokropimo z blagoslovljeno vodo./ 
 
Sedaj vas vabim, da pristopite k svojim vozilom. Pokropil jih 
bom z blagoslovljeno vodo, ministrant vam bo izročil nalepko 
in podobico. Prosim pa tudi za vaš dar v zahvalo za srečno 
prevožene kilometre. S temi darovi bo MIVA Slovenija lahko 
omogočila našim misijonarjem nakup prepotrebnih vozil. Za 
vsak vaš dar – iskren »Bog povrni!« 
 
Da bi se vedno srečno vozili, naj bo: 
Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslovi vas … 
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MIVA POROČILO ZA 2020 
 

MIVA Slovenija je z vašimi darovi v preteklem letu pomagala 
pri sledečih projektih v skupni vrednosti 164.780,00 €. 
 
 
s. Agata Kociper Brazilija 2 x motor za 

čoln 
s. Agata Kociper Brazilija Fiat Doblo 
s. Vesna Hiti Burundi Prevoz otrok 
Lazaristi-Odair Miguel 
Gonsalves Dos Santos 

Brazilija Mercedes 
Sprinter 

Avila Bayona Juan de 
Jesus 

Centralno Afriška 
republika 

Toyota 
Landcruiser 

Pedro Opeka Madagaskar Fiat Panda 
Emmanuel Abdou 
Nioke 

Senegal Toyota RAV4 

s. Bogdana Kavčič Burundi Toyota Hilux 
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SADOVI AKCIJE MIVA V LETU 2020 
 
SENEGAL – EMMANUEL ABDOU NIOKE 
Iz srca hvala vsem darovalcem, ki ste darovali ob Krištofovi 
nedelji in mi omogočili nakup vozila¸ katerega tako zelo 
potrebujem za moje pastoralno delo.  
Resnično, vi ste mi odvzeli tisti trn v peti, ki mi je onemogočal 
dobro hoditi po poti realizacije mojih pastoralnih aktivnosti, 
ki sem si jih zadal v dobro moje velike župnije. Danes se prav 
vsi farani veselijo tega avtomobila. Izročam vas Gospodu, naj 
vam stokratno povrne in vam pomaga, da bi mogli nadaljevati 
to tako lepo in plemenito delo pomoči revnim Cerkvam v 
Afriki in drugod po svetu. 
 
BRAZILIJA – ODAIR MIGUEL GONSALVES DOS SANTOS CM 
V imenu province Curitiba v Braziliji se zahvaljujem slovenski 
MIVA za pomoč pri nakupu kombija Mercedes Sprinter, ki 
smo ga kupili za potrebe semenišča. Semenišče stoji na 
obrobju mesta v industrijski coni, kjer ni javnega prometa, ne 
urejenih cest. V letošnjem letu imamo v semenišču 18 
bogoslovcev, ki dnevno odhajajo na študij v 15 kilometrov 
oddaljeno Vincencijansko fakulteto. Semeniščniki se globoko 
zahvaljujejo za vozilo, ki jim omogoča varna potovanja iz 
semenišča do univerze, na obiske podružnic in razna srečanja. 
 
BRAZILIJA – S. AGATA KOCIPER 
Z velikostjo naše Amazonije se vam zahvaljujemo za vašo 
velikodušnost pri darovih za avto (za prevažanje tovora) v 
notranjosti Amazonije Rio Negra, ki ste ga nam posredovali z 
lansko akcijo MIVA. Ta tako dobrodošel in še kako potreben avto 
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je tukaj v vsestranski službi deklicam indijanskih plemen, ki pri 
nas iščejo pomoč, varstvo in zaščito pred zlorabami ter pogosto 
pred samimi družinami, ki so žrtve nasilja in diskriminacije. Ta 
vaša pomoč je namenjena oskrbi sester in vzgojiteljic in 
povprečno 20 gojenkam v starosti od rojstva pa do 18. leta. Iz 
njihovih mračnih in žalostnih obrazov je izvabila žarek nasmeha 
in upanja v mirnejšo in svetlejšo prihodnost. Vaš zgled nam je v 
spodbudo, da hvaležno molimo za vas in tudi sami delimo 
bratsko ljubezen s tistimi, ki so v stiski.  
Milijonkrat Bog plačaj vsakemu darovalcu in bodite srečni, ker 
rešujete življenja!  
 
BURUNDI – S. BOGDANA KAVČIČ 
V Bujumburo smo srečno prispele tri sestre, seveda s 
karanteno za kar cel teden, ki sem ga preživela pri s. Vesni. 
Nato pa smo se slovesno odpeljali v Gitego, kjer je naša nova 
skupnost za vzgojo in moj novi misijon. Dobrih 100 km smo 
oddaljeni od glavnega mesta. 
V soboto pa smo avto tudi slovesno blagoslovili. Blagoslovil ga 
je gospod iz Družbe Belih Očetov in ta isti misijonar me je pred 
skoraj 50 leti prišel iskat na letališče, ko sem prišla v Burundi. 
Sedaj bomo nekaj mesecev tudi skupaj živeli, saj so nam 
ponudili stanovanje, dokler si ne najdemo in uredimo svojega 
bivališča. Avto je za nas pravi blagoslov, saj smo po prihodu na 
misijon takoj začele z obiskom družin po razseljenih vaseh in 
iskanjem zemljišča za našo hišo. Iskren Bog lonaj vsem 
darovalcem, ki so v teh težkih časih prisluhnili našim prošnjam 
in nam pomagajo pri uresničitvi našega poslanstva. 



28

ETIOPIJA – LAZARISTI 
V Etiopiji smo imeli prve okužbe s COVID-19 že lansko 
pomlad. Zaradi ekonomske nestabilnosti in koronavirusa je 
Etiopija zaprla meje in posledično tudi uvoz novih vozil. Ker 
smo avto nujno potrebovali smo se odločili za nakup 
rabljenega vozila, ki je bilo veliko cenejše kot novo. Prvotno 
smo prosili za pomoč pri nakupu vozila za župnijo Tello, ki 
šteje 4000 vernikov s 4 župnijami in 6 podružnicami. Avto 
nam služi za socialno in pastoralno delo. V teh težkih časih 
obiskujemo družine, ki živijo v odročnih vaseh in jim nudimo 
socialno in humanitarno pomoč. Kar nekaj zdravniških 
intervencij smo že imeli. Od prejete pomoči je ostalo še nekaj 
sredstev in smo s pomočjo drugih darovalcev kupili še en avto 
za misijon v Bitta Genet, kjer trije duhovniki oskrbujejo 18 
podružnic in 5 velikih župnij, ki šteje preko 8000 ljudi. 
Področje je veliko in ljudje si želijo obiska duhovnika. 
Obe vozili nam lajšata vsakdanje delo in omogočata dodatne 
dejavnosti, ki jih brez vozila nismo mogli opravljati. Na tem 
mestu bi se radi iz vsega srca zahvalili vsem, ki ste pripomogli 
k nakupu naših dveh vozil. Bog povrni. 
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NOVE PROŠNJE 
 
S. ZVONKA MIKEC, MOZAMBIK 
Sestra Zvonka je misijonarka v Mozambiku in opravlja službo 
provincialke za skupno provinco, ki obsega Mozambik in 
Angolo. Sestre delujejo na pastoralnem in vzgojnem področju. 
Zaradi državljanske vojne, ki divja na severu države, imajo v 
večjih mestih vsak dan več beguncev. Na misijonu imajo 15 let 
star avto, ki je več na popravilih kot na cesti. Avto potrebujejo 
za obisk in pastoralno delo v okoliških vaseh ter razdeljevanje 
pomoči, za prevoz deklet na predavanja in starejših sester k 
zdravniku. Avto je namenjen za misijon Naamacha, ki je iz 
glavnega mesta oddaljen dobrih 70 km. 
 
ANTON KERIN CM, ALEXANDER ZEPHIRIN CM, MADAGASKAR 
Alexander je glavni vizitator Lazaristov na Madagaskarju. 
Madagaskar je velik otok in posledično so tudi župnije velike, 
na določenih krajih zelo težko dostopne. Ljudje živijo v 
oddaljenih vaseh in zaselkih, oddaljenih tudi po več dni hoje. 
Alexander prosi za pomoč pri nakupu motorjev za potrebe 
domačih duhovnikov. Zanje bi bil avto prevelik strošek, z 
motorjem pa bodo ravno tako lahko obiskali podružnice in 
oddaljene vasi, hkrati pa bodo lahko sami poskrbeli za 
vzdrževanje motorjev. 
 
JANEZ KRMELJ, MADAGASKAR 
Janez je misijonar na Madagaskarju in deluje na misijonu 
Ampitafa, ki deluje pod okriljem združenja Akamasoa. 
Ampitafa je precej oddaljen od prvega večjega mesta, ceste pa 
so v zelo slabem stanju. Na misijonu imajo dispanzer, a za vse 
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večje posege in preglede je treba bolnike peljati v 
Farafangano. Na misijonu imajo vozilo, ki je prilagojeno tudi 
za prevoz bolnikov, hkrati pa se z njim opravlja vse ostale 
prevoze hrane, materiala, ljudi … Janez prosi za reševalno 
vozilo, ki bo zmogljivejše in opremljeno tudi za delo na terenu. 
 
NADŠKOF MARTIN KMETEC, TURČIJA 
Martin Kmetec je 11 let deloval v Bejrutu. Leta 2001 je odšel 
misijonarit v Turčijo, kjer deluje še danes. V februarju je bil 
posvečen v nadškofa za škofijo Izmir. Velika čast in hkrati 
odgovornost, saj je Turčija muslimanska dežela, kristjanov pa 
je le peščica. Pred leti mu je slovenska MIVA pomagala pri 
nakupu vozila, ki pa je ostalo na prejšnjem misijonu. Sedaj je 
brez prevoznega sredstva, ki ga nujno potrebuje za svoje delo, 
saj je odgovoren za katoličane na sredozemski oziroma 
Egejski obali na področju, ki zavzema približno 100.000 km² 
površine. Avto bo služil za namene škofije, obiske župnij in za 
prevoze manjših tovorov. 
 
S. AGATA KOCIPER, BRAZILIJA 
Sestra je vsa leta misijonskega dela preživela na različnih 
misijonih v Braziliji, tudi v pragozdu ob reki Amazonki, kjer so 
pogoji za življenje in delo še posebej težki. Sestre imajo po 
celotni Braziliji svoje skupnosti. Ena izmed njih je tudi Madre 
Angela Vespa v Manicore, kjer so jih mestne oblasti prosile za 
sodelovanje pri programu »zdravo življenje mladih«. Rade bi 
kupile avto, ki jim bo v pomoč pri obisku družin in mladih, pri 
prevozu hrane, zdravil in drugega materiala, pri raznih srečanjih. 
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Zbrane darove za misijonska vozila posredujte v Misijonsko 
središče Slovenije (lahko tudi preko priložene položnice).
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