Trikraljevska akcija
revija za kolednike

Česar se mi veselimo,
radi z drugimi delimo.

2019/2020

Naše veselje
za srečo drugih

DRAGI KOLEDNIKI IN PASTORALNI SODELAVCI
Dragi koledniki, pastoralni sodelavci, prijatelji Trikraljevske akcije – hvala vam, ker
ljudem oznanjate, da je rojen Zveličar sveta, ker jim prinašate upanje in tolažbo
– predvsem bolnim, ostarelim in osamljenim. Hvala vam za vaš pogum in dobro
voljo, ker vztrajno hodite od hiše do hiše, kljub temu da mnogokrat ne veste kako
boste sprejeti. S tem opravljate tudi pomembno nalogo povezovanja ljudi med
seboj in utrjevanja našega cerkvenega občestva, katerega vezni člen je ravno
Kristus. A domet vaše dobre volje krepko presega raven župnijskega občestva.
Veselje, ki se širi po vsej fari, seže celo preko meja Slovenije, v daljne kraje. Z
zbiranjem darov namreč pomagate uresničevati tako potrebne projekte naših misijonarjev za pomoč otrokom in mladim v misijonskih deželah. S tem povezujete
župnijsko občestvo z vesoljno Cerkvijo in širite zavest, da smo si vsi ljudje po vsem
svetu bratje in sestre v Jezusu Kristusu, v Bogu, ki je sedaj prišel med nas, da bi
nas odrešil. Veselje ki ga izžarevate, odpira srca ljudi, da darujejo za uboge po
svetu. Vaše veselje tako tudi omogoča veselje otrokom v misijonih, ki živijo v pomanjkanju in kjer so dobrine, ki jih imamo pri nas za samoumevne, redka danost.
Od tod tudi izvira geslo te akcije: »Naše veselje za srečo drugih«.
V imenu naših misijonarjev se vam zato iskreno zahvaljujemo. Naj božji blagoslov
spremlja vaše poti in naj odpira srca ljudi za luč veselja in za darovanje ubogim.
Bog vas blagoslovi!

NAŠ BOG JE BOG ŽIVLJENJA!

»Ker je naš bog Bog ljubezni, je na strani tistih, ki jim je življenje obteženo,
oropano, onemogočeno, ki so v svojem življenju ogroženi in v stiski, ki kričijo po
več življenja.« škof Ervin iz Brazilije
Pot od hiše do hiše je kot pesem naših kolednikov, ki nosijo božjo obljubo: polnost
življenja za vse. Zvezda iz Betlehema nas vodi v boljši in pravičnejši svet. Skupaj
ga moremo zgraditi!

KOLEDNIKI prinašajo veselo oznanilo

Bog je postal človek, da bi živel z nami, da
bi z nami doživljal skrbi in težave. S tem
sporočilom trkajo koledniki na vrata domov in posredujejo voščila in blagoslov.
Zapis C + M + B pomeni: »Christus mansionem benedicat« - »Kristus, blagoslovi to
hišo«. V naših krajih pa se je uveljavil zapis
G + M + B (Gašper + Miha + Boltežar), saj
koledniki kot sveti trije kralji na domove prinašajo veselo oznanilo, voščila in blagoslov,
in nam želijo, da bi bili povezani med seboj
in z Bogom.

KOLEDNIKI oživljajo običaj

Betlehemska zvezda je pripeljala Tri modre
v Betlehem k hlevu, v katerem je bil rojen
Jezus. Ta pot k Jezusu je spremenila tudi njihovo življenje. Koledovanje je pri nas že star
običaj, pri katerem se ta plemeniti obred obnavlja in vse usmerja v Betlehem k Luči.

KOLEDNIKI so aktivni

Ponesti luč v temo vsakdanjega življenja –
ta svetla vizija žene kolednike, da bi se
ljubezen do bližnjega širila tudi med najbolj
uboge, da bi tako svet postal pravičnejši in
bolj človeški.
Bitnje
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Blagoslov kolednikov, ko odhajajo na pot

Pesem: Glej zvezdice božje …

V imenu Očeta …

Gospod z vami!
Dragi koledniki! Verjetno bi se marsikdo med vami raje usedel pred televizor,
računalnik ali kaj podobnega. Po drugi strani pa lahko čas počitnic porabite za
nekaj lepega, pametnega. V teh dneh boste šli od hiše do hiše, od družine do
družine in zbirali darove za ljudi po vsem svetu. S tem ste postali zaščitniki ubogih
po svetu. Vam se bodo zdeli darovi majhni, toda tudi z majhnimi darovi se veliko
naredi. Vaši darovi, ki jih zberete, pomagajo, da manj otrok umre. Vaši darovi pomagajo, da ima več otrok možnost iti v šolo. Vaši darovi pomagajo, da se otroci in
družine zavedajo, da niso popolnoma pozabljeni. Vaši darovi gredo do ljudi, ki so
jih vsi drugi pozabili.
Bodite pogumni in pojdite k ljudem. Povejte, kako pomemben je vsak dar. Prehodili boste veliko poti, ne odnehajte! Vsak dar, ki vam ga bodo darovali ljudje,
pomeni upanje za ljudi nekje na drugem koncu sveta. Brez vas ne bi bilo mogoče
narediti toliko dobrega, brez vaše vztrajnosti, tako povedo misijonarji, ne bi mogli
graditi šol, vrtcev, dispanzerjev in drugih prostorov, ki jih ljudje potrebujejo v pozabljenih vaseh, daleč stran od urejenih cest in poti. In to je še dodatna spodbuda
za misijonarje, da z veseljem pomagajo ljudem v misijonih.
Vaše veselje pa naj seveda prinaša upanje tudi ljudem, ki jih boste v teh dneh
obiskali.

Blagoslov krede in nalepk

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

Blagoslov zvezde

Molimo. O, Bog, blago+slovi to zvezdo. Naj
spremlja naše kolednike na vseh poteh k ljudem. Naj spominja na zvezdo, ki je svete tri
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Šmartno ob Savi

Ljubljana - Polje

kralje vodila in pripeljala k tebi. Naj vodi in varuje tudi naše kolednike. Naj vsem,
h katerim jih bo pripeljala, pokaže pot k tebi, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

Blagoslov kolednikov

Molimo. Gospodar življenja, ti si vedno z nami. Spremljaj naše kolednike na
vseh poteh po naši župniji. Odpiraj jim vrata domov in srca ljudi, da bodo sprejeli
veselo sporočilo, ga razumeli in po njem v novem letu tudi zaživeli.
Podeli našim kolednikom umirjenost, da bodo ohranili pogum in veselje tudi
tam, kjer bodo vrata ostala zaprta ali pa bodo doživeli neprijaznost. Bodi z njimi
na vseh poteh od vrat do vrat, ko bo morda pot postala težka in jih varno pripelji
domov. To te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Blagoslov z razprostrtimi rokami

Gospod z vami. In s tvojim duhom.
n Bog, ki je Oče, naj vas blagoslavlja na vseh poteh k ljudem. Naj vam daje moč, kjer bo težko,
naj vam daje pogum, kjer bo temno.
n Vaše besede in vaše pesmi naj spreminja v melodijo ljubezni, ki naj odpira srca, da bodo poslušna veselemu oznanilu.
n Vaše veselje naj osrečuje ljudi, jih povezuje
med seboj in pomaga graditi skupnost ljubezni.
To naj vam podeli vsemogočni Bog + Oče in Sin in
Sveti Duh. Amen
Pojdite v božjem miru. Bogu hvala.
Pesem: Tam stoji pa hlevček …
Srečanje kolednikov v Mariboru
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Sadovi TKA 2018/2019

s. VIDA GERKMAN, usmiljenka – ALBANIJA

HIŠA ZA DRUŽINO TAJAR

Ni besed, da bi mogli izraziti zahvalo družine Tajar. Vas Janča, kjer
so stalno živeli, je res zapuščena,
brez elektrike, trgovine, zdravstva,
cest …, kar je bilo nemogoče za šolanje deklic. Za leto dni smo družino
preselili na začasno lokacijo, ker je
bila stara hiša nevarna za bivanje. V
tem letu dni smo v vasi, ki ima šolo,
gimnazijo, zdravstveno oskrbo, kupili
staro hišo in jo obnovili, da je primerna za bivanje. Najpomembnejše pa
je, da dekleti lahko obiskujeta šolo in
bivata skupaj z domačimi, kar ima neprecenljivo vrednost družinske povezanosti. Brez vaše pomoči bi otroka
brez šolanja životarila v tisti vasi.

s. DORICA SEVER, FMM – Kanada

OBNOVA CERKVE IN MISIJONA

Zaključili smo z deli okrog našega misijona in cerkve. Rada bi se vam zahvalila za pomoč in molitev.
Zamenjali smo 30 let stara, dotrajana vhodna vrata in okna, kar daje cerkvi lep videz. Takoj prvo
nedeljo po obnovi smo lahko začutili, kako zelo potrebno je bilo
narediti varen dostop do cerkve. Novo stopnišče in rampa za
osebe, ki uporabljajo invalidski
voziček, sta bili resnično zelo
potrebni, saj smo lahko videli v
cerkvi osebe, ki so bile odsotne
več let. Zame je to tudi olajšanje, saj mi ni treba nesti obhajila
na dom.
Vem, da nas Božja Previdnost
vodi in nam pomaga, prekaša
nas v svoji dobroti. Hvala vam
vsem, ki čutite z nami in nam
pomagate.
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s. MARJETA ZANJKOVIČ, salezijanka – MADAGASKAR

KUHINJA IN OBEDNICA ZA OTROKE

Že skoraj eno leto naši otroci v
Fianarantsoi pridno in veselo obiskujejo novo šolsko kuhinjo, ki smo
jo sestre zgradile zanje z vašo velikodušno pomočjo. Prejšnja leta so
bili otroci primorani hoditi na kosilo
v našo skupnost, ki je od šole oddaljena slaba dva kilometra. V deževni dobi je cesta blatna in otroci
so prihajali vsi blatni in mokri. Sedaj jim ni treba več hoditi daleč, ker
sta nova kuhinja in obednica zanje
v sklopu šole. Kako tolažilno je gledati 130 najbolj revnih otrok, ki z
nasmehom in hvaležnostjo sedijo
pred krožnikom, polnim riža. Naše
skromne besede zahvale podpiramo z našo gorečo molitvijo! Vsem
naš prisrčen pozdrav in še enkrat
hvala.

TONE KERIN, lazarist – MADAGASKAR

ŠOLSKI ŠPORTNI CENTER

Na misijonu Befotaka smo v preteklih letih zgradili nove
razrede za sprejem osnovnošolcev in pri letošnjem vpisu je
vseh šest razredov polnih. Otrok in mladine je veliko in želimo si, da bi jim lahko nudili vsaj osnovno izobrazbo. V sklopu
osnovne šole smo začeli graditi tudi šolsko igrišče, ki je za
otroke in mladino velikega pomena. Zaradi bolezni in moje
odsotnosti smo z deli začeli kasneje in igrišče še ni končano.
Pripravili smo podlago, položili armaturno mrežo in že vlivamo beton. Igrišče bo imelo tudi betonske tribune in visoko
ograjo, da ne bo žoga uhajala pod hrib. Hvala vam, da bodo
z vašimi darovi tudi naši otroci imeli primeren prostor za igro
in druženje.
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Sadovi TKA 2018/2019

s. ANICA STARMAN, FBS – SLONOKOŠČENA OBALA

DEKLIŠKI DOM

Dragi otroci in vsi, ki ste sodelovali pri Trikraljevski akciji. Z
vašim darom smo zgradile še eno
stavbo, internat za dekleta in tako
povečale kapacitete. V naši bližini
je državna šola, ki pa nima svojega
internata. Dekleta v šolo prihajajo od blizu in daleč, zato je nova
stavba internata velika pridobitev
za vse nas in za dijakinje, ki obiskujejo bližnjo državno šolo. V novi
stavbi so tri velike sobe, v vsaki
pa je 12 postelj. Vsaka deklica ima
sedaj svojo posteljo in prostor za
učenje. Prisrčna hvala za vaš dar
in vnemo. Bog naj vas blagoslovi
in vam podeli veselje, mir in kar si
srčno želite.

s. ANKA BURGER, usmiljenka – RUANDA

OPREMA BOLNIŠNICE

Malo pozno pošiljam zahvalo vsem
dobrotnikom, ki ste darovali preko Trikraljevske akcije. Brez vaših darov ne
bi mogli sprejemati bolnikov v nove
prostore. Kupili smo vso opremo za
novo zgrajeno bolnišnico in prostori so
postali funkcionalni, kar omogoča kvalitetnejše delo. To je velika pridobitev. Že
od meseca julija sprejemamo bolnike v
nove prostore. Bolniki so zelo zadovoljni in se dobro počutijo v njih. Velik Bog
plačaj v imenu naše skupnosti, kajti vse
sestre smo zaposlene v zdravstvenem
centru, in seveda v imenu vseh bolnikov, ki prihajajo k nam. Vsi občudujejo
nove prostore, opremo in pravijo, da je to najlepša stavba v celi občini. Bog plačaj za vse in naj Bog
blagoslavlja vse vaše napore in prizadevanja za nas misijonarje in seveda konkretno za naš misijon.
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S. AGATA KOCIPER, salezijanka – BRAZILIJA

PROJEKT LUČ

V nov misijon Santa Isabel v Rio Negro
so se sestre naselile pred tremi leti. Takoj
so se vključile v delo za socialno ogrožene in pomoči potrebne družine v okolici.
Nastal je projekt LUČ, ki bi družinam in
zlasti otrokom prinesel upanje svetlejše
bodočnosti. Z vašo pomočjo so bili odprti in opremljeni novi prostori in začeli so
se po-šolski programi za dopolnilni pouk
otrok s posebnimi potrebami od 3. do 5.
razreda, za vključevanje v socialne in kulturne programe, predvsem pa za lastno
rast samozavesti in zaupanja, da so zmožni še več. Veselite se, ker ste zopet storili
nekaj velikega za Boga, ko ste se s srcem
zavzeli za male in pomoči potrebne otroke
v amazonskem porečju.

P. STANKO ROZMAN, jezuit – ZAMBIJA

MISIJONSKA KUHINJA

Gradnjo kuhinje za različne skupine v
Mumbwi smo zaključili in člani različnih
organizacij kot so Marijina Legija, Žene
sv. Ane, članice svete družine iz Nazareta,
člani Katoliške Akcije in druge, jo pridno
koristijo in uporabljajo. Vse te skupine
vključujejo dekleta in fante. Za praznik
Kristusa Kralja, ki je naš župnijski praznik,
za Božič in za Veliko noč pridejo k nam
cerkveni zbori s podružnic in ostanejo po
cel dan ali celo več dni. Pojejo in učijo
drug drugega. Ob pesmi se izobražujejo
in navdušujejo za življenje po veri. Ob
skupnih obedih še bolj občutijo, da smo si
bratje in sestre v Kristusu in Božji otroci.
Brez dobre kuhinje to ne bi bilo mogoče.
In to jim omogočate prav vi, koledniki.
Bog vam plačaj.
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Sadovi TKA 2018/2019

TOMAŽ MAVRIČ, lazarist – ČAD

GRADNJA UČILNIC

Moji sobratje, otroci in njihove
družine so silno hvaležni Trikraljevski akciji za to pomembno darilo.
Z izgradnjo treh novih učilnic, ki
bodo skoraj končane, bomo lahko ponudili kakovostno izobraževanje dodatnim 150 študentom,
predvsem iz plemena Ngambaye,
ki so večinoma katoličani. Imeli
bodo dovolj prostora za učenje in
razvijanje svojih talentov. S svojimi
vrednotami in znanjem bodo v prihodnosti prispevali k izgradnji pravične družbe in žive Cerkve v Čadu.
Naj Bog blagoslovi vašo radodarnost do potrebnih družin in otrok
Lycée Collège St. Jean-Baptiste.

IVAN BAJEC, duhovnik KP – SLONOKOŠČENA OBALA

NOVA CERKEV

Pred dvema letoma je škof iz škofije San Pedro v novi mestni četrti, imenovani Baba, ustanovil novo
župnijo, posvečeno sv. Moniki. Župnijo je zaupal meni s priporočilom, naj zgradim tudi novo cerkev, ker
sedanja postaja premajhna. Lani oktobra smo začeli z delom in letos smo župnijski praznik sv. Monike
že praznovali v novi, že pokriti, a še zdaleč ne dokončani cerkvi. Na obrazih vseh je bilo videti izraze
veselja in ponosa, da imajo sedaj tako prostorno cerkev. Posebno veseli so bili otroci, saj jim je bil
dodeljen lep in velik prostor, od koder so lahko videli na oltar in po vsej cerkvi.
Hvala vsem, ki ste darovali za to cerkev, še posebej otrokom TKA. Tudi po vaši zaslugi bodo otroci in
odrasli v tej cerkvi v veselju slavili Boga in se mu zaupali. Naj Bog še naprej blagoslavlja vas in vaše delo.
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MATEVŽ STRAJNAR, laik – MADAGASKAR

GRADNJA DODATNIH ŠOLSKIH RAZREDOV

Osnovna šola, ki smo jo zgradili leta 2015 z darovi iz Pustne sobotne iskrice, je hitro postala premajhna. Z misijonarjem Janijem smo začeli razmišljati o gradnji dodatnih prostorov, da bi lahko celotno
osnovno šolanje izvajali na misijonu. S pomočjo vaših darov smo letos zgradili dodatno stavbo s štirimi
razredi in oktobra so se vanjo že vselili novi učenci. Hvala vam, dragi koledniki, za ta dar, s katerim
smo otrokom omogočili nadaljnje izobraževanje v domačem okolju in blizu svojih domačih. Za otrokov
razvoj je zelo pomembno, da ima podporo svoje družine. Bog povrni.

JANEZ KRMELJ, duhovnik LJ – MADAGASKAR

GRADNJA IN OPREMA VRTCA

V zadnjih letih smo opažali, da se okrog misijona zbira vedno več otrok, ki so prepuščeni samim
sebi. Večinoma so bili to mlajši otroci, ki so s svojimi starejšimi brati in sestrami prišli v šolo. Tako se je
porodila ideja o gradnji otroškega vrtca, saj na tem območju daleč okoli ni nobenega, otrok pa je res
veliko. Za pomoč sem prosil vas, kolednike, ki ste zbirali sredstva in smo vrtec lahko zgradili. V sklopu
vrtca je tudi otroško igrišče, ki je zaradi varnosti ograjeno. Letos smo vpisali 42 otrok od starosti 2 leti
in pol naprej, nekaj prostora pa smo pustili še za drugo leto. Velik Bog lonaj vsem darovalcem.
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Sadovi TKA 2018/2019

s. BOGDANA KAVČIČ, usmiljenka – BURUNDI

ZAJETJE STUDENCEV

V Burundiju ljudje skorajda nimajo
vira pitne vode. Večina hodi po vodo
v oddaljene reke ali pa zajemajo kar iz
mlake. Zato so v razcvetu številne bolezni. V letu 2017 smo sestre zgradile
prvi večji vodnjak in prošnje za nove vodnjake so začele prihajati iz več vasi. Z
vašo pomočjo smo zajezili 7 studencev.
Ljudje so sami pripravili kamenje, pesek, ilovico, oglje … Sestre pa smo poskrbele za cement, cevi, delovno silo in
ostale malenkosti. Iz srca hvala, da ste
nam pomagali ljudem v vasi pripeljati čisto vodo. Ljudje so res hvaležni in veseli. Opažamo pa že tudi upad črevesnih
obolenj. Hvala v imenu vseh, ki so se in
se še bodo odžejali pri čistem studencu.

JOŽE ADAMIČ, lazarist – MADAGASKAR

ŠPORTNO IGRIŠČE

Na misijonu smo z vašo pomočjo že zgradili šolo, ki jo obiskuje več kot 200 otrok. Pred šolo smo
za namene rekreacije in športnih aktivnosti pustili še velik travnik in upali, da mogoče v prihodnosti
uspemo zgraditi še igrišče za košarko in igrišče za najmlajše. In spet nam je uspelo, tudi tokrat z vašo
pomočjo. Igrišče za najmlajše je že končano in ograjeno, da so otroci na varnem. Kakšno veselje in
vriski otrok so bili prisotni ob prvih spustih po toboganu. Igrišče za košarko pa še delajo. Otroci že
komaj čakajo in v njihovem imenu se vam zahvaljujem za vso pomoč, ki jo prejmemo po vaši dobroti.

12

s. VESNA HITI, usmiljenka – BURUNDI

CENTER ZA FIZIOTERAPIJO

V center Akamuri sem prišla
leta 2018 in takoj prevzela vodenje le tega. V njegovi okolici
živi veliko otrok s posebnimi
potrebami, ki jih starši skrivajo
pred drugimi ljudmi. Ti otroci
nimajo ustrezne oskrbe in možnosti za razvoj. Center Akamuri je bil ustanovljen prav za
pomoč otrokom z Downovim
sindromom, gluhim in naglušnim, invalidnim in vsem, ki
potrebujejo pomoč. V center
se dnevno iz okoliških krajev
pripelje več kot 100 otrok in
mladih. Ob mojem prihodu je
bil v slabem stanju in brez potrebne opreme za izvajanje različnih terapij, zato smo se odločili za temeljito obnovo. Obnova stavbe
gre h koncu, čaka nas še nakup opreme. Hvala vam, dragi koledniki, da našim otrokom, ki največkrat
potrebujejo le objem in nasmeh, prižigate iskrice v očeh.

S. VIDA GERKMAN, usmiljenka - ALBANIJA

POMOČ ŠOLARJEM

V okolici Gramsha je veliko družin, ki svojim
otrokom ne zmorejo plačati šolskih potrebščin, prevoza do šole ali pa tudi plačila šolnine. Sestre smo se zanje zavzele in jim z vašo
pomočjo pomagale. Ti naši šolarji iz Gramsha
in okoliških vasi so si z velikim veseljem nadeli
na rame torbe. Vi ste jim pomagali napolniti
te torbe z zvezki, svinčniki, barvicami, šestili ...
Kako velike stiske ste jih rešili, da jim ni bilo
potrebno nadlegovati staršev, ki jim ne morejo
ali pa zelo težko preskrbijo vse potrebno za
šolo. Hvaležnost je velika in na slikah ne moremo pričarati žara v očeh teh otrok. Starši,
učitelji, otroci in sestre smo vam neizmerno
hvaležni.
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Nove prošnje TKA 2019/2020

s. DOROTEJA KATA DUNDJER – BENIN

VEČNAMENSKA DVORANA

Sestra Doroteja deluje v Beninu na misijonu
Affame, kjer sestre vodijo sirotišnico za deklice. Po večini so te deklice ostale brez enega ali
obeh staršev, bodisi imajo doma težke družinske razmere. Sestre jih vzamejo pod svoje okrilje, da ne bi tavale po ulicah in postale sužnje. V
sirotišnici je 40 deklic, ki obiskujejo šolo. Nimajo pa primernega skupnega prostora, ki je za
tako ustanovo nujno potreben. Želijo zgraditi
večnamensko dvorano, ki bo služila kot jedilnica, učilnica in prostor za druženja. Prostor bi
imel premične predelne stene, kar bi omogočalo izvajanje več dejavnosti hkrati
Prosijo za pomoč v višini 25.000 €.

ANTON GRM – MOZAMBIK

OBNOVA IN DOZIDAVA INTERNATA

Internat na misijonu obratuje že dlje časa in sprejme do 50 gojencev. S preureditvijo in prizidkom bi
lahko sprejeli do 100 ljudi. Potrebe so velike, še posebej po zadnjem ciklonu Idai, ki je za seboj pustil
pravo razdejanje. Veliko ljudi je ostalo brez strehe nad glavo in otroci so bili primorani končati šolanje.
Salezijanci bi jim radi ponudili internat in oskrbo, da bodo lahko s šolanjem nadaljevali, hkrati pa bi jih
obvarovali brezdelja in tavanja po ulicah. V obstoječi zgradbi bi sanitarije obnovili in povečali, dozidali
bi nove spalnice in skupne prostore.
Prosijo za pomoč v višini 45.000 €.
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MATEVŽ STRAJNAR, JANEZ MESEC – MADAGASKAR

GRADNJA OSNOVNE ŠOLE

Sestre Misijonarke Evangelija so prisotne tudi na misijonu Manambondro, kjer delujeta misijonarja
Janez Mesec in laik Matevž Strajnar. Izrazile so željo, da bi bilo na podružnici Mahabe smiselno postaviti tudi šolo. Sedaj pouk za otroke poteka v lesenem delu stare cerkve. Ljudje so veseli in navdušeni,
da imajo otroci možnost izobrazbe. Sestre so za pomoč prosile Janeza in Matevža, ki sta letos končala
gradnjo dodatnih razredov v Manambondro. Skupaj že pripravljajo teren, domačini bodo nanosili pesek, za ostalo pa upajo na pomoč kolednikov.
Prosijo za pomoč v višini 25.000 €.

POLONA DOMINIK – ETIOPIJA

REINTEGRACIJA ULIČNIH OTROK

V Etiopiji 7,8 milijona otrok in mladih živi v posebej težkih razmerah, le 2% izmed njih prejema kakšno pomoč. Ranljive skupine otrok so sirote, begunci, zavrženi, zlorabljeni otroci, ki se morajo sami
preživeti. Večina njih najde na
ulici edino možno prebivališče
brez osnovnih potrebščin. Salezijanci izvajajo program za vse
te otroke in jim nudijo moralno
in socialno podporo, neformalno
izobrazbo in poklicno šolanje. V
centru je ves čas od 80 do 100
otrok. Otroci v ustanovi ostanejo
največ tri leta, v času rehabilitacije pa se pripravljajo na ponovno življenje v družbi, nekateri se
celo vrnejo v svojo družino.
Prosijo za pomoč v višini 9.500 €.
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s. MARJETA ZANJKOVIČ - MADAGASKAR

GRADNJA ŠOLE

S. Marjeta deluje na severu Madagaskarja ob morju v
mestu Mahajanga. Na misijonu sestre vodijo šolo, ki je v
zelo slabem stanju in nevarna za šolarje. Prvoten načrt je
predvideval le obnovo, a so po pregledu in posvetu s strokovnjaki sklenile, da bodo šolo raje zgradile na novo, saj so
pri zdajšnji tudi temelji slabi. Da otroci ne bodo ostali brez
pouka, so se dela lotili etapno in so jih vse spravili v 4 učilnice, kjer vlada precejšnja gneča. A so se povsem strinjali,
saj vedo, da bodo na koncu dobili lepo in varno šolo. En del
so tako že podrli in pričeli z deli.
Prosijo za pomoč v višini 60.000 €.

s. METKA KASTELIC - BRAZILIJA

OPREMA ZA POKLICNO TEHNIČNO
ŠOLO

Sestre salezijanke so v Ararasu navzoče že 124 let. Leta
1968 so ustanovile OSAF (Salezijanska Ustanova za bratsko
podporo), ki se posveča družinam iz socialnega in moralnega obrobja. V ustanovi je zaposlenih 10 oseb. Populacija
četrti Araras je iz najnižjega sloja. Sestre izvajajo katehezo, oratorije, poklicne tečaje in večerno šolo, ki
nudi učinkovito pomoč pri vključevanju v družbo. Oprema v ustanovi je stara, obrabljena in pokvarjena.
Sestre izvajajo tečaje na področju elektrike, računalništva, logistike, administracije, manikure, pedikure, ličenja in šivanja. Potrebujejo novo opremo, računalnike, šivalne stroje in orodje za električarje, ki
bo na voljo vsem tečajnikom in obiskovalcem večerne šole.
Prosijo za pomoč v višini 20.500 €.

JOŽE ŠÖMEN, BERNARDIN YOKA - KONGO

OPREMA ZA LESARSKO DELAVNICO

Jože Šömen je dolga leta deloval na misijonu Mooto v Kongu in po vrnitvi v domovino ohranil stike z lazaristi, ki so po njegovem odhodu nadaljevali njegovo delo. Leta
1993 so ustanovili srednjo lesarsko šolo, ki
je sedaj tudi državno priznana. Ob ustanovitvi so delavnico primerno opremili z orodjem. To orodje je sedaj že zelo obrabljeno,
zastarelo in polomljeno. Če orodja ni, potem tudi učenci nimajo možnosti učenja in
izdelave raznih izdelkov. Radi bi nakupili
novo ročno orodje.
Prosijo za pomoč v višini 2.150 €.

TOMAŽ MAVRIČ – LAZARISTI - NIGERIJA

NADGRADNJA INTERNATA

Lazaristi so leta 1993 v Oraifiteju ustanovili OŠ sv. Jožefa. Kmalu po odprtju so spoznali otroke s
posebnimi potrebami iz okoliških vasi, ki niso imeli ustrezne oskrbe in možnosti izobraževanja. Zato so
zgradili še internat, kjer so gluhi in naglušni otroci lahko stanovali in bili deležni kakovostne oskrbe in
šolanje. Internat je z leti postal premajhen. Lotili so se gradnje novega. Pritličje je že zgrajeno in sprejme 100 študentov. Dom je namenjen učencem OŠ sv. Jožefa, dijakom srednje šole in otrokom enote
gluhih De Paul, ki živijo daleč od Oraifite. Radi bi zgradili še eno nadstropje in tako povečali kapacitete,
da bodo lahko sprejeli še več otrok, ki so potrebni pomoči.
Prosijo za pomoč v višini 39.500 €.
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JOŽE ADAMIČ - MADAGASKAR

SONČNE CELICE ZA OSNOVNO ŠOLO

TONE KERIN – MADAGASKAR

GRADNJA DODATNIH
RAZREDOV

Tone Kerin je v letu 2017 dokončal
gradnjo 6 šolskih razredov. Prebivalci
odročnih krajev na misijonu Befotaka
so svoje otroke z veseljem vpisali v
šolo, saj nimajo veliko možnosti za izobrazbo, ker državnih šol po večini ni
ali pa so slabo organizirane. Ni pričakoval takega navdušenja. V letošnjem
letu je vpisanih 359 otrok in so ob
vpisu zapolnili vse razrede. Če želijo
v naslednjih letih vpisovati nove otroke, bi potrebovali še vsaj štiri razrede,
tako da bodo otrokom nudili celotni
osnovnošolski program.
Prosijo za pomoč v višini 30.000 €.
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Pred leti ste koledniki že zbirali
sredstva za gradnjo šole na misijonu
Marofarihy, kjer deluje Jože Adamič.
Šola je dvonadstropna in lahko sprejme do 400 otrok. Za pridobivanje
elektrike imajo na misijonu sončne
celice, katerih zmogljivost pa je premajhna za vedno večje potrebe. V
letošnjem letu se je v šolo in vrtec
vpisalo kar 150 novih otrok. Druge
možnosti, kot sončne celice, za elektriko ni. Sedaj so elektriko pridobili iz
župnišča, a so na žalost tudi tam ostali
brez. Za oskrbo šole bi radi kupili svoje sončne panele in baterije (ločeno
od župnišča), ki bodo dovolj zmogljive
za njihove potrebe.
Prosijo za pomoč v višini 20.000 €.

p. MARTIN KMETEC - TURČIJA

PREVOD KNJIGE

P. Martin Kmetec deluje v Turčiji, na obrobju
Istanbula, kjer prevladujeta islamska vera in kultura. Le nekaj malega je krščanskih skupnosti, pa
še te so majhne. Cerkev sv. Antona v Istanbulu,
kjer deluje p. Martin, tedensko obišče skoraj 7000
ljudi. V glavnem
so vsi muslimani, a kljub temu radi sežejo po krščanskih knjigah, ki jih prodajajo po
simboličnih cenah. P. Martin bi rad prevedel knjigo papeža Frančiška z
naslovom Naša mati zemlja, ki bo naprodaj tudi v knjigarnah. P. Martin
pravi, da imajo v islamskem svetu radikalno negativen odnos do okolja.
Prevod knjige bi bil lep ekumenski prispevek k odnosom med sestrskimi
cerkvami.
Prosijo za pomoč v višini 5.000 €.

s. BOGDANA KAVČIČ - RUANDA

APARAT ZA ULTRAZVOK IN PRALNI STROJ
V Mukungu imajo vedno manj drv,
v zdravstvenem centru pa morajo
prekuhavati posteljnino in perilo za
bolnike, ki so bili hospitalizirani. Dobili so elektriko in s tem možnost, da
bi sestre posteljnino in perilo prale
v pralnem stroju. S strani države so
na področju zdravstva vedno večje
zahteve. Žene in dekleta morajo v 6.
mesecu nosečnosti opraviti pregled
z ultrazvokom. Najbližja ambulanta z
ultrazvokom je oddaljena 40 km. Po
posvetu z zdravniki in zaposlenimi
so sklenili, da bi bil nakup aparata
smotrn.
Prosijo za pomoč v višini 7.000 €.
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Poročilo TKA 2018/2019

Tudi v lanski akciji ste se odzvali našemu povabilu in ste ljudem po domovih ponesli blagoslov Novorojenega. Hvala, da ste ljudem prinašali veselje, da ste povezali družine, župnijo in skupnost. Z vašimi
darovi smo pomagali uresničiti in udejanjiti naslednje projekte v skupni vrednosti 387.910,00 €:
s. Dorica Sever

Kanada

obnova misijona

s. Vida Gerkman

Albanija

hiša za družino Tajar

s. Marjeta Zanjkovič

Madagaskar

kuhinja in obednica za otroke

Tone Kerin

Madagaskar

šolski športni center

Danilo Lisjak

Uganda

športno igrišče

s. Agata Kociper

Brazilija

celoletni oratorij

s. Anica Starman

Slonokoščena obala

dekliški internat

s. Anka Burger

Ruanda

oprema za bolnico

p. Stanko Rozman

Zambija

dograditev in oprema kuhinje

p. Lojze Podgrajšek

Malavi

delavnice in oprema za vzdrževanje

s. Agata Kociper

Brazilija

projekt LUČ

s. Vida Gerkman

Albanija

pomoč šolarjem

Matevž Strajnar

Madagaskar

dodatni šolski razredi

Tomaž Mavrič

Čad

gradnja učilnic

Janez Krmelj

Madagaskar

gradnja in oprema vrtca

s. Bogdana Kavčič

Burundi

zajetje studencev

Ivan Bajec

Slonokoščena obala

nova cerkev

Jože Adamič

Madagaskar

športno igrišče

s. Vesna Hiti

Burundi

center za fizioterapijo

Janez Mesec

Madagaskar

šolske klopi

Praproče nad Polhovim Gradcem
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Koledovanje po župnijah

ŽUPNIJA BAKOVCI

»Svetla zvezda v temni noči, nam
pokaže semkaj pot; da bi nam na znanje dala, da je rojen naš Gospod.«
S to pesmijo na ustih smo se bakovski koledniki letos že sedmo leto
zapovrstjo podali od hiše do hiše in v
skoraj vseh 500 domov naše župnije
prinesli veselo oznanilo Jezusovega
rojstva in Njegov blagoslov. Istočasno je po župniji koledovalo sedem
koledniških skupin, sestavljenih iz odraslih župljanov, katerim sta se letos
pridružila še župnik dr. Franc Zorec in
duhovnik domačin, g. Robert Smodiš.
Po zapeti pesmi Svetla zvezda smo izrekli naše bakovsko koledniško voščilo, dom zaznamovali z blagoslovljeno nalepko ter vsaki družini izročili knjižico Sonce mojega življenja. Hvala vsem župljanom za
lep in topel sprejem ter za velik dar, ki smo ga tudi letos zbrali za naše misijonarje.
Gabika Vurcer

ŽUPNIJA KOKRICA

Letos je v župniji Kokrica koledovalo 14 otrok. Razdeljeni so bili v dve skupini. Na praznik Sv. Štefana
so pri sveti maši prejeli blagoslov in še isti dan v domove s pesmijo prinašali veselo novico, da se je
rodil Odrešenik. Koledovanje je trajalo več dni. Na nedeljo Svetih Treh kraljev so sodelovali pri sveti
maši in se dobrim ljudem zahvalili za darove, ki so jih zbrali za misijone. Prav tako se je domači župnik
g. Jože Klun zahvalil kolednikom, da so darovali svoj počitniški čas za koledovanje.
Stanka Grah
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ŽUPNIJI PODGORJE IN RAZBOR

V Podgorju smo že 22. leto zapored pripravili
obisk sv. Treh kraljev po našem kraju. Od hiše do
hiše, od doma do doma, od srca do srca smo prepevali. 28 otrok od prvega do devetega razreda se
je v štirih skupinah že sredi popoldneva (sobota)
podalo po cestah in poteh Podgorja. Ob denarnih
darovih za misijone so prinesli tudi veliko sladkih
dobrot. Vse to smo po praznikih odpeljali v Dom za
otroke s posebnimi potrebami v Črno na Koroškem
skupaj z igračami, knjigami, šolskimi potrebščinami, ki so jih otroci naše dekanije prinesli pred jaslice pod geslom: »Vsak je lahko Miklavž in Božiček«.
Za vse to so nam prebivalci doma hvaležni in nam ob obisku priredijo kratek kulturni program.

Leopold Korat

ŽUPNIJA COL

V sobotnem jutru 5. januarja smo se zbrali pri sveti maši v domači cerkvi svetega Lenarta. Prosili
smo Nebeškega Očeta za blagoslov kolednikov in vseh, s katerimi se bodo srečali, pa če jim bodo
velikodušno odprli vrata ali pa morda tudi ne. Po maši je 51 kolednikov, razdeljenih v devet skupin,
šlo od hiše do hiše. Naklonjeno jim je bilo vreme in tudi ljudje. Naj vsi zbrani darovi s pomočjo naših
misijonarjev obrodijo bogate sadove. Hvala vsem!
Anita Tratnik, foto Mateja Škvarč
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ŽUPNIJA DEVICE MARIJE V POLJU

Geslo »Česar se mi veselimo, radi z drugimi delimo« je nagovorilo 46 mladih v naši župniji. Darovali
smo svoj čas in z obiskovanjem prinašali »darove« svetih treh kraljev po domovih v naši župniji. Obiskali
smo več kot 100 družin in ponesli v njihove domove veselje, mir in blagoslov. Akcijo smo zaključili s tradicionalnimi picami in odšli domov, kljub utrujenosti, zadovoljni in veseli, ker smo naredili dobro delo.
Manca Plut

ŽUPNIJA ŠTURJE

Na štefanovo smo se tudi letos, kot je že v dolgoletni navadi, zbrali šturski koledniki. Koledovanje
se je začelo pri jutranji sv. maši, kjer smo prejeli poseben blagoslov. Pred cerkvijo je več kot 50 animatorjev in preko 121 otrok poiskalo svojo skupino in si nadelo kraljevsko opravo, nato so se razkropili po
vseh šturskih ulicah. Oznanjali so radost Odrešenikovega rojstva in prosili dobre ljudi, naj darujejo za
najrevnejše v misijonih.
Ob koncu smo bili vsi veseli, saj smo lahko naredili nekaj dobrega, obenem pa dopoldne preživeli v
družbi prijateljev. Verjamemo, da bomo z zbranim denarjem nasmeh na ustnice narisali še komu.
Danica Peljhan
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ŽUPNIJA ODRANCI

Sedemdeset kolednikov in deset animatorjev je v soboto, 29. decembra 2018, obiskalo odranske
družine. Povsod so zapeli božično pesem in oznanili veselje, da je Jezus, Odrešenik sveta, rojen na
svet. Zbirali so darove za projekte slovenskih misijonarjev, med katerimi je tudi odranska rojakinja s.
Agata Kociper v Braziliji. Verniki so obdarili tudi kolednike, ki so polni veselja in hvaležnosti končali
svoje poslanstvo.
Lojze Kozar ml.

ŽUPNIJA STARA LOKA

V Stari Loki smo koledovali razporejeni v 13 skupin. Bili smo tako starejši kot tudi mlajši koledniki,
vsi polni pričakovanja, z željo pomagati potrebnim. Oblekli smo se v lepa koledniška oblačila in tako
postali Gašperji, Mihe in Boltežarji. Gospod župnik nam je za popotnico podelil blagoslov. Tako smo
bili pripravljeni, da s pesmijo
ponesemo veselo oznanilo o
Jezusovem rojstvu po domovih.
Farani so nas zelo lepo sprejeli.
Nasmejani obrazi so povedali
več kot tisoč besed. Hvala vsem
kolednikom in tudi vsem, ki vam
ni vseeno in radi darujete za ljudi, ki živijo v pomanjkanju!
Metka Oblak
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ŽUPNIJA OVSIŠE

Tako kot že prejšnja leta smo se tudi letos koledniki zbrali na praznik sv. Štefana. Po jutranji maši
smo se odpravili v župnišče, kjer smo se razdelili po skupinah in odšli vsak v svojo smer. Pot pa nas
je vse vodila po različnih vaseh naše župnije do domov naših župljanov, ki so se ponovno izkazali s
svojo velikodušnostjo. Ob zaključku smo veseli ugotovili, da lahko z našimi malimi koraki ustvarjamo
lepši svet.
Alenka Peternelj

KRANJ – ŠMARTIN

5. januarja 2019 smo koledniki že 25. leto zapored oznanjali veselo oznanilo o Jezusovem rojstvu
po domovih v naši župniji. V koledniški akciji nas je sodelovalo preko 90. Vsaka od 10 skupin je ubrala
svojo pot in prinašala upanje s
pesmijo in blagoslovom domov.
Vsem, ki so nas sprejeli, smo
zaželeli miru in topline celo leto
ter jih spodbudili, da bodimo
vsi veseli kristjani, da bomo
spreminjali svet okrog sebe.
Koledniki smo bili nagrajeni s
sladkarijami, za projekte v misijonskih deželah pa smo zbrali
kar lepo vsoto.
Irena Dolenc

25

Koledovanje po župnijah

ŽUPNIJA PETROVČE

Župnija Petrovče vsako leto organizira
koledovanje v dveh ali treh okrajih same
župnije. V letu 2018/19 smo koledovali v
Drešinji vas in Rušah. Ljudje so nas bili
zelo veseli, saj tega običaja niso navajeni. Z veseljem nas sprejmejo v svoj dom,
skupaj zapojemo ter voščimo koledniški
blagoslov. Otroci se koledovanja zelo
radi udeležijo. Koledujemo skoraj vedno
na dan praznika svetih treh kraljev ali že
en dan prej. Veseli smo tudi vseh zbranih
sredstev za naše misijonarje.

Katja Pečovnik

ŽUPNIJA VELIKE LAŠČE

Letos je v naši župniji prvič potekalo koledovanje. Ideja je bila sprejeta na seji ŽPS. Naša župnija ima
sedem podružnic in letos – za prvič, smo se z otroki mavrične skupine odločili, da bomo koledovali v
soseski Dvorska vas. Na pot sta se podali dve skupini kolednikov. Na začetku malo prestrašeni, potem
pa čedalje bolj zadovoljni koledniki so v hiše
prinašali veselo oznanilo in zaželeli srečo in
blagoslov v novem letu. Povsod so bili lepo
sprejeti. Upamo le, da se naslednje leto pridruži več otrok ali starejših in da se koledovanje v naši župniji še razširi. Na koncu pa je
bilo veselje popolno, saj so se ob preštetih
darovih veselili, da so pomagali svojim vrstnikom po svetu.
Branka Levstik

ŽUPNIJA RAVNE NA KOROŠKEM

Otroško koledovanje je v župniji Ravne
na Koroškem živo že 25 let. Koledovanja se
udeleži okrog 20 otrok. V 4 ali 5 skupinah obiščemo okrog 120 domov. Odrasli spremljevalci
sodelujejo kot »kamele«. Veseli smo, da sodelujemo pri Trikraljevski akciji Misijonskega središča Slovenije in tako prispevamo en majhen
kamenček za misijone.
Marija Prikeržnik
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ŽUPNIJA ŠKOCJAN PRI NOVEM MESTU
Že trinajsto leto zapored generacije otrok vsako leto koledujejo
po razpršenih zaselkih in vaseh
podružnic Drušče in Telče. Zala,
Nika, Janja, Stanka in David so dva
dni v mrazu in snegu hodili od hiše
do hiše, oznanjali veselo novico Jezusovega rojstva in v domove prinašali blagoslov. Ljudje so jih lepo
sprejeli in velikodušno darovali za
potrebe slovenskih misijonarjev,
kolednike pa razveselili s sladkimi
dobrotami.
Bernarda Androjna

ŽUPNIJA MOŠNJE

Koledniki iz naše župnije Mošnje so
v tednu počitnic, 27. in 28. decembra,
obiskovali hiše in družine. Pod vodstvom sestre Milene so obiskali kar
nekaj vasi, ki spadajo v našo župnijo.
S pesmijo so ljudem zaželeli srečo pri hiši, zdravje in dobro letino. V
zameno za dobre želje pa so poleg
darov za misijone koledniki prejeli še
nekaj sladkarij, ki so si jih med seboj
razdelili, nekatere pa so že med potjo
končale v ustih ...
B. B.

ŽUPNIJA KANČEVCI

V župniji Kančevci je tudi to leto potekala Trikraljevska akcija. Pri njej je sodeloval g. župnik br. Jurij
Štravs z župnijskimi sodelavci ter osem otrok. Z obiskom po domovih so začeli na praznik sv. Štefana.
Otroci so pred akcijo sami izdelali krone v zlati ali srebrni barvi. Kdor je želel na novo sprejeti kolednike,
je to storil s prijavo v župnišču, nekatere pa že tradicionalno obiščejo vsako leto. Ker živimo na ekumenskem območju, so obiskali tudi nekatere evangeličanske družine. Nepopisno veselje je bilo predvsem pri ljudeh, ki zaradi bolezni ali starosti ne morejo več v domačo cerkev in jim je ta obisk pomenil
posebno doživetje v času praznikov.
Dominika Tibaut
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Koledovanje po župnijah

ŽUPNIJA ŠMARJE PRI KOPRU
Koledovanje v slovenski Istri je bilo nekoč zelo poznano, danes vedo kaj povedati
o tem le nekateri starejši župljani. Poznajo
ga kot »Dobra roka«. Mlajši vedo o tem le iz
pripovedovanja ali pa nič. Letos smo tudi v
župniji Šmarje pri Kopru obudili to lepo navado. Otroci so koledovali z velikim veseljem
in navdušenjem, pa tudi tisti, ki so kolednike
sprejeli, so pokazali veselje, odprto srce in
»dobre roke«. Darežljivost obiskanih in veselje otrok bosta gotovo dosegli tiste, ki letos
potrebujejo te darove.
Cilka Kavčič, katehistinja Šmarje pri Kopru

ŽUPNIJA VAVTA VAS

V soboto, 5. januarja 2019, se nas je nekaj
otrok odpravilo na Trikraljevsko akcijo. Zbrali
smo se v župnišču, kjer smo se oblekli v svete
tri kralje, ki so Jezusa obiskali v jaslih. Odpravili
smo se in obiskali veliko hiš v Vavti vasi. Razveselili smo mnogo ljudi in jim zaželeli srečno novo
leto, oni pa so darovali denar za misijone in tudi
veliko sladkarij. Ko smo se vrnili v župnišče, smo
si otroci razdelili sladkarije in vsak je domov vzel
kaj dobrega.
Neža Dular

ŽUPNIJA VRANSKO

V župniji Vransko že vrsto let sodelujemo pri
Trikraljevski akciji. Otroci se sodelovanja pri koledovanju zelo veselijo in ga radi opravljajo. Vsako
leto se na praznik Gospodovega razglašenja naši
koledniki oglasijo tudi v »Našem domu«, kjer svoj
čas preživljajo starejši ljudje. Na ta dan se skupaj
z otroškim pevskim zborom odpravijo v dom, kjer
ljudi razveselijo s pesmijo in koledniškim blagoslovom.
Katja Pečovnik
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ŽUPNIJA ZREČE

V župniji Zreče smo se tudi letos odzvali na povabilo in priporočilo Misijonskega središča. Kot župnik
sem zelo vesel izjemne pripravljenosti. Na pot smo krenili v soboto, 5. januarja, enajst skupin. Nalepka
ali napis 20 +G+M+B+ 19 zelo osrečujoče nagovarja in razodeva srčno prošnjo vsakega človeka: »Naj
nas in vse ljudi po širnem svetu Gospod varuje vsega hudega in nakloni mirne in varne čase. Misijonarjem in pomoči potrebnim bratom in sestram pa nakloni človeka vredne pogoje življenja«.
Peter Leskovar

ŽUPNIJA ŽELEZNIKI

Že nekaj let sodelujem pri Trikraljevski akciji. Vsakič sem zelo vesela, saj tako lahko pomagam revnim
otrokom. Ko je napočil čas za kolednike, smo se zbrali
pred Antonovim vrtcem, kjer smo se preoblekli v svete tri kralje. Sodelovalo je 14 skupin, vsaka skupina je
imela svojega spremljevalca. Prehodili smo kar šest
ulic. Bilo je naporno in mrzlo, a lepo, saj smo pri vsaki
hiši sporočili veselo novico. Zahvaljujem se vsem, ki
so sodelovali pri Trikraljevski akciji. Drugo leto se bom
spet prijavila, pa tudi druge otroke vabim na to akcijo.
Hana Oman, foto: Roman Megušar

ŽUPNIJA ZAPLANA

V naši župniji smo želeli koledniki tudi letos
vsaj za en dan postati podobni modrim z Vzhoda,
ki so sledili zvezdi v Betlehem k Jezusu. Na pot
se je odpravilo pet skupin. Oznanjali smo veselo
oznanilo o Jezusovem rojstvu, prinašali k hišam
blagoslov ter pri tem želeli storiti nekaj dobrega
za sovrstnike po misijonskih deželah. Spet smo
dokazali, da skupaj zmoremo veliko in da ni najpomembnejše, kaj imamo, temveč kaj damo.
Zaplaninski koledniki
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Rožni venci za kolednike

Sedim v Misijonskem središču v Ljubljani in opazujem stojalo z raznimi zapestnicami. Takoj pomislim
na naše ročne izdelke v Kijevu. V Misijonskem središču že nekaj časa gojijo željo, da bi rožni venec v
obliki zapestnice podarili vsem kolednikom. 6000 rožnih vencev, kupčija je sklenjena!
Ob vrnitvi v Kijev smo skupaj z ostalimi sestrami začele z našo novo nalogo. Prva misel je bila, kje
najceneje kupiti vrvico. Sprva smo pletle le ob večerih. Ker nam je šlo delo bolj počasi od rok, smo
povabile k pletenju še prostovoljce. Cel mesec smo potrebovali, da smo spletli prvih 1000 rožnih vencev. Če bomo nadaljevali s takšnim tempom ne bomo uspeli do konca poletja. Tako smo začele plesti,
ko smo bile na poti po različnih opravkih. Narezane vrvice smo nosile s seboj, kamor koli smo šle. K
bolnikom, k brezdomcem, v šolo ali na daljšo pot. To delo je privabljalo veliko zanimanja med ostalimi
potniki v javnem prometu. Večina je tiho, a skrbno opazovala vsak naš gib, bolj pogumni so spraševali
kaj delamo in za koga. Tako smo imele priložnost spregovoriti tudi o vas kolednikih, kako požrtvovalno
pozimi hodite od vrat do vrat in oznanjate rojstvo Božjega sina ter zbirate denar za otroke v misijonih.
Neka gospa spraševala, kakšen vzorec delamo, druga pa je prosila, da bi tudi njo naučile plesti. Doma
smo se potem šalile, da bomo kmalu na podzemni železnici učile ljudi ne le plesti rožne vence, ampak
tudi moliti. Kmalu smo postale tako spretne, da smo lahko pletle že med hojo.
Poleti smo imeli na obisku veliko prostovoljcev iz Slovenije. Tudi oni so vsak prosti trenutek izkoristili
za pletenje. Delo nam je šlo že tako hitro od rok, da smo 1000 rožnih venčkov spletli že v desetih dneh.
Pri delu so se nam pridružile tudi naše sestre, ki živijo na drugem koncu Ukrajine, na Zakarpatju. Dve
naši sestri sta odšli na desetdnevno peš romanje v Marijino svetišče. S seboj sta vzeli več kot tisoč
vrvic. Ko sta med potjo pletli, je bilo to kot magnet za mlade. Vsi so se želeli naučiti in splesti rožni
venček. Tako je število pomočnikov hitro naraščalo.
Večinoma smo med pletenjem tudi same molile rožni venec za vse vas, ki boste rožne vence nosili.
Upam, da vam bodo v veselje, da vas bodo povezovali z Bogom in tudi z vsemi, za katere boste molili.
Čeprav so rožni venci že spleteni, ostajate v naših molitvah in se vam, vsem vašim animatorjem in
vsem, ki vam bodo odprli vrata svojih domov, iz srca zahvaljujemo za vso vašo dobroto. Hvala vam
mladi koledniki v Sloveniji!
Marijine sestre iz Ukrajine
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Matej Gnidovec,
škofijski animator za misijone

Koledniki pri predstavnikih oblasti

Letos je našo škofijo doletela čast, da
je koledniška skupina iz župnije Kočevje
obiskala predstavnike oblasti. Z otroki
smo se 9. januarja 2019 zgodaj zjutraj
odpravili iz Kočevja. Malo še zaspani smo
kmalu prispeli v Misijonsko središče in od
tam v državni zbor, k predsedniku države,
nadškofu, na nunciaturo, založbo Družina
in Karitas. Povsod je odmevala pesem,
oznanilo in veselje, da je rojen Odrešenik, ki na ta svet prinaša mir in blagoslov.
Gospod predsednik je dobil prav posebno
darilo: ročno izdelano zvezdo repatico, ki
bo sijala nad jaslicami v predsedniški palači. Da pa tudi drugi niso ostali praznih
rok, so vsakemu predstavniku oblasti izročili posebne “medene zvezde” – slastne
medenjake, ki jim bodo zagotovo teknili.
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Praznovanje po škofijah

SREČANJE KOLEDNIKOV LJUBLJANSKE NADŠKOFIJE

V soboto, 12. januarja 2019, smo se zbrali koledniki ljubljanske nadškofije na zaključnem srečanju v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. Uvodno mašo je daroval škofijski animator za
misijone Slavko Kalan. Pozdravil je 200 kolednikov iz 20-tih župnij, ki so bili deležni bogatega programa. V imenu zavoda jih je pozdravil kaplan mag. Gašper Kočan. O delu misijonarjev in porabljenem denarju, ki ga koledniki vsako leto zberejo, je spregovorila laiška misijonarka Polona Dominik.
Obljubili smo ji pomoč pri njenem poslanstvu, saj je odšla za tri leta v Etiopijo. Nekaj župnij se je
predstavilo s čisto konkretnim nastopom, ki so ga imeli ob vsakem obisku hiše. Z izvirnimi triki nas
je zabaval čarodej Roman Frelih. Še enkrat prav vsem, ki ste sodelovali v letošnji koledniški akciji,
en velik boglonaj.
Janez Avsenik

V VIPAVI SO SE SREČALI
KOPRSKI KOLEDNIKI

V soboto, 12. januarja 2019, smo se v Vipavi
zbrali koledniki koprske škofije.
Srečanje smo v kapeli Dijaškega doma začeli s sv. mašo, ki jo je daroval škof msgr. Metod
Pirih ob somaševanju g. Nika Štrancarja in g.
Primoža Erjavca. Srečanje smo nato nadaljevali
na Škofijski gimnaziji Vipava, kjer nam je laiška
misijonarka gospa Katarina Tomc predstavila
svoje delo na misijonu v Mozambiku. Skorajda
šokirale so nas fotografije tamkajšnjega vrtca,
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ki je bil pred prenovo v katastrofalnem stanju. S sadovi trikraljevske akcije pa so vrtec temeljito
prenovili, tako da je zdaj lep in primeren za varstvo otrok. G. Primož nas je popeljal po šoli, kjer
smo si lahko ogledali jaslice, ki so jih pripravili dijaki gimnazije. Sledila je igra, v kateri smo skušali
razvozlati skrivnosten zapis o svetih treh kraljih. Velik boglonaj vsem kolednikom, ki ste obiskovali
domove po naši škofiji, pa tudi vsem spremljevalcem, ki ste hodili z njimi. Kot lahko vedno znova
spoznavamo iz pričevanj misijonarjev, je vaše delo neprecenljivo.

SREČANJE KOLEDNIKOV NOVOMEŠKE ŠKOFIJE V TREBNJEM

V soboto, 12. januarja 2019, se nas je preko sto kolednikov z njihovimi spremljevalci in domačimi
duhovniki srečalo na vsakoletnem srečanju kolednikov v župniji Marijinega vnebovzetja v Trebnjem.
Tudi letos smo se koledniki vrnili v kraj, kjer je svoje otroštvo preživel naš veliki misijonar in svetniški
kandidat Friderik Irenej Baraga, ki so ga mnogi koledniki spoznavali med lanskim poletnim oratorijem in skozi zgodbo v adventnem koledarju. Srečanje smo začeli s sveto mašo, ki jo je daroval
novomeški škof msgr. Andrej Glavan. Pri maši smo se zahvalili Bogu za vse lepe trenutke, izkušnje
in milosti, ki smo jih prejeli v dneh koledovanja. Posladkali smo se z rogljički, nato pa v kulturnem
domu prisluhnili pričevanju misijonarke s. Polone Švigelj, ki nam je navdušeno pripovedovala o
življenju in navadah v misijonskih deželah. Pokazala nam je nekaj slik, zmolila očenaš v njihovem
jeziku in skupaj smo zapeli pesem Slava. Za razvedrilo in zabavo je poskrbel g. Jakob Trček SDB,
župnik v Šentrupertu. S svojimi hitrimi prsti in čarovniškimi triki je poskrbel za nasmeh in začudenje
na naših obrazih. Po kosilu smo se, polni lepih misijonskih in koledniških vtisov, vrnili misijonarit na
domače poljane.
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Praznovanje po škofijah

SREČANJE KOLEDNIKOV MARIBORSKE NADŠKOFIJE

Za sv. Janeza Boska je značilno, da je bil za mlade oče, učitelj in prijatelj. Tudi koledniki smo v svojih
srcih čutili njegovo duhovno priprošnjo in pomoč, prijateljstvo med seboj in predvsem prijaznost in
širokosrčnost salezijancev, ki so na Marijino soboto organizirali srečanje kolednikov.
Že na začetku smo se zahvalili Bogu in Mariji, Pomočnici kristjanov, pri najsvetejši daritvi, ki jo je ob
somaševanju duhovnikov daroval nadškof in metropolit msgr. Alojzij Cvikl. V nagovoru je poudaril pomen Gospodovega rojstva za takratni in današnji čas in povprašal kolednike kdo so v današnjem času
zvezde v njihovem življenju. To so starši, kateheti, prijatelji in kot je zvezda pripeljala modre z Vzhoda
v Betlehem, tako mi sledimo notranjemu glasu, po katerem nam govori Bog. Kolednikom se je nadškof
zahvalil tudi za darove, ki so jih pridno zbirali pri koledovanju.
V mali dvorani je po maši čudovito nastopil čarodej Andrej iz Celja, ki nas je s triki in izbrano besedo
navdušil. Nato je sledilo pričevanje misijonarja Janeza Mesca z Madagaskarja, ki je z dvema 10-minutnima filmoma prikazal življenje na misijonu. Na koncu je zmolil še očenaš v malgaškem jeziku.
Ob koncu so koledniki v svojih koledniških oblačilih s pesmijo in besedo predstavili potek koledovanja.
Srečanje smo tradicionalno zaključili z igrami na igralih SMC in se posladkali z dobrotami. Bilo je
lepo, zato smo v duhu gesla »Česar se mi veselimo, radi z drugimi delimo« obljubili, da se naslednje
leto spet srečamo.
Jožef Lipovšek, škofijski animator
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SREČANJE KOLEDNIKOV MURSKOSOBOŠKE ŠKOFIJE

Več kot sto kolednikov iz devetih župnij soboške škofije je na škofijskem srečanju v Veliki Polani
pri sveti maši nagovoril škof dr. Peter Štumpf, kasneje pa še misijonar z Madagaskarja Janez Krmelj.
Škof se je kolednikom zahvalil za njihovo poslanstvo oznanjevanja Jezusa, ki je tudi v naših krajih
vedno bolj potrebno, saj mnogi Jezusa skoraj več ne poznajo. Po sv. maši smo vsi skupaj obiskali
grob Božjega služabnika Danijela Halasa, kjer smo molili za njegovo beatifikacijo. Nato smo odšli še
do Doma Danijela Halasa, kjer je kolednike nagovoril misijonar Janez Krmelj. Predstavil je svojo odločitev za duhovništvo, ki je vzklila ravno iz nasprotovanja Kristusu, kar je doživljal med služenjem
vojaščine. Želel je služiti Kristusu, zato je odšel v misijone, na Madagaskar, kjer deluje že trideset
let. Kolednikom se je zahvalil za darove, ki so jih zbrali. Z njimi bodo misijonarji lahko naredili veliko
dobrega ljudem, ki so izkoriščani, zato tudi pogosto lačni in brez osnovnih sredstev. Kljub temu pa
znajo biti veseli in hvaležni.
V zadnjem delu srečanja, ki ga je vodil domači župnik Boris Tibaut, so se predstavili koledniki iz
nekaterih župnij. Navdušeno so pripovedovali o svojem poslanstvu oznanjevanja in zbiranja darov
za misijone. Misijonar je vsem udeležencem razdelil spominke in misijonski koledar. Po telesnem
okrepčilu, ki so ga pripravili v Domu Danijela Halasa, so se koledniki odpravili domov, obogateni s
spoznanjem, da lahko tudi oni izboljšujejo svet, da dobro delo zmeraj prinese dober sad, da Bog
zmeraj nagradi tistega, ki dela dobro, kakor je to zagotovil misijonar Janez Krmelj.
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Gradivo za sv. mašo

Za sodelovanje pri bogoslužju naj se Trije Kralji in Zvezda oblečejo tako,
kot so obiskovali domove. S seboj imajo seveda: zlato (skrinjica),
kadilo (čolniček), miro (stekleničko z dišavo) in zvezdo.

VSTOP

Ko pozvoni za začetek – krenejo po cerkvi: ministranti z duhovnikom – po drugi
poti, ali pa malo za njimi, pa drug sprevod: spredaj Zvezda in za njo Trije kralji.
Medtem pesem ali akordi orgel (morda takrat močneje, ko vstopijo Zvezda in
Trije kralji).
Pesem: Zdaj razsvetljena je noč …
Duhovnik
V imenu Očeta … Milost našega novorojenega Gospoda Jezusa Kristusa …
Kralj 1
Ni samo zima tista, ki nam prinese mraz in ni samo večer tisti, ki mu sledi tema
in noč – naše življenje je polno hladnih odnosov, naša hrepenenja se tolikokrat
končajo v temi.
Kralj 2
Kadar nam je hladno pri srcu in kadar je v našem življenju temno, potrebujemo
toplino ljubezni in luč poguma, da bi zagledali pravo pot in da bi imeli moč
veselo stopiti pravim obzorjem naproti.
Kralj 3
Tako kot ena sama zvezda sredi noči, ne more razsvetliti vsega neba, tako tudi
en sam človek ne more spremeniti vsega sveta. Toda ena sama iskrica lahko
zaneti ogenj veselja.
Duhovnik
Trikraljevski pevci nam vsako leto znova pokažejo, kaj je mogoče, če se veliko
otrok in odraslih poveže med seboj. Vsi ti so kot male zvezde, ki mnogim
ljudem Azije, Afrike in Južne Amerike naredijo življenje svetlejše. Zaradi
njihovega prizadevanja, zaradi te plemenite akcije, vsako leto naši misijonarji
s Trikraljevsko akcijo uspejo uresničiti toliko projektov rešitve v najbolj revnih
predelih sveta.

36

Zvezda
S temi darovi se tisočem ljudi lahko spremeni življenje. Otroci in mladina se
lahko izobražujejo, naučijo poklica in si tako začnejo graditi boljše življenje.
Sami lahko poskrbijo za prehrano in jim ni več treba trpeti lakote.
Duhovnik
Zato smo neizmerno hvaležni vsem, ki ste »naše kralje« z veseljem sprejeli v
svojih domovih, prisluhnili njihovemu petju in prošnji ter namenili svoj dar za
stiske po svetu. Darovali ste: ……
Zato so trikraljevski pevci tako rekoč luč in blagoslov za ves svet.
Da bomo vsi svetilke Božjega Deteta v današnjem svetu – priznajmo in
obžalujmo temo naših grehov in hlad naših odnosov do Boga in do bližnjih.
Kralj 1
Pridi k nam, Gospod,
mi te čakamo povsod,
otroci bomo vsi veseli
tebi glasno slavo peli.
Gospod, usmili se …
Kralj 2
Pridi, ljubi Jezus, k nam,
ker mi ne vemo kam;
ti nam kaži pravo pot,
da srečni bomo vsepovsod.
Kristus, usmili se …

Šmartno ob Savi
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Gradivo za sv. mašo

Kralj 3
Pridi, Jezus, naša luč,
bodi nam rešitve ključ;
ti pomoč nam svojo daj,
da pridemo v sveti raj.
Gospod, usmili se …
Zvezda
Pridi, Jezus, naše vse,
izpolni naše nam željé;
bomo jaslice ti naredili,
ti svoja srca podarili.
Duhovnik
Usmili se nas, vsemogočni Bog …

SLAVA

Pesem vesela naj Gospoda slavi …
ali: Kaj se vam zdi, pastirci vi …

Železniki

Duhovnik
Mašna prošnja

BOŽJA BESEDA

Kralj 1 (s skrinjico v roki)
Prerok Izaija je 8 stoletij pred Jezusovim rojstvom napovedal, kaj se bo zgodilo,
ko bo v temo tega sveta končno zasijala LUČ rešitve. Od vsepovsod bodo hiteli
ljudje, da bi pozdravili posebnega kralja.
Tudi mi smo pohiteli po naši župniji, da smo vsem sporočili, da nam Bog podarja
največje bogastvo – svojega Sina.
In vi ste uresničili to prerokbo, saj ste nam darovali, svoj prispevek za uboge
v misijonih. To je sedaj zlato, namenjeno Kralju Jezusu, ki bo s tem zakladom
reševal otroke.
Bralec 1
Prvo berilo (Iz 60,1-6)
Psalm: (pesem) Glejte, trije kralji, v zlati lepi halji …
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Kralj 2 (čolniček s kadilom)
Apostol Pavel nam vesel sporoča, da so tudi neverni poklicani, da se pridružijo
Jezusu.
Sveti Duh nas vse povezuje, zato se lahko vsi Bogu zahvaljujemo za milosti, ki
nam jih daje.
K vam smo prišli s kadilom, da bi blagoslovili vaše domove in da bi vas povabili,
naj se vaša molitev kot kadilo dviga pred Bogom.
Bralec 2
Drugo berilo (Ef 3,2-3a.5-6)
Aleluja
Kralj 3 (steklenička z dišavo)
Prijeten vonj Božje bližine je zmotil kralja Heroda, ker so njegova dela bila
»smrdljiva«. Zato tudi ta Božji obisk zanj ni bil zdravilen.
Mi smo v vaše domove prinesli sporočilo, da z Jezusovim prihodom prihaja vonj
po rešitvi. Jezus je zdravnik naših duš, src in teles. Mira (ta dišava) je torej vabilo,
da naša dejanja postanejo prijetno dišeča, da smo ozdravljeni dejanj, ki so
slaba, ki smrdijo. Le tako se lahko po drugi poti, to je drugačni, vrnemo na svoje
domove.
Duhovnik
EVANGELIJ (Mt 2,1-12)

NAGOVOR 1

Radovedna devetletna deklica je pazljivo poslušala nedeljski evangelij: »Vi ste
luč sveta ... Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi ...« (Mt 5,14.16).
Besede so pritegnile njeno pozornost. Duhovnik je v pridigi govoril o luči, ki sveti
v temi, in o tem, da so naša dejanja tista, ki svetijo v temo tega sveta in tako prinašajo svetlobo drugim ljudem.
Končno je pridigar postavil vprašanje: »In kako boš ti luč v svetu?«
Domišljija te majhne deklice se je sprostila in začela si je predstavljati, kaj pomeni biti luč. Njene misli so se sprehajale, dokler ni zagledala čudovitih barvnih
oken, ki so zarisovala prelepe barvne podobe po cerkvi. Počasi se je dvignila k
očetu in zašepetala:
»Oči, rada bi bila barvno okno, da bi skozi prepuščala tako čudovite barve.«
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Trije modri so z barvami vztrajnosti, poguma vere in dobrote – našli pravo Luč, ki
je zasijala v njihovih srcih. In potem so s to Lučjo izžarevali barve ljubezni na poti
domov in doma.
Gospod, hvala ti, da si mi podaril toliko barv … hvala, da si po meni naslikal že toliko lepih podob … hvala tudi za ta dan, ki je novo platno … za kako novo podobo …
Nekateri ljudje ne vedo, kako pomembno je, da obstajajo.
Nekateri ljudje ne vedo, kako dobro jih je videti.
Nekateri ljudje ne vedo, koliko tolažbe daje njihov nasmeh.
Nekateri ljudje ne vedo, kako blagodejna je njihova bližina.
Nekateri ljudje ne vedo, koliko revnejši bi bili brez njih.
Nekateri ljudje ne vedo, da so dar neba.
Dobro bi bilo, ko bi jim to povedali.
Vi, koledniki, ste bili dar neba za našo župnijo! Vi, dragi farani, ste s svojo dobroto
dar neba za misijonske dežele. Ostanite barvna okna – vsak s svojo barvo ljubezni
naj odseva lepe podobe v Luči, ki nam jo je prinesel Novorojeni Odrešenik. Naj s
pisanostjo in pestrostjo naših dobrih del – življenje postane mavrica. Amen.

NAGOVOR 2

Dragi prijatelji misijonov, dragi prijatelji Trikraljevske akcije!
Znova je leto naokoli in že je pred nami ta čudoviti praznik, ko z veseljem ponesemo v svet novico, da je človeštvo odrešeno. Ta mali, nebogljeni betlehemski
otroček je spremenil potek zgodovine in človeštva. Skoraj si ne upamo pomisliti
kaj vse se je zgodilo, se dogaja in se še bo, prav zaradi tega malega nebogljenega betlehemskega otroka. V njem so se po dolgem in počez uresničile prerokbe
starega Simeona, da bo ta otrok mnogim v veselje in mnogim v spotiko. Prav to
se dogaja v času, v katerem živimo. Prinesel je tisto čudovito novico, da smo prijatelji božji, da nas Bog, kljub našim neumnostim neskončno ljubi. Dragi prijatelji,
ta očarljiva beseda, ta čudovita novica, da smo ljubljeni od Boga, še danes dela
čudeže po vsem svetu. Zaradi te novice ljudje umirajo. Zaradi te novice so skozi
zgodovino preganjani mnogi misijonarji.
Na drugi strani pa imamo množico ljudi, ki jih je ta blagovest osvobodila, jim znova
povrnila mir v potrta in iznakažena srca. Upanje je zamenjalo obup, brezciljnost in
nesmiselnost tavanja po tem svetu pa je preko betlehemskega dečka zamenjala strast
do življenja in vse, kar je lepega, saj je Bog v Jezusu odprl vrata večnosti in veselja.
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Dragi prijatelji trikraljevske akcije, bodimo strastni v oznanjevanju božje ljubezni,
saj je lepo slišati, ko Ti nekdo zašepeta, da te ima rad. Če pa to zašepeta Bog, človeku ne ostane nič drugega, kot da ponori od veselja. Zato vam pravim, ponesimo
to novico svetu. Ne žalostni, ne mrki in nasičeni vsega, ampak kot nori oznanjevalci, strastneži in nenasičeni vsega, kar je lepega.
Današnji dan je tudi dan, ko naši otroci - koledniki hodijo od vrat do vrat, polni
veselja in radosti, oznanjat prav to novico, da nas Bog ljubi, da smo dragocen dar
v božjih očeh. S pomočjo vaših darov, ki jih boste namenili ob trikraljevski akciji, se
bo ta vesela vest razširila po celem svetu. Ti darovi spreminjajo življenja, ti darovi
pomagajo množicam do lepega življenja, ti darovi so pravi božji žegen za mnoge
zapuščene in pozabljene. Bodite dobri. Naj ta dan napolni naša srca z veseljem in
novim upanjem.

VERA
Duhovnik
Prisluhnimo sedaj izpovedi vere
z besedami treh kraljev.
Kralj 1
Verujem vate, o Bog,
ker si vsemogočni Oče,
Stvarnik nebes in zemlje.
Verujem, da si zares moj Oče.
Verujem, da sem pri tebi popolnoma
varen, zato zaupam tvoji zvestobi.
Verujem, da me imaš neskončno rad.
Verujem, da mi ti podarjaš življenje.

Šmarje pri Kopru

Kralj 2
Verujem vate, o Jezus Kristus,
edinorojeni Božji Sin.
Verujem, da si to, kar tvoje ime pomeni – da si Emanuel – Bog z nami,
da si zame tukaj in me rešuješ.
Verujem, da se po tebi med nami razodeva Očetovo kraljestvo,
in da ga želiš v polnosti deliti z nami.
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Kralj 3
Verujem vate, o Sveti Duh.
Verujem, da me ti vznemirjaš
in spodbujaš k razmišljanju.
Verujem, da me ti opogumljaš,
prenavljaš in vodiš.
Verujem, da sem od krsta
po tvojem delovanju del
Kristusovega telesa.
Sem torej Cerkev.
Zvezda
Verujem,
da tudi mene Bog Oče kliče,
da živim po evangeliju njegovega Sina.
Verujem, da me ti, Sveti Duh, vodiš, da bom dosegel cilj –
večno življenje v nebesih.
Amen.

Podgorje in Razbor

PROŠNJE LJUDSTVA

Bog je Ljubezen in Usmiljenje. Upanje in boljšo prihodnost obljublja vsem, ki ga
iščejo. Polni zaupanja ga prosímo:
1. Podari Cerkvi novega misijonskega duha, da bomo vsi postali svetle priče
tvoje Ljubezni.
2. Vsem, ki so odgovorni za razvoj in napredek v svetu – podari zdravo pamet
in modrost pri uresničevanju pravičnosti in miru med narodi.
3. Vsem, ki trpijo nasilje in teror, ki živijo v strahu in pomanjkanju – podari, da
doživijo tvojo bližino in velikodušno pomoč dobrih ljudi.
4. Vsem, ki se pripravljajo, da bodo kot misijonarji in misijonarke oznanjali
tvoje veselo oznanilo – podeli pogum, da bodo na tej poti vztrajali, in odpri
srca dobrotnikov, da bi jih radi materialno in z molitvijo podpirali.
5. Vse nas napolni z radostjo, da bomo našo vero, upanje in ljubezen – kot
pesem veselja, iz roda v rod podarjali drug drugemu.
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6. Vse, ki po svetu in v naši župniji trpijo zaradi bolezni, starosti
ali kake druge stiske – okrepi z zdravjem in dobro voljo.
7. Vse dobrotnike obsipaj s svojim blagoslovom, vse naše drage rajne
pa sprejmi k sebi in jih nagradi z večnim plačilom.
Gospod Bog, nekoč si Tri kralje pripeljal z daljnega Vzhoda k njemu, ki je Luč
sveta. S svetlobo svojega Sina razsvetljuj pota vseh ljudi, da se bomo vsi veselili –
povezani v eno družino bratov in sester. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

DAROVANJE

Kralj 1 (prinaša »zlato« in na njem kruh):
Na oltar prinašam darove naših faranov – to je zlato, ki bo postalo kruh za življenje sveta.
Kralj 2 (prinaša kadilo in vino):
Na oltar prinašam kadilo – to so molitve naše župnije, ki naj po vinu postanejo
Kristusova kri, prelita za odpuščanje naših grehov.
Kralj 3 (prinaša miro in vodo):
Na oltar prinašam dišavo, ki je zdravilo – naj iz navadne vode po Jezusu za nas
postane živa voda Božje milosti.
Pesem za Darovanje: Glej, zvezdice Božje …

SVET

Gloria, pojejo angeli vsi …

UVOD V OČENAŠ

Bralec 1
V Bogu živimo, se gibljemo in smo. To tako radi pozabljamo in si hočemo življenje oblikovati po svoje in po javnem mnenju.
Prosimo sedaj za tisto, kar resnično potrebujemo – in povejmo to tako, kakor
nas je naučil Jezus Kristus.

POZDRAV MIRU

Bralec 2
Naše besede in dejanja so velikokrat temna, kot so bila Herodova – zato je toliko
teme med nami. V znamenje pripravljenosti, da si bomo v to temo prižigali luč
veselja – si podajmo roke.
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JAGNJE BOŽJE
Pesmi – med obhajanjem – lahko tudi kaj glasbe
Poslušajte, vsi ljudje – cela pesem

PO OBHAJILU

Pesem (če ne znajo zapeti, nekdo recitira)
Mnogo poti skozi življenje vodi, prijatelj moj,
a izbereš lahko le eno izmed njih.
Na razpotju teh poti vate gledajo oči,
ki upajo, upajo, upajo,
da pravo boš izbral.
Svoj nasmeh boš človeku daroval,
košček svoje ljubezni mu boš dal.
daj mi roko, moj brat, ne izgubljajva besed,
daj mi roko in najin bo ves svet.
Mnogo dlani na tvojo roko čaka, prijatelj moj,
na milijone ljudi potrebnih pomoči.
Ko si sam in brez moči, takrat se spomni teh ljudi,
ki upajo, upajo, upajo, da roko jim boš dal.
Duhovnik
Prošnja po obhajilu

Bitnje
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Dol pri Ljubljani

Kralj 1
Morda pa drži, da imam tudi jaz prostor
v hlevu –
morda med pastirji – če bom pohitel
tja …
Če si bom upal premakniti se z mesta,
potem bom tudi jaz slišal: Ne boj se …
Kralj 2
In če ne bom na poti k hlevu
izgubil zvezde izpred oči
in ne pozabil na cilj,
če se ne bom ustrašil kraljev Herodov,
če bom ohranil upanje in pogum –
bom doživel presenečenje –
kot trije Modri.
Poklonil se bom –
drugačen, po drugi poti
se bom vrnil na svoj dom.
Kralj 3
Hvala ti, Gospod,
da nisi le nekoč pastirjem in Modrim
prižgal zvezdo, da jih je vodila –
da luč vere prižigaš tudi nam.

Zvezda
Nam podarjaš Luč – svojega Sina,
ki postaja luč našega življenja.
V tej luči odslej gledamo
s tvojim očesom na naše življenje
in vidimo rešitev v tvoji ljubezni.
Duhovnik
Hvala vsem, ki ste sodelovali, hvala
vsem,
ki ste kolednike sprejeli, hvala vsem, ki
ste darovali.
Kot Trije kralji vsi bodimo,
h Gospodu radi pohitimo,
da nam srca v dobroti zagorijo,
drugačni se nazaj vrnimo.
Duhovnik
slovesni blagoslov na Razglašenje.
Pesem
Sveta noč …
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Koledniška pesem: Tam stoji pa hlevček (3. kitica)

ZVEZDA

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

PASTIR

Da najprej se predstavimo:
skupina iz župnije smo,
tri kralje mi posnemamo,
»koledniki« nas kličejo.

GAŠPER MIHA, BOLTEŽAR
Pred vami tu smo ravnokar.
Saj spet je leto naokrog,
spet v jaslicah je rojen Bog,
spet nam blagoslov deli,
spet ljubiti nas uči.

ZVEZDA

Je kralje zvezda pripeljala
do hlevčka betlehemskega.
Tam našli so dojenčka,
ki je odrešenik sveta.
Njemu so se trije modri poklonili,
darove svoje so mu izročili.
Mi pa vas danes prosimo lepo,
da pomagate, kjer je hudo.

PASTIR

V oddaljenih deželah misijonarji živijo
in se z revščino borijo.
Radi bi otrokom pomagali,
njihova življenja reševali.

46

Peče

Zato vas prosimo iz srca,
darujte jim kaj malega,
lučko rešitve jim z darom prižgite,
v njihova srca pogum jim vrnite.
…………………………………

DAROVI, LISTKI IN NALEPKE G + M + B
…………………………………

Hvala za vse kar ste darovali,
misijonskim deželam
bomo vaš dar poslali.

Kranj - Šmartin

GAŠPER, MIHA, BOLTEŽAR
Pred nami je še dolga pot,
zato gremo kar brž od tod,
zvezda nas bo vodila do ljudi,
ki so dobri kakor vi.

VSI

naj blagoslovi vas vse Gospod,
naj bo srečna vaša pot,
naj vas mir in pa veselje,
skozi novo leto pelje.
Med odhajanjem pojete Tam stoji pa hlevček.

Gornja Radgona
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SREČANJA KOLEDNIKOV 2019/2020
ČESAR SE MI VESELIMO – RADI Z DRUGIMI DELIMO
Vsi koledniki, animatorji in sodelavci prisrčno vabljeni, da se po končani
Trikraljevski akciji v župniji udeležite tudi skupnega srečanja kolednikov po
škofijah, ki bo:
škofija kraj
CE

Celje – A.M.Slomšek

KP

ŠG Vipava

LJ

ŠKG Šentvid nad
Ljubljano

MB

MB – Pobrežje

MS

Ljutomer

NM

Šentjernej

čas
11. januar 2020
ob 9. uri
11. januar 2020
ob 10. uri
11. januar 2020
ob 9.30 uri
11. januar 2020
ob 9.30 uri
11. januar 2020
ob 10. uri
11. januar 2020
ob 9.30 uri

organizira ŠAM
Viki Košec
051/340-819
Niko Štrancar
041/377-223
Slavko Kalan
041/755-404
Jožef Lipovšek
041/535-732
Zoran Car
031/245-285
Matej Gnidovec
031/482-212

Svojo udeležbo takoj po končanem koledovanju sporočite škofijskemu animatorju
za misijone (ŠAM).
Pridite z veseljem in osrečite še druge!
Prosimo vas, da nam utrinke s koledovanja po župnijah, skupaj s fotografijami,
pošljete na missio@rkc.si. Hvala in naj bo NAŠE VESELJE ZA SREČO DRUGIH.

Revijo za kolednike je za interno uporabo pripravilo in izdalo
Misijonsko središče Slovenije v novembru 2019.
Odgovarja: Matjaž Križnar, narodni ravnatelj MSS
grafična priprava: Jože Šenk, Salve d.o.o. Ljubljana; tisk: Para d. o. o., Ljubljana.

