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MIR + POGUM + BLAGOSLOV

HVALA ZA VAŠ DAR!

ČESAR SE MI VESELIMO, RADI Z DRUGIMI DELIMO

NAŠE VESELJE  
ZA SREČO  
DRUGIH

V preteklem letu, ko so vas koledniki lahko oseb-
no obiskali, ste z veseljem darovali in jih sprejeli 
v svoje domove. Z vašimi darovi smo tako poma-
gali misijonarjem, da so lahko uresničili zastav-
ljene projekte v skupni vrednosti 428.174 €.

URESNIČENI PROJEKTI TKA 2019 / 2020
Matevž Strajnar Madagaskar gradnja šole - Mahabe
Polona Dominik Etiopija reintegracija uličnih otrok
s. Marjeta Zanjkovič Madagaskar gradnja osnovne šole
s. Metka Kastelic Brazilija oprema za poklicno šolo
Bernardin Yoka Kongo mizarsko orodje
Lazaristi Nigerija nadgradnja internata
Barbara Čuk Mehika nove vzmetnice in beljenje prostorov v centru za odvisnike
p. Stanko Rozman Zambija gradnja cerkva na podružnicah
p. Martin Kmetec Turčija prevod knjige
Jože Adamič Madagaskar sončne celice za šolo
Tone Kerin Madagaskar gradnja dodatnih razredov
Marlen Weber,  
s. Urša Marinčič

Uganda gradnja kuhinje

p. Pepi Lebreht Benin vrtina za pitno vodo
s. Vida Gerkman Albanija gradnja hiš
s. Bogdana Kavčič Ruanda pralni stroj, zajetje studencev, vodna vrtina
s. Ana Slivka Brazilija pomoč družinam v stiski
s. Anka Burger Ruanda gradnja umivalnice
Matevž Strajnar Madagaskar obnova internata, ureditev tribun
s. Anica Starman Slonokošč. obala zdravila za otroke
s. Agata Kociper Brazilija motorna žaga

VESELO DARUJEM DA OSREČUJEM
Darove letošnje Trikraljevske akcije lahko oddate:
l s pomočjo priložene položnice na TRR Misijonskega središča
l osebno v Misijonskem središču, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, 

od ponedeljka do petka od 8. do 13. ure
l domačemu župniku v župniji
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Od praznika sv. Štefana do praznika sv. Treh kraljev vsako leto v številnih župnijah 
po Sloveniji poteka Trikraljevska akcija ali mnogim bolj znana kot Koledniška akcija. 
Zato ste skupaj s koledniki vsi lepo vabljeni, da tudi v teh časih koronavirusa oznanjate 
in razglašate rojstvo našega odrešenika Jezusa Kristusa. Med nas je namreč prišel sam 
Božji Sin Jezus Kristus, ki želi biti naš prijatelj in nam želi samo dobro. Vsi se moramo 
truditi, da bomo odsev neizmerne božje ljubezni v svetu, ki nas obdaja. Z ljubeznijo je 
namreč podobno kot s koronavirusom. Zelo je nalezljiva 😊.

Upamo, da bo obisk kolednikov po domovih mogoč in da se bodo otroci opogumili 
za sodelovanje ter v teh težkih časih, z obiskom na domu, marsikomu narisali nasmeh 
na obraz. 

Vsak dar, pa če se nam zdi še tako majhen, šteje. In dosedanje Trikraljevske akcije so z žrtvovanjem in 
ljubeznijo otrok iz cele Slovenije, ki so zbrali pogum in se podali na pot, prinesle rešitev mnogim ljudem v 
misijonskih deželah. Geslo te akcije se namreč glasi: »Naše veselje za srečo drugih«.

Naj nas ti zanimivi in hkrati čudni časi še bolj povežejo v skrbi drug za drugega.
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p. Janez Mihelčič, Kirgizija: POČITNIŠKI TABOR INVALIDNIH OTROK
Jezuiti že vrsto let pomagajo v sirotišnicah, kjer je veliko otrok, tudi invalidnih. Invalidnim otrokom iz 
več sirotišnic želijo omogočiti deset dnevne počitnice z vodenim in prilagojenim programom ob jezeru 
Issyk-kul. Prosijo za pomoč v višini 3.000 €.

p. Martin Kmetec, Turčija: PREVOD KNJIGE
Misijonsko delovanje v Turčiji, ki je muslimanska dežela, je 
zelo omejeno. Ena od najboljših možnosti, po kateri pri-
dejo ljudje v stik z veselim oznanilom krščanske vere, je 
tisk krščanske literature. Frančiškovi redovi so v Turčiji že 
stoletja navzoči, a temeljnih frančiškanskih dokumentov 
še vedno nimajo prevedenih v  turški jezik. Kritična izdaja 
Spisov sv. Frančiška in sv. Klare bo poleg redovnikov in ka-
toličanov namenjena tudi širši publiki. Prosijo za pomoč 
v višini 5.000 €.

Jože Mlinarič, Ruanda: GRADNJA SANITARIJ
Mladinski center, kjer pomaga Jože Mlinarič leži na področju, kjer je zelo velike revščine. Mladi so veči-
noma prepuščeni samim sebi in salezijanci si prizadevajo, da bi le ti namesto na ulice prišli v mladinski 
center na športno igrišče, kjer lahko ostajajo od jutra do večera. Radi bi zgradili tri stranišča in napeljali 
pitno vodo, ki bo dostopna vsem obiskovalcem. Prosijo za pomoč v višini 9.000 €.

s. Urša Marinčič, Uganda: ŠOLANJE OTROK IN MLADIH, NAKUP RAČUNALNIKOV
V letu 2018 so Šolske sestre v kraju Rwentobo v Ugandi odprle nov misijon. Glavni cilj je vključiti se 
v življenje in kulturo tamkajšnjih ljudi ter opazovati in prepoznavati, na katere njihove potrebe lahko 
kot skupnost odgovorijo. Ena največjih potreb je zagotovo izobraževanje. Otrokom bi rade pomagale s 
plačilom šolnine in jim s tem nudile možnost za boljšo prihodnost.
Opažajo tudi, da je nepoznavanje dela z računalnikov velik problem. Sestre bi rade z nakupom raču-
nalnikov zmanjšale digitalno nepismenost, predvsem med mladimi na podeželju, ki nimajo možnosti 
dobrega šolanja. Prosijo za pomoč v višini 14.000 €.

s. Anka Burger, Ruanda: OBNOVA LABORATORIJA
Zgradba, v kateri je tudi laboratorij, je bila zgrajena že pred leti, a je žal ostala nedokončana in je danes v 
zelo slabem stanju. V tukajšnjem zdravstvenem centru delajo teste za HIV. V center prihajajo tudi otroci 
do 5. leta starosti, ki so podhranjeni in jim redno kontrolirajo telesno težo ter opravijo krvne preiskave. 
Laboratorij je potreben temeljite obnove oz. novih prostorov, ki bodo primerni za laboratorijske analize, 
sprejem pacientov in njihovo obravnavo. Prosijo za pomoč v višini: 30.000 €.

s. Ljudmila Anžič, Samoa: ŠOLSKE MIZE IN KLOPI
Malololelei stoji na gričih nad Apio, glavnim mestom otoka Samoa. Sestre salezijanke so leta 2015 tam 
odprle šolo in ljudem ponudile možnost izobraževanja. Podnebje v Malololelei je zelo vroče in izredno 
vlažno skozi celo leto, to pa so idealni pogoji za razvoj termitov. Ker so mize in stoli iz neobdelanega 
lesa, jih termiti zelo hitro napadejo in postanejo neuporabne ter nevarne za učence. Za tri razrede bi radi 
kupili 100 kompletov miz in klopi. Prosijo za pomoč v višini 8.150 €.

s. Ljudmila Anžič, Samoa: PRIPOMOČKI IN KNJIGE ZA ŠOLO
St. Joseph Primary School se nahaja v bližini glavnega mesta Apia. Kvaliteta izobraževanja v večini šol še 
vedno ni zadovoljiva. Otroci nimajo učbenikov ali delovnih zvezkov. V šolskem letu 2019-2020 je za vse 
razrede potekal poseben program »read well«, ki bi otrokom pomagal, da bi se naučili pisanja in vzljubili 
branje knjig. Žal pa šola nima primernih knjig, ki bi jih lahko ponudili otrokom.
Poleg knjig bi za šolo kupili štiri računalnike, s katerimi bi učitelji lahko pridobili dovolj kvalitetnega 
gradiva za poučevanje otrok. Prosijo za pomoč v višini 7.300 €.

s. Vida Gerkman, Albanija: GRADNJA NOVIH IN OBNOVA STARIH HIŠ
Sestra Vida deluje v Gramshu, od koder po hribovitih vaseh, največkrat peš, obiskuje revne družine, 
ki živijo v napol porušenih hišah. Preživljajo se s tistim, kar sami pridelajo, kar pa ne zadostuje še za 
popravilo hiš. Pomagale bodo več družinam, enim samo z obnovo, drugim z zidavo nove hiše. Prosijo 
za pomoč v višini 40.000 €.

s. Anica Starman, Slonokoščena obala: PROSTORI ZA KATEHEZO
V bližini misijona, kjer deluje sestra Anica, nastaja nova župnija, kjer pomagajo tudi sestre Frančiškanke. 
Župnija še nima svojih prostorov, ki bi bili primerni za verouk, srečanja mladih in katehistov, molitvenih 
skupin, animatorjev. Radi bi zgradili prostore, ki bodo posameznim skupinam omogočali srečanja in 
druženje. Prosijo za pomoč v višini: 20.000 €.

s. Barbara Peterlin, Ukrajina: POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI
V kraju Zalučia, blizu Snyatyna, kjer deluje tudi center Vincencijanske duhovnosti, je sirotišnica za otroke 
s posebnimi potrebami. Prostovoljci organizacije  »De Paul« že nekaj let pomagajo v sirotišnici, kjer biva 
125 otrok, starih od 4 do 35 let. Vsak od njih ima fizično ali psihično obliko invalidnosti in potrebuje indi-
vidualen pristop. Odkar v sirotišnici pomagajo prostovoljci, je napredek očiten. Če želijo delo nadaljevati, 
potrebujejo pomoč. Prosijo za pomoč v višini 28.000 €.

Janez Krmelj, Madagaskar: VEČNAMENSKI PROSTOR
Vas Vatanato, ki je od matičnega misijona Ampitafa oddaljena 32 
km, je v letu 2018 pogorela do tal. V vasi bi radi zgradili večnamen-
ski prostor, ki bo služil kot vrtec, dvorana, prostor za bogoslužje in 
razna srečanja, za verouk, pevski zbor. V njem bo imel svoje prostore 
tudi duhovnik in zdravnik, ki bo občasno prihajal v vas. Prosijo za 
pomoč v višini 20.000 €.
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