»... LAČEN SEM BIL IN STE MI DALI JESTI,
ŽEJEN SEM BIL IN STE MI DALI PITI, ....
BOLAN SEM BIL IN STE ME OBISKALI ...«
(Sveto Pismo)

ETIOPIJA je ena najrevnejših držav na svetu, velika za 55 Slovenij. Ima več kot 100 milijonov
prebivalcev. Povprečna starost je 44 let, približno enkrat manj, kot v razvitem svetu. Na obrobju
živijo ubogi, zapuščeni, ki KLIČEJO NA POMOČ!
V Etiopiji deluje 65 misijonskih središč, od tega jih 12 vodijo Don Boskovi salezijanci; 17 centrov,
predvsem za bolne in sirote, pa vodijo sestre Matere Terezije.

Gospod JOŽE ANDOLŠEK, duhovnik, salezijanec, profesor na Gimnaziji v Celovcu, je misijonar na
daljavo. Zadnjih 21 let se je zapisal Etiopiji. Prisrčnost domačinov, pravi, se ne da kupiti, darovana
ti je. Zaradi njih se redno vrača v Etiopijo. 26-krat je že prišel in odšel, pa spet prišel. Nikoli ne
pride praznih rok. Vedno domačine razveseli z darovi, ki jih darujejo dobri ljudje iz Slovenije in
avstrijske Koroške. Pravi, da pomaga najmanjša kapljica pomoči v oceanu revščine.
Preko Misijonskega središča Slovenije (glej missio.si) nagovarja k BOTRSTVU za posameznega
otroka, ki mu omogoča obiskovanje šole z vsemi pripomočki in vsak dan topel obrok.
V programu LAKOTA-ETIOPIJA je možnost nakazila enkratne pomoči ali rednega mesečnega
prispevka.
Po krajih v Sloveniji v sliki in besedi predstavlja to deželo in prosi za pomoč.
Pred tremi leti je bila v Gambeli zgrajena nova srednja šola z darovi Slovencev. V Sloveniji
pripravlja prostovoljce za pot v Etiopijo (predvsem študente medicine), ki nekaj mesecev delajo
na misijonu. Pred mesecem dni je odpeljal na misijon zelo veliko zbranih zdravil in sanitetnega
materiala.

Vsi vaši prostovoljni darovi bodo namenjeni izključno revnemu prebivalstvu Etiopije, predvsem
otrokom, mladim in bolnim. Svoj dar lahko nakažete:
Misijonsko središče Slovenije
Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
NLB: SI56 0201 4005 1368 933
Referenca prejemnika: 00 279204 koda namena: CHAR
Namen nakazila: Lakota v Etiopiji
Lahko pa denar v gotovini prinesete tudi na cvetno nedeljo, 14.4., in ga po obeh svetih mašah
oddate v zakristiji. Na vas bo takrat čakala oseba, pri kateri boste uredili vse potrebno.
Lepo vas vabimo k premisleku in k odločitvi za pomoč.

BLAGOSLOVLJEN POSTNI ČAS IN LEPO PRAZNOVANJE
VELIKE NOČI!

PRIPOROČAMO TUDI:
POSTNI ČAS je čas priprave na Veliko noč. Verni se pripravljamo z molitvijo, odpovedjo in dobrimi
deli. Kdor zna moliti naj sklene roke in moli. Vsak človek pa je poklican k odpovedi in dobrim
delom.
Slovenska Karitas vsako leto predlaga akcijo 40 DNI BREZ ALKOHOLA
- za lepše odnose v družini, za zdravje in veselje
- za varnost na cesti
- za zbranost v službi in pri delu
- za dober zgled zmernosti mladim in družbi

