
ZAHVALA MISIJONARJEM OB SKLEPU MISIJONA 
 
 
Spoštovana voditelja misijona v Vipavi, pater Marjan Čuden in pater Janez Papa! Spoštovani pater 
Peter Lavrih! 
 
V tem dobrem tednu dni, ki smo jih skupaj preživeli v vipavski župniji, ste postali kar malo naši: gradili 
smo skupnost z vsakodnevnimi svetimi mašami, nagovori, posebnimi nagovori za posamezne 
skupine. Skupnost se je gradila z obiski bolnikov, družin, molitvenih sosesk. Otroci so bili veseli 
oratorijskih dni. 
 
Postajal je to čas, ko je bilo na drugačen način prijetno biti skupaj, v občestvu, še  mraz v cerkvi žaru 
misijona zlepa ni mogel do živega. Da bi bili eno! 
 
Z zaupanjem smo se priporočali škofu Gnidovcu in svetemu Štefanu za blagoslov tega milostnega 
časa. In v tem tednu lahko doživeli odrešujoče spovedi, tolažbo in spodbudo v trenutnem 
življenjskem položaju.  Morda se je v času misijona pri kom odprla duhovna rana, ki je dolga leta 
čakala, da se zdaj preko molitve, spovedi in evharistije očiščuje in zdravi.  
 
Marsikje bodo sadovi misijona vidni čez čas. Na osebni in skupnostni ravni. Drug ob drugem namreč 
zorimo za nebesa. Tja si pa vsi želimo. 
 
In ko tako zazrti občudujemo nad oltarjem podobo svetega Štefana, ki ga angeli dvigajo v nebo, si  
smemo predstavljati, da bi bil nekoč namesto svetega Štefana na oblaku vsak od nas. Kaj pa bi storili, 
če bi k nam na ta oblak na poti v nebo prisedel človek, ki ga najbolj ne prenašamo, nekdo, ki nas je 
najbolj prizadel? Tudi s tako ponazoritvijo utegnemo pri sebi spremljati sadove tega misijona: da z 
ljubeznijo sprejemamo drugačne in grešne, da premagujemo ošabnost in napuh. 
 
Naj se v teh dneh slišane spodbude, besede poguma, podprte s prispodobami in številnimi zgodbami, 
čim bolj udejanjajo v naših življenjih. Da bi znali odkrivati predvsem tistih 90 odstotkov dobrega, ki je 
v vsakem človeku.  
 
Pater Marjan in pater Janez, hvala za vse, kar sta nam dala in posredovala v času misijona v vipavski 
župniji. Naj vaju Bog obilno blagoslavlja pri nadaljnjem izpolnjevanju vajinega velikega poslanstva. 
Hvala obema! 
 


