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ZAHVALA ZA VAŠO PODPORO IN DONACIJO 
 

Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z Vami vsemi! 
 

Vama in vsemu Schönstattskemu gibanju v Sloveniji, bi rad izrazil svojo ponižno hvaležnost in 

spoštovanje za podporo in darove, ki ste mi jih doslej naklonili v pomoč mojemu pastoralnemu delu 

na župniji. Meni in župljanom župnije Svetega nadangela Mihaela je bilo to v veliko pomoč. 
 

1. Družinsko ozadje: 
 

Moje ime je Bassols Imo Donald Ekadeli. Rojen sem 2. januarja 1987, torej sem star 33 let. Prihajam 

iz družine, kjer je bilo 7 otrok, 6 fantov in 1 deklica. David, Hezron  pozneje Cosmas, Williams, 

Bassols in Samwel ter Marija, moja edina sestra. Moj oče Imo Jožef je zapustil našo mamo Jacinto 

Moru (72) in nas otroke v veliki stiski. Zaenkrat sem edini v družini, ki je ob pomoči prijateljev, 

misijonarjev in dobrotnikov, dokončal študij.   
 

2. Šolanje: 
 

Osnovno šolo sem obiskoval v letih 1993-2000, srednjo pa od 2001 do 2004. V letu 2005, sem vstopil 

v veliko semenišče, kjer sem se pripravljal na duhovniško posvečenje, študiral filozofijo in teologijo 

in leta 2014 diplomiral. 
 

V letih 2017-2019 sem dobil štipendijo za podiplomski študij v Rimu. Študiral sem na Papeški 

Univerzi Svetega Križa v Rimu in dosegel naziv magister teologije. Zatem sem se vrnil v Kenijo, v 

domačo škofijo, ker nisem imel dovolj denarja, da bi nadaljeval še z doktorskim študijem. 
 

3. Dosedanje delo: 
 

Dne 6. decembra 2014, sem bil posvečen v duhovnika. Škof me je dodelil župniji svetega Danijela 

Combonija Lokor, kje sem deloval do leta 2017, dokler nisem odšel na podiplomski študij v Rim. 
 

Po svoji vrnitvi lansko leto (2019), sem bil imenovan za župnika župnije svetega Nadangela Mihaela, 

kjer zdaj delujem, poleg tega pa še za direktorja Škofijskega urada za duhovne poklice in za voditelja 

škofijskih pastoralnih projektov. 
 

Naša „mala župnija“ je stara 5 let. Imamo 7 podružnic. Kljub zelo omejenim sredstvom, se župnija 

počasi razvija. V župniji je trdno občestvo vere. Njena ekonomska odvisnost, pa je veliko breme 

pastoralnih delavcev. Moje delo tako zelo otežuje revščina. Letos (2020) so nas prizadele suša, lakota, 

sledile so poplave, invazija kobilic in potres, ki je uničil namakalne sisteme. Nimamo avtomobila za 

potrebe našega dela v župniji, zdaj pa smo še bolj odrezani od sveta zaradi pandemije Covida-19. 
 

4. Velika prošnja Schönstattskemu gibanju v Sloveniji: Tomaž Kvaternik in Jože Matevžič 
 

–Prosim za Vašo nadaljnjo podporo, da bi mogel izvrševati pastoralne dejavnosti v 

župniji in bi lahko uspešno dovršil tamkajšnje projekte. (glej pripis spodaj) 
 

– V sebi nosim željo, prihodnje leto septembra oditi v Rim, da bi dokončal svoj študij teologije.  

Vaše gibanje ponižno prosim za štipendijo. 
 

– Prosim Vas še, da nenehno molite za uspeh mojega župnijskega apostolata.  

Globoko upam na Vaš dobrosrčen odgovor! 

Bog naj vas za vaš trud in pomoč, obilno blagoslavlja! 
 

                Vaš brat v Kristusu! 
 

župnik Imo Donald Bassols 

 

 



PS Opomba Marije Weiskirchen: 
 

Trenutno v župniji poteka oskrbovanje najbolj revnih, ostarelih in bolnih ljudi s hrano, zdravili in s 

potrebnimi življenjskimi potrebščinami. Tukaj je velika težava v tem, ker ni avtomobila, saj ljudje 

živijo zelo razseljeni, razdalje so ogromne. Potekajo tudi obnovitvena dela po poplavah in potresu, 

ko so bile skoraj povsem uničene cerkve in župnišče. Zaradi puščavskega podnebja in peščenih tal so 

bile poplave spomladi in poleti 2020 smrtonosne za veliko ljudi v vaseh te župnije. Tisti, ki so ohranili 

življenje, pa so izgubili streho nad glavo in vse imetje (kolibe iz palic sladkornega trsa). Kjer je letos 

zraslo kaj užitnega (koruza in afriške vrste zelenjave), so letino uničile milijonske jate kobilic, ki so 

pustošile več mesecev. Lakota je tako huda, da mnogi ljudje zapadajo alkoholu in depresijam. 

 

 

 

 


