
 

 

Pošiljam že prejšnji mesec obljubljeni prispevek g. župnika Ima iz Kenije, ki Vam ga dostavljam v lastnem 
prevodu: dr. Marija Weisskirchen, Hückelhoven, Nemčija 
 

Pozdravljeni dobrotniki, člani Schönstattske družine iz Slovenije! 
 

Župnija Svetega nadangela Mihaela je najmlajša župnija v katoliški škofiji Lodwar, ki  pokriva  

pokrajino Turkana na severozahodu Kenije. Pokrajina Turkana meri 77.000 km2. Ta pokrajina je 

puščavska in pol puščavska jaškasta dolina. To je peščeno področje, obdano z več gorskimi verigami 

vzdolž ugandske meje na zahodu in na jugu. Na severu potekata meji z Etiopijo in Južnim Sudanom. 

Pokrajina Turkana šteje 955.399 prebivalcev. Nomadska ljudstva Turkane se soočajo z mnogimi 

notranjimi izzivi: ciklične suše in lakota, večna negotovost glede hrane, endemična podhranjenost, 

radikalno pomanjkanja vodnih virov, pomanjkanje industrije in komunikacijskih sredstev, prevoznih 

cest in varnosti meja.   
 

Dne 27. septembra 2020 je župnija svetega  Mihaela praznovala peto obletnico obstoja. Župnija 

je bila ustanovljena 29. septembra 2015 in posvečena svetemu nadangelu Mihaelu. Kljub težavam 

zaradi Corone je bila župnijska slovesnost polna nepopisnega veselja in sreče ter Božjega blagoslova 

in varstva. Pri slovesnem bogoslužju je bilo navzočih okrog 700 ljudi. Imeli smo 20 krstov, 34 mladih 

je prejelo prvo sveto obhajilo in tudi 34 poročenih parov je obnovilo svoje zakonske obljube. Za nas 

vse je bil to dan neizmernega veselja.   
 

Na to slavje smo se skupno pripravljali z velikimi napori in delavnostjo, saj so nam letošnje 

poplave in potres, skoraj porušili farno cerkev. Treba je bilo dvigniti tla in utrditi temelje. Popravili 

smo tudi fasado, saj je pravzaprav skoraj ni bilo več. 
 

Bogu se zahvaljujemo za velikodušno dobroto vseh Vas, naših prijateljev in dobrotnikov, ki nas 

podpirate in nam pomagate pri evangelizaciji v naši misijonski deželi. Dragi prijatelji! Samo z Vašo 

pomočjo je bilo mogoče izvesti to slavje in naše občutje neskončne sreče tisti dan, je bilo za nas 

veliko. Ljudje so ves dan ostali na župniji in se veselili. Z vašo pomočjo sem lahko nakupil dovolj 

mesa za vse. Pekli smo koze in nekaj volov! Za mnoge izmed njih je bil to nepozaben župnijski 

praznik. Z našimi hvaležnimi in ponižnimi molitvami, se vam v Gospodovem imenu, za vso vašo 

pomoč iz vsega srca zahvaljujemo.  
 

Rad bi Vas obvestil tudi o naših prihodnjih ciljih. Naša farna cerkev je potrebna obnove tudi 

znotraj. Nabaviti je potrebno skoraj vse liturgične predmete, kot so: kadilnica in čolniček za kadilo, 

svečniki, tabernakelj, krstni kamen, … Naša velika bolečina je ta, da župnija nima avtomobila, s 

katerim bi bilo mogoče ljudem pomagati v bolezni in tudi v pastoralnem smislu. Velikokrat lahko 

pomagam le tako, da mrtvega zgolj blagoslovim in pokopljem, saj mu nisem mogel pravočasno 

prinesti svetih zakramentov, čeprav sem pešačil več ur ali dni.   
 

Prosim Vas v imenu vseh naših revnih in od vsega sveta zapuščenih ljudi: Pomagajte in 

podpirajte nas še naprej. Vaše veselje naj bo obilno, saj z Vašimi dobrimi deli pomagate Jezusu 

Kristusu samemu: „Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.” 
 

Na priloženih fotografijah tudi vi podoživite naše veselje na praznični župnijski dan. Kako želim, 

da bi se Corona čimprej končala in bi prišel dan, ko Vas bom lahko obiskal ter se Vam vsakemu 

posebej osebno zahvalil! 
 

Neskončno hvaležen v Gospodu: Imo Donald Ekadeli Basols, župnik 
 

        

    
  Več slik s 5. obletnice župnije najdete na:https://schoenstattska-druzina.si/botrstvo-kenija/   

 

https://schoenstattska-druzina.si/botrstvo-kenija/

