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dr. Marija Weißkirchen 

Doverheide 48 

41836 Hückelhoven 

 

Schönstattska družina Slovenije! 

Gospod Jože Matevžič! 

 

Hückelhoven, na praznik Marijinega Brezmadežnega Srca, 20.06.2020 

 
 

Spoštovani gospod Matevžič! 

Spoštovano vodstvo in člani Schönstattskega gibanja Slovenije! 

 

Z veliko hvaležnostjo v srcu se Vam zahvaljujem, da smem stopiti v stik z Vami kakor mi je dovolil 

gospod Jože Matevžič, s katerim ohranjava stike preko Facebooka. Vaša odprtost za pomoč 

katoliškemu duhovniku iz škofije Lodwar v Keniji je ganljiv dokaz, da Bog svojih otrok, ne prepusti 

sirot. 

 

Škofija Lodwar je zelo mlada škofija in leži v severnem oziroma severozahodnem delu Kenije, kjer 

se razprostira polpuščava. Gospod Imo Donald Ekadeli Basols deluje kot  župnik v župniji svetega  

Mihaela v Lodwarju in je poleg tega na škofiji odgovoren za pastoralo duhovnih poklicev. 

 

Imo je  rojen 02.01.1987. Šolal se je v tedanjih težkih razmerah, nato pa sprejel božji klic v duhovniški 

poklic. Po posvečenju 2014, je opravljal duhovniško službo na eni od župnij v domači škofiji. Zaradi 

njegove izjemne nadarjenosti in pobožnosti, kakor tudi zaradi njegove predanosti duhovniškemu 

poslanstvu in pokorščini škofu, je bil leta 2017 poslan na magistrski študij v Rim. Na Papeški 

Univerzi svetega Križa, je prejel naziv magister teologije. Zaradi pomanjkanja denarja, ga je škof 

2019 prosil, naj se za dve leti vrne v domovino in se potem vrne na doktorski študij v Rim. 

 

Kot goreči duhovnik oblikovan po božjem Srcu, g. Imo vztraja v nemogočih razmerah in oznanja 

evangelij sredi najtežjih preizkušenj in revščine. Samo letos so njegovo župnijo prizadele smrtonosne 

poplave. Kar dve reki sta poplavili hkrati in se zlili v eno samo jezero. Več vasi je voda odnesla s 

seboj, pri tem je umrlo veliko ljudi iz njegove župnije. Mnogih bolj oddaljenih članov župnije ni 

mogel niti obiskati, saj nima primernega prevoznega sredstva. Poplavljena je bila tudi župnijska 

cerkev z župniščem, zaradi česar sta obe zgradbi postali začasno nevseljivi in neuporabni. Poplavam 

je 3.5.2020 sledil potres, ki je načete in razmočene zgradbe dodatno poškodoval. Z vrnitvijo vročega 

tropskega vremena, so deželo preplavile nepregledni roji kobilic, ki uničujejo vse, kar je zeleno. 

Vsemu se je pridružil še virus Corona. Država je dvignila cene in davke v nebo. Prepovedala je vsa 

bogoslužja z ljudstvom, kar pomeni, da že več mesecev ni nikogar, ki bi mu prinesel vsaj kak majhen 

dar, bodisi v materialni ali v denarni obliki. Škof je duhovnike zaprosil, naj si pomagajo kakor vedo 

in znajo, kajti tudi škofija je ob vsem tem brez vseh sredstev. Mnogim župnijam grozi zaprtje. 

 

V tej stiski mi je g. Imo dovolil, da pomagam zbirati sredstva za njegovo preživetje in ohranitev 

župnije. Glej priloženo pooblastilo v angleškem jeziku. Projekt sanacije župnišča in cerkve je ocenjen na 

okrog 20.000 USD, projekt za primerno župnijsko terensko vozilo okrog 50.000 USD. Medtem, ko 

te vsote daleč presegajo možnosti zasebnih donatorjev je potrebno najprej omogočiti golo vsakdanje 

preživetje: nakup hrane, zdravil in obleke. 

 

Zaupam v Božjo pomoč in v ljubezen naše nebeške Matere Marije in Vas v tej neomajni veri prosim 

za pomoč v naštetih stiskah mladega upa Cerkve v Keniji. Mnogo duhovnikov opušča svoj poklic iz 

obupa. Prosim Vas v Gospodu, pomagajte po svojih močeh v Gospodovem vinogradu s svojimi 

velikodušnimi darovi. 
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Za Vaš odgovor se Vam že vnaprej najlepše zahvaljujem. V kolikor bodo spet možni mednarodni 

poleti v Evropo in bodo razmere to tudi finančno omogočale, bom poskrbela za to, da Vas bo g. Imo  

prišel tudi osebno obiskat in Vam poročat o njegovem življenju in delu. Tudi sam mi je sporočil, da 

je to njegova velika želja. S svoje strani Vam vsem in vsakemu posebej zagotavlja svojo vsakdanjo 

molitev in blagoslov. 

 

Predlagam, da se o konkretni obliki Vaše prostovoljne pomoči, dogovorite z gospodom Matevžičem. 

Vsak vaš dober dar je dar za Gospodov vinograd. Naj Vam Bog stoterno povrne! 

Gospod Imo ima tudi svojo Facebook stran: https://www.facebook.com/donimo.bassols   
 

Hvaležno Vas pozdravljam! 

 

dr. Marija Weißkirchen 

00 49 176 990 843 50 

marija.weisskirchen@gmail.com  

https://www.facebook.com/marija.weisskirchen.3 

 

P.S. Nekaj podatkov o meni: Rojena sem v župniji Zgornje Gorje. Po končanem doktoratu iz teologije, 
sem nekaj let delovala v Sloveniji kot katehetinja in asistentka pri katedri za dogmatiko na Teološki 
fakulteti v Ljubljani. Zaradi tedanjih varčevalnih ukrepov Univerze, sem potem delovala v Državnem 
Zboru Republike Slovenije na Odboru za zadeve Evropske Unije. Po poroki sem se preselila v Nemčijo, 
kjer sem sprva delovala na Konzulatu RS v Düsseldorfu, zdaj pa sem zaposlena kot namestnica vodje 
kadrovske službe v nekem podjetju z 200 zaposlenimi. Moja preostala teološka dejavnost, se izraža v 
več kot 100 prevodih teoloških del in Cerkvenih dokumentov iz nemškega, angleškega in italijanskega 
jezika v slovenščino. 
 

Priloga: POOBLASTILO - Bassols Imo Hailemariam 

 

 
Podatke pod to vrstico je dodal Tomaž Kvaternik 
 

POMOČ NAKAŽITE PREKO RAČUNA SLOVENSKE SCHÖNSTATTSKE DRUŽINE: 
 

Prejemnik: Tomaž Kvaternik  
IBAN: SI56 0202  8364 2992 194 
BIC: LJBASI2X  
Referenca: SI  00  18101914 

Koda namena: CHAR 
Namen: BOTRSTVO KENIJA 
Naslov: Cesta 19. oktobra 29, 1386 Stari trg pri Ložu 

Država: SLOVENIJA – 705 
 

 
 

     Župnik IMO: https://www.facebook.com/donimo.bassols, bo rad sprejel tudi vaše FB prijateljstvo. 

     Enako tudi gospa dr. Marija Weißkirchen: https://www.facebook.com/marija.weisskirchen.3  
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