ZAHVALA SCHÖNSTATTSKI DRUŽINI ZA POMOČ
Pozdravljeni, dragi dobrotniki Schönstattske družine iz Slovenije in dejavni člani Botrstva Kenija!
Dovolite, da se vam oglasim v imenu župnika Ima iz kraja Lodwar v Keniji, kjer vaše molitve in
materialna pomoč, rojevajo vidne sadove. Že eno leto stojite ob strani mlademu duhovniku, ki
sredi pozabljenega puščavskega sveta Kenije, oznanja Kristusa in njegovo Ljubezen.

Kje deluje duhovnik Imo?
Škofija Lodwar je bila ustanovljena 30.1.1978. Spada v metropolijo Kisumu, v kateri je še šest
drugih škofij. V Keniji so štiri metropolije. Skupno štejejo 26 škofij. Škofija Lodwar -13 je ena
največjih v Keniji. Velika je 77.000 km2. Slovenija, ima za primerjavo „samo” 20.271 km2.
Katoliške škofije v Keniji, januar 2006: https://cutt.ly/GmfOUVt
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https://cutt.ly/wmfUBS2

Škof Dominik Kimengich, ki iz škofije Eldoret, soupravlja škofijo Lodwar.

https://cutt.ly/DmfUaCt

Pokorščina brez meja v „Ponvi brez obzorja”*
*Prvi misijonarji v Turkani na SZ-delu Kenije, kjer se nahaja škofija Lodwar, so ta predel Kenije zaradi neizprosne vročine in suše,
ki trajata vse leto, poimenovali „Ponev brez obzorja.” Na zgornjem zemljevidu angleško Great Rift Valley-Velika izsušena dolina.

Čeprav eden najmlajših duhovnikov v škofiji Lodwar je duhovnik Imo med škofovimi najbližjimi
sodelavci in svetovalci. Na ravni škofije Lodwar je tudi vodja Urada za pastoralo duhovnih
poklicev. Poleg teh odgovornih služb, od leta 2019 vodi tudi župnijo. Nalogo je sprejel s težkim
srcem, saj ga je imenovanje za župnika te župnije, doletelo sredi magistrskega študija v Rimu.
V duhu pokorščine se je vrnil v Kenijo in začel nemogoče spreminjati v mogoče. Od tedaj, dela
vse v Božjem imenu in v neomajni veri v Božjo pomoč.

„Ne glej nazaj, temveč glej naprej!
Ne glej na to,
česar nimaš in ne zmoreš!
Odkrivaj še neodkrite možnosti
in delaj samo to,
kar ta trenutek lahko storiš!“
župnik Imo Donald Ekadeli Basols

Po vrnitvi v domovino je hitro spoznal kako veliko breme mu je naloženo. Župnija je bila že na
prvi pogled povsem na tleh. Čakali so ga dolgovi prejšnjega župnika. Župnijska cerkev Svetega
nadangela Mihaela je bila v slabem stanju. Župnišče je bilo delno porušeno, saj mu je ob dežju
voda tekla na posteljo. Za župniščem delno ograjena peščena tla, ki naj bi služila za vrt. Vode
nikjer! Na duhovnem področju, ni bilo nič bolje. Predhodnik se je zaradi teh okoliščin, predal
pijači in umrl. Sprti in razpršeni verniki, niso hoteli več prihajati v cerkev, zakramentalno
življenje je vse bolj umiralo. Razdalje v župniji so tako velike, da vsem ni mogoče nuditi tedenske
oskrbe z zakramenti in bogoslužjem. Razdalje premaguje večinoma peš. Za pastoralno delo in
oskrbo bolnikov, bi nujno potreboval vozilo. Sam za vse, ... !
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Delno porušena cerkev sv. Nadangela Mihaela v Lodwarju, 2020.

Neuspešen poskus pridelave zelenjave na župnijskem vrtu.

V tem stanju je mogoče vztrajati le, če neomajno zaupaš Bogu in vsak dan začneš z mislijo, da
Bog svojega služabnika ne bo zapustil. Župnik Imo je hkrati molil in reševal najnujnejše potrebe.
S pomočjo prijateljev in dobrotnikov je prišel do prve vodne cisterne. Popravil je cerkev in jo
zaščitil proti poplavam. Poskrbel za zmanjšanje izdatkov in skušal na peščenih tleh pridelati
nekaj zelenjave.
Ovir pri njegovem delu, mu ni zmanjkalo. V letu 2020, so doživeli sušo, potres, 2 x poplave in
neizprosno požrešne puščavske kobilice. Kaj pomeni oblak kobilic, lahko razumemo le, če
pogledamo v oblak, iz katerega sneži. Deležni so tudi pandemije Corona virusa, ki revno državo
zaradi nerazvitega zdravstva in slabe osveščenosti, še bolj pesti. Pomanjkanje je dvignilo cene
najosnovnejših življenjskih potrebščin v nebo. Že prej visoka brezposelnost, se je še povečala.
Vojska je strogimi ukrepi in policijsko uro vzdrževala karanteno. Zaščitnih mask primanjkuje. S
higieno se ne obremenjujejo preveč.

Večmesečni napad puščavskih kobilic leta 2020.

Po nastopu službe, se župnik Imo ni obotavljal. Ob prvih obiskih vasi svojih faranov je najprej
zbral vaščane in skušal ugotoviti, kaj je pri njih jabolko spora. Z vztrajnostjo in naporom je
poskrbel za spravo in mir med sprtimi verniki in skupinami ter dosegel edinost med župljani. Za
župnijske sodelavce in skupine je napisal priročnik, oziroma nekakšen pravilnik, po katerem
segajo tudi duhovniki iz drugih župnij in škofij. Za ljudi je organiziral duhovne obnove in na koncu
za vse priredil župnijski spravni praznik. Ta dogodek je ljudi prepričal, da je njihov mladi župnik,
res dobri pastir po Jezusovem zgledu. Župniku Imu je bil dodeljen tudi duhovni pomočnik, vendar
je že po nekaj mesecih umrl.
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Pri sveti maši je vedno veliko otrok.

Spirala revščine, pomoč za samopomoč in nove stiske.
Župnik Imo je letos (2021), dopolnil 34 let. Koliko trpljenja in vsega drugega, se je v samo dveh
letih, že zvrstilo pred njegovimi očmi in njegovimi delovnimi rokami. A kot, da vsega hudega še
ni dovolj, se je moral spoprijeti s problemi novih razsežnosti. Mladi nimajo perspektive, ni prave
izobraženosti in zagona v kmetijstvu, pri higieni in oskrbi z vodo, v gospodarstvu in tudi ne prave
zdravstvene oskrbe. Nihče ne skrbi za zaščito deklet in otrok pred kriminalom. Nihče ne
ozavešča družin o nevarnosti obredov obrezovanja deklic itd. Tudi alkohol je vedno večji problem.
Skrbi ga, ker se ljudje na takšen način, ne bodo mogli nikdar rešiti iz začaranega kroga revščine.
Župnik Imo v ženskem zaporu Lodwar. Čeprav sam potreben pomoči, skrbi za najbolj zavržene
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Močno zaupanje v Boga, tlakuje pot do rešitev.
V svojem srcu je župnik Imo kmalu spoznal, da mora misliti dolgoročno. Kljub skromnim
dohodkom je sklenil postaviti župnijsko večnamensko stavbo. V njej bodo primerni prostori za
delovanje župnijskih skupin, za izobraževanje, praktično pomoč in prodajo lokalnih izdelkov.
Tamkajšnje prostore, bodo lahko najemale tudi druge organizacije za svoje izobraževalne in
družabne dejavnosti. Obiskala ga je tudi delegacija mladih, ki ga je prosila, da bi zanje uredil
športno igrišče.

Prvi temelji zgradbe, namenjene za župnijski dom, …

Župnik Imo pri gradnji.

Domačini so z veliko požrtvovalnostjo poprijeli za delo in prispevali svoje skromne denarne
prispevke. Stavba je začela počasi rasti. Župnik Imo preverja načrte in nadzoruje napredek
gradnje, zbira sredstva za plačilo delavcev in tudi sam poprime za delo. Ne pozabimo, večinoma
lačen in v neznosni vročini.

Prvi obrisi župnijskega centra.

Župnijski dom počasi raste.

Župnika Ima je nenadoma napadla velika utrujenost, za katero najprej niso našli razloga.
Nazadnje so le postavili diagnozo: malarija. Ko si je toliko opomogel, da je mogel maševati, je
nevarno zbolela še njegova mama. V bolnišnici zanjo ni bilo prostora. Z veliko ljubeznijo do
matere je župnik Imo z zadnjim denarjem kupil transfuzije za mamo. Ko sem ga vprašala: „Kaj
pa boš zdaj jedel, ko nimaš več denarja?” mi je odgovoril: „Bom že nekaj. Saj imam Evharistijo.”
Končno si je mama po prejetih transfuzijah krvi in po drugih zdravilih, le nekoliko opomogla.
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Božja dobrota in dobrota „ubogih vdov.”
Iz omenjenega lahko vidimo, da je v življenju duhovnika Ima, na delu božja roka. Blagoslavlja ga
za njegova dejanja pokorščine, blagoslovljen je zaradi neomajnega zaupanja in vere v Boga.
Blagoslovljen je zaradi nenehnih odpovedi potrebnim stvarem. Blagoslovljen je zaradi
radikalnega življenja za Boga in za duše. Blagoslovljen je zaradi svojega uboštva za Kristusa!
Slovenska Schönstattska družina je doslej veliko pripomoglo k uresničitvi popravila župnijske
cerkve in pri zagotovitvi oskrbe z vodo. Ko je bilo najhujše, so prav darovi Slovenske
Schönstattske družine omogočili, da župnija svetega Nadangela Mihaela ni bila ukinjena. Mama
župnika Ima, je lahko dobila življenjsko nujno medicinsko pomoč in ozdravela. Tudi izvedba
župnijskega spravnega praznika je bila mogoča, le po dobroti vaše Schönstattske družine in po
prejetih darovih vaših članov.

Župnik Imo pri nadzoru gradbenih del, maj-junij 2021, v ozadju vidno popravljena cerkev svetega Nadangela Mihaela,

Doslej zbrani materialni darovi in vsi molitveni prispevki dobrotnikov, kličejo Božji blagoslov ne
le na župnika Ima, ampak predvsem in najprej na vas same, dragi dobrotniki in prijatelji. Ob misli
na vas, mi pride pred oči evangeljska prilika o usmiljenem Samarijanu. Bil je tujec, ki je oskrbel
nevarne rane neznanemu človeku.
Tudi Vi se niste obrnili proč, ko sem vas v imenu župnika Ima prosila za pomoč. Tomaž, Jože in
vsi drugi, katerih imen niti ne vem, vi ste usmiljeni Samarijani za najbolj uboge in preizkušane
brate in sestre v Lodwarju v Keniji, ki velja za enega od najbolj pozabljenih delov tega planeta.
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Procesija Presvetega Rešnjega Telesa in Krvi, Lodwar 2021

Trenutno aktualne potrebe:
Trenutno je župniku Imu, največji izziv nakup hrane, saj pridelovanje zelenjave ni mogoče.
Potrebuje tudi finančno podporo pri gradnji župnijskega doma. Predvsem za nakup gradbenega
materiala in plačilo delavcev za mesece junij-december 2021. V Božjih rokah je tudi velika želja,
župnika Ima, pridobiti vozilo s katerim bo mogoča stalna duhovna oskrba oddaljenih župljanov.
Marsikaterega težko ali na smrt bolnega, bi s tem še pravočasno oskrbel z zakramenti.

Neskončne peščene poti po župniji Nadangela Mihaela,

Značilna na pol puščavska pokrajina župnije Lodwar.

Zanimivost:
„Danes sem ubil škorpijona!” mi je nekega dne sporočil
župnik Imo. „Ogromnega, človeku smrtno nevarnega
škorpijona, ki se je plazil za župniščem. Toda angel
varuh se je izkazal! Bogu hvala za njegovo varstvo.”

.

Vaške poti postanejo v dežju hudourniške struge.
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S svojimi prispevki, ste doslej že ogromno prispevali za materialno in duhovno rast župnije
Svetega nadangela Mihaela v Lodwarju v Keniji. Brez vas, te župnije že zdavnaj ne bi bilo več.
Njena usoda je visela na nitki, ne le zaradi smrti predhodnega župnika, ampak predvsem zaradi
revščine, suše, poplav, potresa, pandemije. Po vas je župnik Imo zmogel velika dela. Po vas, se
v pozabljene ljudi, vrača vera v Boga, ki je Ljubezen.
Prosim vas, da po svojih močeh še naprej vztrajate pri botrstvu za Kenijo. To lahko storite na
več načinov:
-

Najprej in predvsem z molitvijo za duhovnika Ima, za njegovo zvestobo in vztrajnost kljub
nenehnim preizkušnjam.

-

Duhovnik Imo in njegova župnija, se priporočata tudi za vašo finančno pomoč. Četudi je
vaš dar, dar uboge vdove, z njim v očeh najbolj potrebnih, prižigate iskrice upanja.

-

Lahko darujete tudi za maše po vaših osebnih namenih, ki jih bo daroval župnik Imo
(prispevek je 20 EUR). Tudi za tako imenovane Gregorijanske maše, lahko sporočite svoje
namene. Župnik Imo, bo 30 dni zapored maševal za posameznega pokojnika ali za
pokojno družino, kakor boste navedli (prispevek za Gregorijanske maše je 600 EUR) .

-

Prosim vas, da nagovorite tudi druge ljudi in jim poveste, s kakšnimi težavami se sooča
župnik Imo in njegova župnija. Naj se širijo tudi dobre novice o Cerkvi in o duhovnikih. Še
posebej v času, ko nam mediji nenehno vsiljujejo slabo mnenje o njih in vidijo le slabe
zglede. Svoje darove in mašne namene posredujte gospodu Tomažu ali gospodu Jožetu.

Za vsako Vašo molitev in za vsak Vaš dober dar, vsem še enkrat prisrčna hvala! Po rokah
duhovnika Ima, boste vsak dan prejeli tudi „blagoslov dobrotnikom,” ki je namenjen Vam in vsem
Vašim dragim, ki jih nosite v svojih srcih.
V imenu duhovnika Ima, z veliko hvaležnostjo:
Marija Weisskirchen

*****

POMOČ NAKAŽITE PREKO RAČUNA SLOVENSKE SCHÖNSTATTSKE DRUŽINE:
Prejemnik: Tomaž Kvaternik
IBAN: SI56 0202

8364 2992 194

BIC: LJBASI2X
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00 18101914
Koda namena: CHAR
Namen: BOTRSTVO KENIJA
Naslov: Cesta 19. oktobra 29, 1386 Stari trg pri Ložu
Država: SLOVENIJA
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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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