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Mt 22,15–21 

VSI SMO MISIJONARJI 
»Kolikokrat se mi je na apostolskih potovanjih primerilo, da sem videl, kolikšna 
je žetev, pa sem slišal, da ni misijonarjev: duhovnikov, bratov, sester, oseb, ki 
se posvečajo evangelizaciji,« je z bridkostjo zapisal sv. Janez Pavel II. v svoji 
poslanici za 170. svetovni misijonski dan. Na današnjo nedeljo, ki jo 
imenujemo tudi »misijonska«, je še ena priložnost več, da se še bolj živo 
zavemo, da je vsak kristjan misijonar. Kakor je voda mokra ali ogenj vroč, tako 
mora biti tudi vsak Kristusov učenec oznanjevalec njegovega evangelija.  
Sv. Janez Pavel II., ki je v času svojega papeževanja opravil mnoga 
misijonska potovanja, poudarja: »Vsak kristjan, ki je s krstom vključen v 
Cerkev, je poklican, da je misijonar in priča. To je izrecno Gospodovo naročilo. 
In Sveti Duh pošilja vsakogar, ki je krščen, da oznanja in daje pričevanje o 
Kristusu vsem narodom.« Ko govorimo o misijonih, imamo navadno pred 
očmi daljne dežele, kjer živijo Afričani in Azijci. Med njimi delujejo duhovniki, 
redovnice, redovniki in laiki, ki jim z besedo, še bolj pa z zgledom oznanjajo 
Jezusov nauk o bratstvu vseh ljudi in o ljubezni, ki naj bi nas povezovala. Tudi 
na to je treba misliti. Misijonarje, ki v našem imenu daleč od doma in pogosto 
v težkih razmerah, a z veliko ljubeznijo in požrtvovalnostjo, polagajo temelje 
Kristusovi Cerkvi, moramo podpirati z molitvijo in tudi z materialnimi darovi. 
Vendar pa bi misijonska nedelja ne dosegla svojega namena, če se sami ne 
bi zbudili, če se ne bi trudili postati misijonarji v svojem okolju. Vsak, ki je 
krščen, je misijonar in priča. Misijonskih poklicev ne bo, če med nami ne bo 
velikodušnosti, če ne bo žive zavesti, da sem nekomu potreben. Mnogi ljudje 
danes ne vedo, čemu naj bi še živeli. Zdi se jim, da je njihovo življenje brez 
koristi, da nikomur niso potrebni. Odprimo oči in videli bomo, koliko ljudi nas 
potrebuje: člani naše družine, sodelavci, stanovalci našega bloka, stari, bolni, 
osamljeni … Naše misijonsko področje je ogromno. Tukaj je naša Zambija, 
naš Madagaskar, naša Indija! 
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SUPERJUNAK 
Blaž in Neža sta se na vsakem koraku trudila, da nikoli nikomur ne bi odrekla 
pomoči. Drug drugega sta spodbujala in si dopovedovala, da zmoreta. Blaž je 
Neži z okornimi velikimi tiskanimi črkami napisal sporočilo: TI ZMOREŠ TE 
RAČUNE! Listek ji je zataknil v matematični delovni zvezek. Vedel je, da Neža 
nima rada matematike in da jo po tri strani računov za domačo nalogo spravijo 
v slabo voljo. Ko se je spomnila na Petra Klepca, se je lažje spopadla z 
matematičnim bremenom. Izračunala je zadnji račun in bila navdušena nad 
svojim znanjem. »Res postajam močna v matematiki!«  
»Jaz pa v nošenju bremen,« se je pohvalil Blaž, ki je pomagal mami prenesti 
polno vedro opranega perila.  
»Kmalu bova močna kot Bog!« je Blaž skrčil komolce in pokazal svoje mišice.  
»Blaž, tega si ne želi! Babilonci so želeli biti kot Bog, pa se jim je njihov stolp 
podrl,« je Neža previdno opozorila brata. »Nevarno si je želeti, da bi bili kot 
Bog.« 
»Zakaj pa? Saj nas starši spodbujajo, naj živimo kot Jezus. Zakaj si torej ne 
smem želeti biti močan kot Bog, da bi lahko delal dobre reči?!«  
Neža ni vedela odgovora. Poiskala je starše. Ati je prižgal svečko kot pri večerni 
molitvi in takole razložil: »Prav je, da si želimo živeti kot Jezus. Narobe pa je, da 
hočemo biti kot Bog. Bog nas je vse ustvaril in zato ga slavimo in se mu 
zahvaljujemo. To  počnemo tudi tako, da svojo moč uporabimo za dobra dela. 
Bog Oče nas ima neizmerno rad in želi, da smo srečni. Če bi hoteli vedno več 
in več moči, bi pozabili na druge in Boga. In ne bi bili srečni.« 
Mami je dopolnila atija: »Jezusa posnemamo tako, da se iz njegovih del učimo, 
kako živeti dobro. Jezus ni premagal slabega z mišicami, ampak z nečim 
drugim ...« 
»On sploh ni bil močan.« Blaž je bil kar malo razočaran. Jezusa je imel vedno 
za superjunaka. Ampak superjunaki imajo supermoči. Ne dovolijo, da jih drugi 
tepejo, kot so tepli Jezusa.  
»Jezus je vse slabo premagal s ponižnostjo. To pomeni, da je povsem zaupal 
Bogu Očetu in je vselej hotel narediti vse, kot hoče njegov Oče.« 
 

»Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.«  
(prim. Mt 22,21) 

Pred krščanstvom so ljudje mislili, da bog in cesar hodita vedno z 
roko v roki. 
Oblast je bila sveta, ker je izhajala neposredno od Boga. Zato ji niso smeli 
ugovarjati in so se ji morali pokoravati. 
Jezus je naredil oster rez in jasno ločil: Bog je Bog in cesar je cesar. 



Oblast prihaja od Boga, ker se uvršča med vse tisto, kar ima svoj obstoj v 
Bogu, toda to nikakor ne pomeni, da so oblastniki bog ali skoraj bog. 
Ta »rez« je bila osnova za ugovor vesti, ki so ga uveljavljali kristjani proti 
rimskim cesarjem: »Ti mi ukazuješ, naj ubijam, jaz pa tega ne bom počel, 
ker mi Bog zapoveduje nasprotno.« 
Iz tega »reza« se je počasi in z muko rojevala demokracija, ki sloni na 
tem sporočilu. 
Počasi in z muko. Tudi krščanskim oblastem je namreč ustrezalo 
vračanje v predevangeljske čase: »Če moja oblast prihaja od Boga, se ji 
podložniki ne smejo upirati: morajo biti tiho in ubogati.« 
Oblasti, ki ne znajo utemeljiti svojih ukazov in se sklicujejo zgolj na moč 
svoje oblasti, je potrebno imeti – in to vse! – za sumljive. Enako velja za 
vsakogar, ki se poskuša zamenjevati z Bogom. Bog je nekaj čisto 
drugega. 
 

Podobno kot v mesecu maju smo v oktobru spet tesneje povezani z 

našo nebeško materjo Marijo. Mesec oktober je namreč posvečen 

molitvi rožnega venca, s katerim se še posebej obračamo na našo 

nebeško mater. 

Rožni venec je sestavljen iz petih desetk (desetkrat zmolimo molitev 

zdravamarija). V vsaki desetki razmišljamo o eni od skrivnosti iz Marijinega in 

Jezusovega življenja.  

Poskusi v tem mesecu s svojimi domačimi ob večerih zmoliti vsaj eno desetko. Kakor 

so povezane jagode na rožnem vencu, naj tudi vas medsebojno poveže ter stke vez tudi 

z Jezusom in Marijo. 
A.K. 

 

Virus se širi med nami z veliko hitrostjo. Storiti moramo vse, kar je v naši 
moči ne samo da ohranimo svoje zdravje temveč tudi zdravje sočloveka. 
Če se bomo držali ukrepov ki so nam predpisani je velika verjetnost, da 
ne bomo zboleli. Zaradi vsega tega kar se dogaja okoli nas se moramo 
prilagajati tudi na verskem področju. Na praznik Vseh svetih bomo imeli 
štiri svete maše. Namesto glavne molitve po maši ob 15. uri bomo imeli 
molitve na grobu po vsaki sveti maši z namenom, da na pokopališču ne 
bo prisotnih preveč ljudi in bo majhna verjetnost za okužbo. Po vsaki sveti 
maši ste povabljeni, da greste h grobu svojih dragih, kjer bomo opravili 
molitve in blagoslov tako kakor na praznik popoldne. Povejte to tudi 
svojim sorodnikom. Svete maše na praznik ob 7., 9., 10.30., in 15., uri. Za 
rajne bomo molili pred vsako sveto mašo, tako da zvečer molitev rožnih 
vencev odpade. Zaenkrat tako. Če bo kaj drugače vas obvestimo.  
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Maše, ki so napisane kot druge, tretje… se oddajo naprej in jih opravijo drugi duhovniki 

12.10. 
ponedeljek 

Serafin, redovnik 18:00 +Čevka Tončka, 30. dan 

     13.10. 

torek Edvard, kralj 

18:00 +Hrovat Franc, obl. 
+Golob Mirko in Franc 
+Terezija Čepin, obl. 
+Gregor Uršič 

     14.10. 

sreda 
Silvan, mučenec 

18:00 
 

+Bodlaj Rezka in Franc 
+Gregor Zamljen, obl. in Franc Stanonik,  
+Kaker Jože,  Angela in Peter Erjavšek 

15.10. 

četrtek 
Terezija Avilska, učiteljica 7:00 -duhovniške in redovniške poklice 

16.10. 

petek Marjeta, redovnica 
17:15 
18:00 

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM -ŽPS  

+Sitar  Feliks, 7. dan 
+Andrej Slevec in Učeškove 

17.10. 

sobota 
Florencij, škof 

18:00 +Šimenc Anton in Frančiška (Zg.Str.53) 
+Gradišek Janez in Vogarjeve 
+Stanislav, obl., Anton Potočnik in Emil 
Crnkovič 
+Kemperel Franc, obl. (Žup.Nj.6) 
+st. Podgoršek in Simonič, obl. 

      18.10. 

 nedelja 

29. navadna nedelja 
MISIJONSKA 
 

7:00 
 
 
9:00 
10:30 

-za žive in umrle farane 
+Vikove 
+France in Marija Spruk 
+Marija Špruk, obl. 
-za zdravje in zdravo pamet 

     19.10. 

ponedeljek 
Pavel od Križa, redovnik 

18:00 +Gradišek Jože, obl. 

20.10. 

torek Irena, mučenka 
7:00 
 

-po namenu 

21.10. 

sreda 
Uršula, mučenka 

7:00 -za zdravje 

22.10. 

četrtek Marija Saloma, žena 
18:00 +Jože Kodra, obl. in ostale pokojne 

+Mihaela Žagar, obl. in Adolf Žagar 

23.10. 

 petek 
Roman, škof 

17:15 
18:00 

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM -Karitas 

+Čimžar Terezija, obl. in Čimžarjevi 

      24.10. 

sobota 
Senoh, menih 

18:00 +Ivan Trobevšek 
 

     25.10. 

   Nedelja 
30. navadna nedelja 
 

7:00 
 
 
 
9:00  
10:30 

-za žive in umrle farane 
+Šturbej Terezija, Rudi in Fajs Karel 
+Pavla, obl. in Florjan Martinc 
+Marjeta Čevka, obl. 
+Milan Močnik in st. Drešar 
-po namenu 

 

MOLITVE ZA RAJNE-  v teh dneh pred praznikom Vseh svetih lahko darujete za molitve za vaše 
rajne. Za njih bomo v novembru darovali tudi svete maše.  
 

 


