
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Jezus pa je spoznal  
njihovo hudobijo in rekel:  
»Kaj me preizkušate, hinavci?  
Pokažite mi davčni novec!«  
Dali so mu denarij.  
Nato jim je rekel:  
»Čigava sta ta podoba in napis?«  
Dejali so mu: »Cesarjeva.«  
Tedaj jim je rekel:  
»Dajte torej cesarju,  
kar je cesarjevega,  
in Bogu, kar je Božjega.« 

 

  (Mt 22,18-21) 

 

Danes je misijonska nedelja. Tudi vsi 
mi smo misijonarji. Ni nam potrebno 
potovati v oddaljene kraje. Če bomo 

le kot Tesaloničani, polni vere, 
upanja in ljubezni, bomo misijonarji 

v svojem okolju. Ta naziv  
bomo zaslužili tudi,  

če bomo pošteno živeli  
ter dali Bogu,  

kar je Božjega,  
in svetni oblasti,  

kar ji gre.  
Pri tem pa nikakor  
ne smemo pozabiti  

na bližnje. 
 

Uvodi pri sv. mašah 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

»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 evan-
gelizaciji,« 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 prilož-
nost 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 misi-
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jonska 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 vsako-
gar, 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 Je-
zusov 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, po-
lagajo 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 potre-
ben. 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, sode-
lavci, stanovalci našega bloka, stari, 
bolni, osamljeni … Naše misijonsko 
področje je ogromno. Tukaj je naša 
Zambija, naš Madagaskar, naša Indija! 
 

Po: S. Čuk, Misli srca 
 
 
 

 

 

 OBLAST OD BOGA 

 

 

»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. 
 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 
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* maše bodo darovane zasebno (duhovnik sam, brez navzočnosti vernikov) 
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Dragi moji, če imate ozko srce,  
ga bo molitev razširila,  
da boste ljubili Boga.  
Molitev omogoča,  
da že tukaj okušamo nebesa in  
nekaj nebeškega prihaja v nas. 
 

(sv. Janez Vianney) 
 

Ljubezen in vera hodita skupaj. 
Druga drugo dopolnjujeta. 
 

(sv. Terezija iz Kalkute) 

 

 18. 10. NEDELJA * 29. MED LETOM * MISIJONSKA * Luka, evangelist 
 
 

 

10.00 
 

… za darove Sv. Duha 
… za + Apolonijo ČRETNIK 
 

 

 19. 10. PONEDELJEK * Pavel od Križa, duh. * obl. posvetitve MB stolnice 
       

19.00 
 

… za + Marjana MEŠIČA 
 

 20. 10. TOREK  * Rozalina, redovnica * Vendelin, opat * b. sl. Anton Strle, duh. 
 

 

19.00 
 
 

… za + Vido HLEP in vse POSEDELOVE 
 

 

 21. 10. SREDA  * Uršula, devica, mučenka * Hilarion, opat 
 

 

19.00 
 

… za + Stanislavo DUCMAN in vse ZIDARJEVE 
 

 22. 10. ČETRTEK  * Janez Pavel II., papež * Melon, škof * Marija Saloma 

 
 

                       19.00 
 

… za + Anico JAZBEC (1. obl.) 
 

 

 23. 10. PETEK  * Janez Kapistran, duhovnik * Ignacij Carigrajski, patriarh 

 
 

19.00 
  

… za + Pavla ARHA 
 

 

 24. 10. SOBOTA  * Anton Marija Claret, škof, red. ustanovitelj 

 
 

19.00 
  

… za + Janeza MAROLTA 
 

  25. 10. NEDELJA * 30. MED LETOM * ŽEGNANJSKA * obl. posv. NM stoln. 

 

 

     10.00 
 

… za + Ivana ŽGANKA (obl.) in Marijo 
… za + Marka BERGANTA (obl.) 
… za + Ido TAVČER 

   

 
 

     

Maše z oznanjenimi nameni lahko spremljate na Radiu Ognjišče ali na 
internetni povezavi: http://89.212.159.162:8000/franciskanilj.mp3  
 

 

 

 



 

 

 SVETA BIRMA 
 
 

 

Zaradi napovedanih ukrepov v boju z 
epidemijo COVID-19, ki so za petek, 16. 
oktobra, napovedali zaprtje cerkva in 
prepoved kakršnih koli obredov, je bila 
birma opravljena predčasno že v četrtek, 
ob 18. uri. Zakrament je prejelo 65 bir-
mancev (od 68 kandidatov). Starši so 
se organizirali samoiniciativno in slo-
vesnost pripravili v pol dneva. Birmoval 
je škof Stanislav Lipovšek. 
 

 
 

 

… To nedeljo se lahko 
birmancev ponovno 
spomnimo in zmolimo 
zanje (in zase) molitev: 

 

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih 
vernih in vžgi v njih ogenj svoje lju-
bezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni 
bomo. In prenovil boš obličje zemlje. 
 

Molimo! Bog naš Oče, Sveti Duh nas 
razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, 
da bomo v življenju spoznali, kaj je 
prav, in vselej radi sprejemali njegove 
spodbude. Po Kristusu našem Gospodu. 
Amen. 
 
 

 

 UKREPI V ČASU EPIDEMIJE 
 

 

Na spletni strani Katoliške cerkve so 
slovenski škofje objavili navodila za 
duhovnike in vernike. S petkom, 16. 
oktobra, so bile v rdečih statističnih 
regijah (mednje spada tudi Savinjska 
regija) odpovedane vse javne svete 
maše; verouk pa se do nadaljnjega 
izvaja na daljavo.  
 

Škofje z zaskrbljenostjo spremljajo 
epidemiološki položaj države. Zato 
pozivajo vse duhovnike, redovnice in 

redovnike ter vernike, da brez izjeme 
in dosledno spoštujejo ukrepe za 
preprečevanje širjenja epidemije 
COVID-19. Prav posebej pa vabijo 
vse k molitvi za zdravje, za bolnike in 
konec epidemije. 
 
 

 MOLITEV V ČASU KORONAVIRUSA 
 

 

Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus 
Kristus nam je s križem pokazal vred-
nost trpljenja. Pomagaj našim bratom 
in sestram, ki že nosijo križ bolezni in 
so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje 
zdravja, njihovim svojcem pa poguma 
in zaupanja. Vsem zdravstvenim delav-
cem nakloni moči in zdravja, da bodo 
vztrajali v ljubezni do bolnikov; razis-
kovalcem pa, da bodo čim prej odkrili 
uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu 
daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bo-
lezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo 
zahvaljevati. Amen. 
 

Sv. Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas. 
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, 
prosi za nas. Vsi božji svetniki in 
svetnice, prosite za nas. 
 
 
 

 MISIJONSKA NEDELJA, 18. okt. 
 
 

 

Ta nedelja je, oz. bi morala biti misijon-
ska. »Tukaj sem, pošlji mene.« (Iz 6,8). 
Ker se ne moremo udeležiti bogoslužja 
in darovati za misijone, se v dogodek 
vključimo vsaj z osebno molitvijo za 
misijonske dežele in za misijonarje, 
ki v njih delujejo. 
 
 

 

Če hoče človek doseči srečo,  
mora vanjo vračunati tudi trpljenje. 

 

(Anton Trstenjak) 
 
 


