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30. NED. MED LETOM, 23.10., misijonska n.
7.00: živi in + farani
9.00: + Oto OJSTERŠEK, 1. obl., in sin Boštjan
          + Jakob JUTERŠEK
10.30: + Olga KRAJNC, 4. obl., Antonija, 2 Ivana in
              Slavica NOVAK
PONEDELJEK, 24.10., sv. Anton Marija Klaret, škof
7.30: +stari starši, sorodniki in Rafko OJSTERŠEK 
        + bratje: duhovnik Marjan, Jože, Tone in mož Stane
         +  Elizabeta SENICA
TOREK, 25.10., sv. Krišpin, Krišpinijan, muč.
19.00: +Terezija PILIH 
           + družina AŠKERC in RAJH
            + Janez KRIVEC, 2. obl.
SREDA, 26.10., sv. Rustik, škof
7.30: + Neža BAUMKIRHER, vsi njeni umrli
            V zahvalo in priprošnjo
           + Marija GRAČNER, 1. obl
ČETRTEK, 27.10., sv. Evarist, papež
15.00: Huda Jama - molitve za rajne
19.00: + Anton LEGAT, Neža in Leopold VERDEV
           + Stanislava STARC, 7. obl.
            + Justina ŠKORJA, 4. obl. 
PETEK, 28.10., sv. Simon in Juda Tadej, apostola
7.30: + Stanislav HRIBERŠEK
19.00: + Ernest in Marija KLADNIK
            + Milan ŽABKAR, 10. obl., starši ŽABKAR in 
            DOBOVIČNIK
SOBOTA, 29.10., sv. Ermelinda, spokornica
19.00: + Franc ŠKORJA in njegovi starši
            + Olga MAČEK in sorodniki
31. NEDELJA MED LETOM, 30.10.
7.00: živi in + farani
9.00: + zahvala za 85 let , + Avgust TERŠEK in sorodniki
             +  Anica OJSTERŠEK
10.30: + Pavle URANKAR

Zahvala za krašenje v oktobru vasema Debro in Slivno. 
V novembru čistita in krasita Jagoče in Tovsto.

mnogo spremenile v pozitivno smer. Pa pustimo to, 
ker morda nisem pristojen, da bi govoril o razme-
rah v Sloveniji.
Na Madagaskarju so razmere precej težje. Madaga-
skar se uvršča med tiste dežele sveta, ki jim v Slove-
niji rečemo tretji svet in živijo v veliki revščini. Jaz 
vedno dodam, pa vendar ni to revščina duha in srca, 
kot jo pogosto izkazuje sodoben razvit svet zahodne 
civilizacije. Saj veš, še tako drobna sveča prežene 
temo, četudi opolnoči. Sicer pa na Madagaskarju, 
razen v dveh, treh velikih mestih, ni služb. Ljudje 
se preživljajo od svojega kmetovanja in različnih 
priložnostnih del. Torej živijo brez denarja in brez 
vsega razkošja, ki ga denar lahko prinese. Vedno pa 
imam občutek, da so v bistvu srečni ljudje.
Kaj meni daje moč?  
Jezusovo oznanilo svobode. 
Se spomniš tistega odlomka iz Lukovega evangeli-
ja. Gospodov duh je nad menoj .... poslal me je, da 
ubogim oznanim blagovest, da jetnike spustim na 
prostost,.., da oznanim leto Gospodovega usmilje-
nja. Jezus nas v svoji brezmejni ljubezni hoče svo-
bodne. Odveč je vsakršna tesnoba, vsak strah. Kako 
hočem nekoga imeti rad, če se ga bojim, ali če se on 
mene boji? Potem sem njegov gospodar oz. suženj! 
Ne. Gospod hoče drugače. Na svet je prišel, da bi 
iz nas strgal verige, pa naj bodo zlate, srebrne ali 
jeklene ali celo tiste iz ljubezni. Samo življenje brez 
verig je vredno človeka. Slutim, čutim in vem, da mi 
Jezus stoji ob strani in me podpira. 
Večjega zadoščenja v življenju ne bi mogel imeti.

Osrednje slovensko praznovanje misijonske nedelje 
bo v Rogaški Slatini.
ob 15.00 bo molitvena ura s pričevanjem slovenskih 
misijonarjev, ki so trenutno v domovini.
Ob 16.00 bo slovesna sveta maša, somaševanje du-
hovnikov bo vodil celjski škof msgr. dr. Maksimilijan 
Matjaž.

MOLITEV ZA MISIJONARJE
Gospod, ozri se na svoje misijonarje:

duhovnike, redovnike in laike,
ki so vse zapustili,

da bi svetu oznanjevali tvojo besedo in tvojo ljubezen.
Bodi jim močan zaščitnik, krepka opora,

zavetje v puščavskem pesku, senca v ekvatorski vročini,
pomoč v premagovanju ovir, varnost pred padci.

Varuj jih v težkih trenutkih.
Usmerjaj njihove moči, tolaži njihova srca,
ovenčaj njihovo delo z duhovnimi uspehi.

Naj ne iščejo človeških uspehov niti minljivih dobrin,
ampak se trudijo le za tvojo zmago in blagor duš.
Tvoje božansko obličje na križu jih spremlja skozi 

življenje.
Govori jim o junaštvu, odpovedi, ljubezni in miru.

Krepčaj in vodi jih skozi nevarnosti.
Daj jim luči in moči,

da bo svet vedno bolj spoznaval tvoje blagoslovljeno ime
in da ti bodo mogli sredi vedno večjega števila tvojih 

sinov in hčera
peti pesem zahvale, odrešenja in slave. 

Amen.



Misijonska nedelja
»Vi boste moje priče« (Apd 1,8)

Mesec oktober je misijonski mesec. Prvega okto-
bra goduje sv. Terezija Deteta Jezusa, zavetnica 
misijonov. Na predzadnjo nedeljo v oktobru pa 
obhajamo Misijonsko nedeljo. Letošnje leto je 
posebej bogato z misijonskimi obletnicami. Mi-
neva namreč 400 let, odkar je bila ustanovljena 
nekdanja Kongregacija za širjenje vere, slavna 
Propaganda Fide, 200 let od ustanovitve Družbe 
za širjenje vere in 100 let, odkar je bila ta druž-
ba, skupaj z Družbo svetega otroštva in Družbo 
svetega Petra apostola, povzdignjena v »papeško« 
družbo. Ustanoviteljica Papeške Družbe za širje-
nje vere Pauline-Marie Jaricot je bila 22. maja le-
tos v Lyonu razglašena za blaženo. Njeno bogato 
življenje bodo otroci letos spoznavali preko leto-
šnjega Adventnega koledarja. 

Papež Frančišek želi misijonarsko Cerkev

Ob teh pomembnih dogodkih je papež Franči-
šek letos napisal posebno pismo. Najprej govori 
o misijonarskem spreobrnjenju Cerkve. Vsa Cer-
kev naj postane misijonarska, vsak krščeni naj bo 
oznanjevalec v svojem okolju. Pri tem ne gre za 
to, da drugega prepričujemo v svoj prav, ampak da 
z življenjem, besedami in deli javno pričujemo za 
svojo vero. Druga stran naj se sama odloči, ali bo 
sledila našemu zgledu. A ne glede na odziv drugih, 
imamo kristjani dolžnost, da povemo svoje mne-
nje in pričujemo za Božjo ljubezen, ki je izlita v 
naša srca. Pri tem pa ne delujemo iz svojih moči, 
temveč smo zazrti v Kristusa. Poklicani smo, da 
drugim pokažemo zastonjsko ljubezen Boga do 
nas, ki smo poklicani biti bratje in sestre in da s 
svojim (dobrim) zgledom življenja vabimo vse, da 
se nam pridružijo. 

Molitev in darovi

Papež Frančišek poudarja, da so misijoni odvisni 
predvsem od naše molitve, ki je prva oblika misijonar-
stva. Hkrati pa ne smemo pozabiti tudi na konkretno 
dobrodelnost in prispevke, ki so za delovanje naših 
misijonarjev izredno velikega pomena. Tej podpori so 
namenjene različne akcije zbiranja pomoči za misijo-
ne: od akcije MIVA za misijonska prevozna sredstva, 
do Adventne akcije otrok za otroke, Trikraljevske ak-
cije koledovanja, Pustne sobotne iskrice in posame-
znih akcij ob konkretnih projektih misijonarjev. 
Ena oblika pomoči je tudi nabirka na Misijonsko ne-
deljo, ki se zbira po vsem svetu in tudi razdeli na 
svetovni ravni na več kot 2000 krajev vsako leto. 

Misijonsko delo Pauline-Marie Jaricot

Kot rečeno, je bila Pauline-Marie Jaricot, ustanovi-
teljica Družbe za širjenje vere, letos razglašena za 
blaženo. Pri rosnih triindvajsetih letih je začela veli-
ko misijonsko delo, ki je spremenilo svet. Živela je 
v Lyonu v težkem času po francoski revoluciji. Izha-
jala je iz premožne družine. V mladosti se je vrtela v 
visokih krogih lyonskih bogatašev. Nato je doživela 
notranje spreobrnjenje in spremenila svoje življenje. 
Povsem se je posvetila ubogim tovarniškim delav-
cem in začela več molitvenih zvez ter nabirk za mi-
sijone. Verjela je, da če vsi prispevamo nekaj malega 
in skupaj molimo, lahko Božjo ljubezen delimo po 
vsem svetu. Blažena Pauline velja za pionirko v or-
ganiziranju misijonskih molitvenih zvez in nabirk. 
Čeprav je umrla ubogo in skrito, so njene misijonske 
družbe rasle in zasijale po vsem svetu. Danes je po 
vsem svetu okoli 11 milijonov podpornikov misi-
jonskega Živega rožnega venca, ki ga je ustanovila, 
njena Družba za širjenje vere pa danes v papeževem 
imenu upravlja svetovno nabirko na Misijonsko ne-
deljo. Njen god obhajamo 9. januarja, ki je tudi njen 
smrtni dan. 

Vsi smo poklicani biti misijonarji

Ne moremo vsi oditi v misijone. Lahko pa – in to 
je naša dolžnost – pričujemo vsak v svojem kraju. 
Po svetu trenutno deluje 41 slovenskih misijonar-
jev v 28 državah na vseh 5 celinah in pomagamo 
jim lahko na različne načine.
Četudi smo daleč stran, če nimamo velikih finanč-
nih sredstev, da bi zmanjšali revščino, če smo 
bolni ali celo priklenjeni na posteljo, podprimo 
delo misijonarjev z molitvijo! Naj nam bo zgled 
sv. Terezija Deteta Jezusa, zavetnica misijonov in 
Misijonske molitvene zveze, ki je svoje trpljenje, 
molitve in žrtve darovala za misijone. Molivci, ki 
vsak dan zmolimo eno desetko rožnega venca in 
s tem kličemo blagoslov na delo misijonarjev, so 
združeni v Misijonsko molitveno zvezo.  
Mnogo otrok si v revnih deželah želi v šolo, starši 
pa svojih otrok, zaradi revščine, ne morejo vpisati,  
plačati šolnine, jim kupiti šolske uniforme, učne 
pripomočke, saj še za hrano nimajo. Pomoči drža-
ve pri šolanju ni. V Misijonskem središču Sloveni-
je za ta namen vodijo program botrstva, v katerem 
lahko botri s svojim darom pomagajo otrokom pri 
šolanju in vstopu v samostojno življenje.
Več informacij o različnih aktivnostih Misijon-
skega središča Slovenije lahko dobimo na njihovi 
spletni strani ali po telefonu (01/300-59-50) ali ele-
ktronski pošti (missio@rkc.si). 
(povzeto po gradivu Misijonskega središča Slovenije, 2022)

Iz pogovora s Tonetom Kerinom, misijonarjem 
na Madagaskarju (Misijonska obzorja, 2021)

Tone, kaj ti daje moč za tako pozitiven pogled na ži-
vljenje? Pri nas radi potožimo, da živimo v težkih ča-
sih glede na veliko brezposelnost, majhne plače, ipd.
Tone Kerin: Verjamem, da v Sloveniji mnogo ljudi 
živi v razmerah, ki so slabše, kot bi si sami želeli. 
Roko na srce - v zadnjih desetih letih so se razmere 


