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Samo, če smo »usmiljeni kakor Oče«, smo misijonarji. 
 
NA MISIJONSKO NEDELJO SMO VSI ENA SAMA VELIKA 
DRUŽINA, ki povezana v molitvi in mašni daritvi kliče 
blagoslov bratom in sestram po vsem svetu in se 
medsebojno bogati z bratstvom, molitvijo in darovi. 

Na svetovni misijonski dan bratske povezanosti in 
solidarnosti smo znova povabljeni, da se zavemo, da v molitvi, 
misli drug na drugega, pričevanju in praznovanju vere spet 
razžarimo ogenj Božje ljubezni v vsej Cerkvi in s tem po vsem 
svetu. 

Molitev in nabirka na misijonsko nedeljo je nekaj 
enkratnega. Dogaja se namreč po vseh župnijah po vsem 
svetu. Ravno zato poveže vernike vsega sveta v bogati 
solidarnosti dajanja in prejemanja in s tem utrjuje v bratski 
skupnosti vse otroke nebeškega Očeta. 

Skupna molitev na ta dan ustvarja veliko dvorano 
zadnje večerje, kjer smo vsi bratje in sestre povezani z Marijo 
v skupnem klicanju Svetega Duha na pota našega življenja. 

Skupna nabirka po vseh cerkvah svetá pa prav tako 
ustvarja eno omizje, kjer vsi prispevamo zato, da bi se darovi 
porazdelili in pomagali vsem pri človeka vrednem življenju in 
bi se tako lahko vsi veselili rasti Božjega kraljestva med nami. 

Svetovna nabirka na Misijonsko nedeljo ustvarja 
mednarodni solidarnostni sklad za misijone. Ta omogoča 
pravično delitev darov posebej tistim župnijam po svetu, ki so 
pomoči najbolj potrebne. Z letošnjo nabirko bomo lahko 
pomagali revnim škofijam, da bodo omogočile izobraževanje 
otrok, mladine in odraslih. Zato ta nabirka ne more biti 
uporabljena za potrebe domače župnije, ampak nas naj, kot 
sveta mašna daritev, poveže z »bolnimi udi« Jezusovega 
skrivnostnega Telesa, ki mu verniki z vsega sveta pomagamo 
celiti rane. 

Mati Terezija iz Kalkute, ki je bila 4. septembra 
razglašena za svetnico, nam kliče tako, kot je njo 
poklical Jezus: »Pojdi, bodi moja luč!« 

 
Misijonsko središče Slovenije in ravnatelj Stane Kerin 
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Bralec 2: 
 Zahvaljujemo se ti za može in žene, 
 ki gredo do koncev sveta, 
 ki razdajajo svoje talente zato, 
 da ustvarjajo skupnost, 
 solidarnost in povezanost. 
Okrepi nas v tem letu usmiljenja, 
da bo naše krščansko življenje 
prežeto z usmiljenjem in pripravljenostjo 
biti goreče priče tvoje ljubezni. 
Bralec 3: 
 Blagoslovi vse skupnosti vernih po vsem svetu. 
 Posebej blagoslovi tiste, 
 ki so misijonarji na tvojih poljanah 
 in vse ljudi dobre volje. 
Duhovnik: 
Bratje in sestre! 
Preden prisluhnemo božji besedi in proslavimo smrt in 
vstajenje našega Gospoda Jezusa Kristusa – prosimo 
za odpuščanje naših grehov … 
 
Gospod Jezus Kristus, 
prišel si na svet, da bi vsi imeli življenje in ga imeli v 
polnosti – mi pa gledamo le na sebe. 

GOSPOD, USMILI SE! 
Ti se sklanjaš k revežem in siromakom, bolnim in 
odpisanim – mi jih pa večkrat preziramo. 

KRISTUS, USMILI SE! 
Kličeš nas, naj ti sledimo in nam daješ zgled, kako naj 
si pomagamo med seboj – mi pa smo večkrat slepi za 
stisko bližnjega. 

GOSPOD, USMILI SE! 
Usmili se nas, vsemogočni Bog … 
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SVETA MAŠA - gradivo 
 
Mašno besedilo: Za oznanjevanje ev. (Misal, str. 786) 
Berila: 30. nedelja med letom – C 
 
UVOD: /duhovnik/ 
Dragi bratje in sestre! 
 Danes smo povabljeni, da se posebej čutimo kot 
člani ene same velike družine vernikov vsega sveta, 
saj nas vse povezuje praznovanje Misijonske nedelje. 
Z mislijo, molitvijo, pesmijo, prošnjo, zahvalo in darovi 
smo od vzhoda do zahoda, od severa do juga združeni 
v eno samo skupnost božjih otrok. Nebeški Oče nas 
povezuje po svojem Sinu, mi pa v veri dihamo, v 
upanju hrepenimo in v ljubezni izžarevamo 
solidarnost, povezanost in življenje, ki nam ga v 
polnosti želi podariti Bog. 
 Zgled in priprošnjica naj nam bo tudi sveta Mati 
Terezija, da bi vsi začutili, doživeli in zaživeli, da naj 
bomo 'usmiljeni kakor Oče'. 
 Zavestno se postavimo v to povezanost, odprimo 
se Kristusu, ki nas vse objema in v priznanju grehov 
odstranimo ovire, ki nas ločujejo. 
 
Bralec 1: 
Bog, naš Oče, 
zahvaljujemo se ti za dar vere. 
Zavedamo se, da je to dar, 
ki nas hrani in ki se mora deliti drugim. 
 Zahvaljujemo se ti za vse tiste, 
 ki nam posredujejo tvojo ljubezen 
 preko svojih besed in dejanj 
 in tako hranijo in utrjujejo našo vero. 
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POSLANICA SVETEGA OČETA
za 90. svetovni misijonski dan - skrajšano

Samo, če smo »usmiljeni kakor Oče«,
smo misijonarji

Dragi bratje in sestre!
Izredno sveto leto usmiljenja, ki ga praznuje 

Cerkev, na poseben način osvetljuje tudi svetovni 
misijonski dan 2016: vabi nas, da na poslanstvo k 
vsem narodom gledamo kot na velik klic k delom 
usmiljenja. Zares smo na ta svetovni misijonski dan 
vsi povabljeni, da “gremo ven” kot misijonarji in da 
vsak od nas prinaša sporočilo Božje nežnosti in 
sočutja vsej človeški družini – s svojimi talenti, 
ustvarjalnostjo, modrostjo in izkušnjami. Zaradi 
misijonskega poslanstva se Cerkev zanima za vse, ki 
ne poznajo evangelija, ker želi, da bi se vsi rešili in 
izkusili Gospodovo ljubezen. Ima poslanstvo, da 
oznanja in prinaša utripajoče srce Božje ljubezni po 
vsem svetu, dokler vesela novica ne pride do zadnje 
žene, do zadnjega moža, zadnjega ostarelega, 
zadnjega mladega in do zadnjega otroka.

Usmiljenje je razlog, da se Očetovo srce veseli 
vsakogar. Od vsega začetka se Oče z ljubeznijo 
obrača k najbolj krhkim, malim, odrinjenim in 
zatiranim. On je dobrotljivi, pozorni, zvesti in 
usmiljeni Bog. Božje usmiljenje je kot materino 
naročje. To je kot ljubezen matere do njenih otrok, 
do otrok, ki jih bo vedno ljubila, v kakršnihkoli 
okoliščinah, naj se zgodi karkoli, ker so sad njenega 
telesa. Bog je v svoji notranjosti ganjen, njegovo 
srce se obrača v njem in njegovo sočutje prekipeva 
zaradi krhkosti in nezvestobe ljudstva. Pa vendar je 
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UVOD v prvo berilo: 
V prvem berilu, ki je iz Sirahove knjige, je Bog 
predstavljen kot tisti, ki ni podkupljiv. Njegova 
značilnost je, da je posebej blizu vsem ljudem v stiski, 
tistim, ki so v nevarnosti, revnim in ubogim. On sliši 
krik in tožbo uboge vdove. Temu Bogu nič ne pomeni 
daritev, ki se mu opravlja, ampak notranja drža in 
razpoloženje človeka, da je pripravljen pomagati 
bližnjemu. 
 
Danes Bog ljubi po nas … 

Danes Bog ljubi svet po nas. 
On nas je tako ljubil, 
da je na križu umrl za nas. 

Tako nas je ljubil, 
da postane vsak dan Kruh življenja. 

Tudi mi moramo ljubiti, 
tudi mi se moramo darovati prav do bolečine, 
ker Bog danes ljubi svet po nas. 

On še naprej ljubi svet tako, da pošilja nas, 
da bomo njegova luč, njegovo sočutje, 
njegova ljubezen. 
 
UVOD v drugo berilo: 
Apostol Pavel neustrašeno in pogumno oznanja veselo 
oznanilo. Zaveda se, da se čas njegovega 
oznanjevanja bliža koncu. Kot starec sedaj pričakuje 
srečanje z Gospodom, ki je zanj pravičen sodnik. On 
se ga ne boji, ker mu Bog daje moč, mu stoji ob strani 
in ga je v stiskah vedno obvaroval. 
 
UVOD v evangelij: 
Bog se ozira na ponižne in vidi širino našega srca. 
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Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih 
izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal« (Mt 
28,19–20) – se ni končalo, še več, vseh nas se 
dotika in nas v sedanjih razmerah in izzivih zavezuje, 
da se čutimo poklicane v nov misijonarski »izbruh«. 
Vsak kristjan in vsaka skupnost mora odkriti, kakšno 
pot pričakuje od nas Gospod. Vsi smo poklicani, da 
sprejmemo Gospodovo vabilo, da zapustimo svojo 
udobnost in pogumno dosežemo vsa obrobja, ki 
potrebujejo luč evangelija.

V tem jubilejnem letu se izpolnjuje 90. 
obletnica svetovnega misijonskega dneva, ki ga je 
spodbudila Kongregacija za evangelizacijo narodov in 
ga je potrdil papež Pij IX. leta 1926. Zato se mi zdi 
prav, da se ponovno povežemo v potrebi za 
okrepitev širjenja evangeljskega oznanila do konca 
sveta. Ne prenehajmo – tudi danes ne – z
udejanjanjem te geste misijonske povezanosti 
Cerkve po vsem svetu. Ne dovolimo, da bi nam naše 
lastne skrbi skrčile srce. Nasprotno – razširimo ga, 
da bo čutilo z vsem človeštvom.

Naj nas vse sveta Marija, vzvišena ikona 
odrešenega človeštva, misijonarski zgled za Cerkev, 
nauči ohranjati in negovati živo ter skrivnostno 
prisotnost vstalega Gospoda, ki prenavlja in do vrha 
napolnjuje z radostnim usmiljenjem odnose med 
osebami, kulturami in narodi.
V Vatikanu, na slovesni binkoštni praznik 2016,
papež Frančišek

Potrebna je globoka vera,
da vidimo Kristusa v strtem telesu
in umazanih oblekah,
pod katerimi je skrit najlepši med človeškimi sinovi.
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usmiljen z vsemi, ljubi vsa ljudstva in je nežen z 
vsemi ustvarjenimi bitji.

Ta ljubezen, to usmiljenje se najbolj pokaže, ko 
Božja Beseda postane – ne le veselo oznanilo – 
ampak učlovečena v Jezusu Kristusu. Po njem 
prihaja k nam tako spodbudna beseda v prilikah, kot 
utelešen Bog med nami in z nami.

Zato po delovanju Svetega Duha in prejemanju 
zakramentov prejemamo Kristusa, stopamo za njim 
in lahko postanemo usmiljeni kakor naš nebeški Oče, 
se učimo ljubiti, kakor nas On ljubi, ter tako 
dopustimo, da naše življenje postane zastonjska 
daritev, znamenje njegove dobrote. Cerkev se v tej 
ljubezni navdihuje glede načina izpolnjevanja svoje 
poklicanosti; iz te ljubezni živi in jo daje spoznavati 
ljudem, v spoštljivem dialogu z vsemi kulturami in 
verskimi prepričanji.

Veliko mož in žena vseh starosti in profilov tudi 
danes pričuje za to usmiljeno ljubezen. Na mnogih 
krajih se evangelizacija začenja z vzgojno-
izobraževalno dejavnostjo. Tako se oblikujejo osebe, 
sposobne evangelizirati naprej in prinašati evangelij 
v najbolj nepričakovane kraje. Vera je zares Božji 
dar, ki pa raste po veri in usmiljeni ljubezni 
oznanjevalcev.

Vsa ljudstva in vse kulture imajo pravico 
prejeti sporočilo odrešenja. To je še toliko bolj 
potrebno, če imamo pred očmi lakoto, nešteto krivic, 
vojn, kriznih žarišč, ki čakajo na rešitev. Misijonarji 
izkušajo, da evangelij odpuščanja in usmiljenja lahko 
prinese veselje in spravo, pravičnost in mir.

Evangeljsko naročilo: »Pojdite torej in naredite 
vse narode za moje učence: krščujte jih v imenu
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Lahko si postavimo vprašanje, kakšni smo mi 
pred Bogom? Vera je v bistvu srečanje z Bogom, ki je 
prišel k nam. Želi si srečanja z nami kot ljudmi – in ne 
z našimi dosežki. Kdor je to enkrat doživel, ta se ne bo 
ločil od ljubezni, ki ga je tako objela. 

Misijonarji se na oddaljenih poljanah sklanjajo k 
najnižjim, najbolj preprostim, najbolj revnim. Luč 
evangelija jim prižigajo z nesebično pomočjo v 
vsakdanjem življenju, v njihovi bedi in stiskah. Z 
lastnim oznanjevanjem in s pomočjo katehistov se 
veselo oznanilo širi in beseda postaja dejanje. V teh 
težkih okoliščinah je to mogoče uresničevati samo z 
globoko povezanostjo z Jezusom Kristusom, zato, ker 
je Bog temelj njihovega ravnanja in njihova moč. 

Duhovniki, redovniki, redovnice in laiški 
misijonarji z vsem zaupanjem v Boga širijo vero v 
misijonskih deželah. Te poljane so izredno lepe in 
imajo veliko naravno, zgodovinsko in kulturno 
bogastvo. Tam je veliko etničnih skupin in prav tako 
mnogo različnih jezikov. Zato je marsikje tudi veliko 
nasprotij in celo sovražnosti. Vera, ki je odkrivanje 
Božjega usmiljenja in doživljanje njegove ljubezni, pa 
želi graditi mostove v tej različnosti. S tem ustvarja 
mir med sovražniki in omogoča, da ljudje lahko živijo 
med seboj v miru in sodelovanju. 

Cerkev v te dežele prinaša tudi pouk in 
izobrazbo, posebej dekletom in ženam, kar odpira 
nove možnosti za preživetje in boljšo prihodnost. 
Ljudje dobivajo samozavest, kar pa omogoča razvoj in 
napredek. Vedno bolj spoznavajo, da jih skupna vera v 
Jezusa Kristusa povezuje v sožitju in sodelovanju. 
Kmalu tudi sami prevzemajo dolžnost in poslanstvo, da 
vodijo skupine v župnijah in prevzemajo odgovornost 

10

NAGOVOR 1 
Dragi bratje in sestre! 

Jezus nam je v današnjem evangeliju predstavil 
dva človeka. Oba sta prišla v tempelj z istim 
namenom, oba želita moliti. Farizej poudari svojo 
popolnost in je ponosen, da ni tak, kot so drugi, kot na 
primer cestninar za njim. Našteva svoja dobra dela in 
predstavi bilanco svojih plemenitih dejanj. Vse to 
presega predpisane zahteve in pravila. 

Cestninar ravna popolnoma drugače. Je tiho 
sklonjen in prosi Boga usmiljenja. Seveda ima za to 
tudi razlog. Pri svojem delu je nepošten, bogati svojo 
denarnico in celo sodeluje s sovražno rimsko 
okupatorsko oblastjo. 

Oba imata v današnjem času drugi imeni, ampak 
značilnosti pa so nam poznane – morda celo pri nas 
samih. 

Današnji farizej vidi samo sebe in našteva, kako 
je dober in pobožen in kako se socialno udejstvuje. S 
tem pa še ni obrnjen k Bogu. In tudi ne k sočloveku. 
Tega v svoji prevzetnosti celo zaničuje. 

In kako je z današnjim cestninarjem. Ta se 
zaveda, da je grešnik. To prizna in se trka na prsi. 
Ozira se na Boga in upa, da bo doživel usmiljenje in 
toplino Božjega srca in potem bo sposoben to izkušnjo 
deliti tudi z drugimi. 

Ta drža v molitvi je tisto, kar dela ta dva človeka 
različna. Farizej se pred Bogom hvali s svojimi dobrimi 
deli in od njega ničesar ne pričakuje. V njem se ob 
srečanju z Bogom ne zgodi nobena sprememba. 
Cestninar pa pričakuje od Boga usmiljenje in je zato 
odprt srečanju z njim. Ta odprtost za srečanje z 
Bogom ga spremeni. 
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škofijam, ki jih je po svetu – v Aziji, Afriki in Latinski 
Ameriki – kar 1.100. 
Vsi za isto Cerkev 
Missio – Papeško misijonsko delo – služi najrevnejšim 
škofijam po svetu, pomaga jim pri gradnji občestev in 
cerkva na terenu. Obstajajo trije stebri: molitev, 
izobraževanje in darovi. Nabirke se stekajo v en sklad 
in se po posvetu z narodnimi ravnatelji z vsega sveta 
pravično razdelijo najrevnejšim škofijam. 
Najpomembnejša je nabirka na Misijonsko nedeljo, ki 
je največji svetovni misijonski dan, ko verniki vsega 
sveta, vseh župnij, pokažejo svojo solidarnost. 
Papeške misijonske družbe (PMD) – ali pa kar MISSIO 
– so zastopane v 150 državah sveta in tako objemajo 
z našo solidarnostjo ves svet. 
Vsi smo nagovorjeni in povabljeni 
Misijonska nedelja 2016 sovpada z 'letom usmiljenja', 
ki ga je razglasil papež Frančišek. On posebej 
poudarja: »Krščanska ljubezen in naša dela usmiljenja 
morajo biti usmerjena posebej na skrajna obrobja 
človeške družbe, prav tja, kjer so pozabljeni in bolni. 
Ravno tam delujejo številni duhovniki, redovniki in 
redovnice, ki jih mora naša solidarnost na Misijonsko 
nedeljo podpreti.« 
Pričujmo z usmiljenjem 
Misijonska nedelja, ta svetovni misijonski dan, je 
največja gesta solidarnosti in s tem močno znamenje 
uresničevanja Božjega usmiljenja. Omogoča obstoj 
vesoljne Cerkve, ker pravično deli dobrote po vsem 
svetu. K temu prispevamo vsi s svojimi molitvami in s 
svojim velikodušnim darom. S tem konkretnim 'živim 
znamenjem Očetove ljubezni' bogatimo ljudi vsega 
sveta in jim vračamo trden temelj upanja v lepšo 
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za poučevanje, vzgojo in sodelovanje pri bogoslužju. Ti 
domači ljudje postajajo aktivni pri socialnem delu v 
pomóči revnim, bolnim in zapuščenim. 

Seveda pa ostaja misijonar še vedno tisti, ki daje 
zgled, polaga temelje, povezuje in poučuje, s pomočjo 
domačinov in nas, ustvarja pogoje, da sta delo in 
razvoj sploh mogoča. 

Misijonarji zato omogočajo na misijonskih 
poljanah doživeti konkretno dejstvo vere, ki nam 
približa usmiljenega Boga v spoznanju: »Bog, kjer si 
ti, tam je življenje za vse.« (po missio.ch) 
 
NAGOVOR 2 
Dragi bratje in sestre! Samo, če smo 'usmiljeni 
kakor Oče', smo misijonarji, smo živi udje 
Kristusove Cerkve. 
»Bila sem samo vžigalica, ki je prižgala ogenj« - je 
zapisala Pauline Jaricot – ustanoviteljica Missio 
(Svetovnega misijonskega gibanja). Dati en cvet za 
ves svet. To pa pomeni: 
Drug za drugega moliti 
Molitev krepi kristjane, podpira misijone in gradi mir 
po vsem svetu. Ravno misijonarji, duhovniki in 
redovniki ter zavzeti laiki so za molitev še posebej 
hvaležni. 
Drug od drugega se učiti 
Zgled mnogih kristjanov po svetu je opogumljajoč – 
tudi za nas. Misijonarji so na kraju samem in nam 
sporočajo iz prve roke o stanju Cerkva v misijonskih 
deželah. 
Drug z drugim deliti 
Verniki škofij po vsem svetu darujejo za vesoljno 
Cerkev. Z darovi posebej pomagamo najbolj revnim 

1312



15

Cerkve v najbolj revnih krajih južne poloble. 
Misijonska nabirka zagotavlja osnovno materialno 
podporo najrevnejšim deželam Afrike, Azije in Latinske 
Amerike. Papeške misijonske družbe (PMD) imajo 
nalogo, da s temi darovi pravično in odgovorno 
pomagajo najrevnejšim škofijam po svetu. Ta pomoč 
zagotavlja osnovno pastoralno in socialno delo ter 
gradnjo in obstoj teh krajevnih Cerkva. Tja, na skrajne 
robove družbe, prihaja pomoč za telo in dušo. 

IN KAKO JE UPORABLJEN MOJ PRISPEVEK? 
Papeške misijonske družbe se ozrejo na vse kraje 
sveta in poskrbijo za pomoč vsem, posebej najbolj 
revnim. Nihče ni prezrt, vsi dobijo primeren delež iz 
tega skupnega fonda. Cerkev je doma na vseh 
kontinentih. Tam, kjer je bilo seme evangelija komaj 
posejano in je šele začelo rasti, tam je potrebna naša 
večja pozornost in pomoč. Iz pastoralnega izkustva v 
misijonih pa dobimo tudi pomembna povratna 
sporočila in spodbude za naše krščansko življenje. 
 KAKŠNI SO PROJEKTI V MISIJONIH 
Poleg osnovne pastoralne oskrbe in socialnih 
projektov, kot so gradnja cerkva, ambulant, šol, 
zavetišč, internatov in cest, je tu še skrb za šolanje in 
izobrazbo, tečaji za usposabljanje katehistov, skrb za 
duhovniške in redovniške kandidate. Vse to se lahko 
uresničuje s podporo darov Misijonske nedelje. 

Vodilo Misijonske nedelje je zelo konkretno: 
DRUG ZA DRUGEGA MOLITI 
 DRUG OD DRUGEGA SE UČITI 
  DRUG Z DRUGIM DELITI 
Samo, če smo 'usmiljeni kakor Oče', smo res 
misijonarji. 
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prihodnost. V najrevnejših predelih sveta tako ljudje 
preko delovanja Cerkve konkretno začutijo in doživijo 
božje usmiljenje. Na Misijonsko nedeljo jo pri tem 
podpremo, da lahko božje usmiljenje zažari po vsem 
svetu. 
Imamo vzornico in priprošnjico 
Prava ikona tega božjega usmiljenja, ki se je sklonilo k 
najbolj obrobnim, je Mati Terezija, ki je bila 4. 
septembra proglašena za svetnico. Ona je bila (in je še 
vedno – sedaj še bolj) 'znamenje Očetove ljubezni'. 
Ona je tudi misijonska svetnica, ki je s svojim 
neutrudnim delom oznanjala evangelij božje usmiljene 
ljubezni: po vsem svetu je skrbela za 'najbolj uboge 
med ubogimi' in v njih gledala Jezusa samega. 
Ljubezen do Njega je bil motiv njenega delovanja. Mati 
Terezija nam je zato zgled in vabilo, da na Misijonsko 
nedeljo tudi mi odpremo svoja srca in podpremo 
'najbolj uboge med ubogimi'. Bog vam povrni! 
Samo, če smo »usmiljeni kakor Oče« - smo 
misijonarji. /po missio.at/ 
 
NAGOVOR 3 
Dragi Bratje in sestre! 

Papež Frančišek je dejal: »Cerkev ima 
poslanstvo, da oznanja božje usmiljenje, ta utrip srca 
evangelija.« 

Ravno na današnjo Misijonsko nedeljo se tega 
moramo še posebej zavedati, da smo mi, verniki, udje 
Kristusovega skrivnostnega telesa, danes utrip tega 
usmiljenega Božjega srca po vsem svetu. 

IN KAJ POMENI MISIJONSKA NEDELJA 
To je dan največje solidarnostne akcije po svetu: vsi 
kristjani sveta zbirajo darove in molijo za graditev 
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ljubezen do Jezusa vidna v praktičnih dejanjih 
ljubezni.« 
* »Kakršne so naše družine, takšni bodo naši 
sosedski odnosi, in temu ustrezne bodo naše 
vasi, mesta in vsa dežela. Če postane družina 
kraj ljubezni in miru in svetosti, bodo tudi države 
in naš svet živeli v ljubezni, v miru in edinosti, z 
Bogom in med seboj.« 
* »Največja revščina je osamljenost in občutek, 
da te nihče ne ljubi.« 
* »Telesne bolezni lahko zdravimo z zdravili. Za 
osamljenost, obup in malodušje pa je edino 
zdravilo ljubezen.« 
* »Ti lahko narediš nekaj, česar jaz ne morem. 
Jaz lahko naredim nekaj, česar ti ne moreš. 
Skupaj pa lahko narediva nekaj lepega za Boga.« 
* »Ni bistveno to, koliko damo. Bistveno je, 
koliko ljubezni položimo v to dejanje.« 
* »Potrebna je globoka vera, da vidimo Kristusa 
v strtem telesu in umazanih oblekah, pod 
katerimi je skrit najlepši med človeškimi sinovi.« 
* »Kako majhnega se je naredil Jezus, da bi nam 
pokazal, da od nas ne pričakuje velikih stvari, 
ampak majhne stvari z veliko ljubeznijo.« 
* »Ne vem, kakšna natančno bodo nebesa. Vem 
pa, da nas Bog, ko bomo umrli in prišli predenj, 
ne bo vprašal: »Koliko dobrih del si naredil v 
življenju?«, ampak raje: »Koliko ljubezni si vložil 
v to, kar si delal?« 
* »Sem majhen svinčnik v rokah Boga, 
ki piše ljubezensko pismo svetu.« 
 
Sveta Mati Terezija, bodi moja luč – prosi za nas! 
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MATI TEREZIJA iz Kalkute, ki je bila letos 4. 
septembra razglašena za svetnico, je bila živo 
znamenje usmiljenja nebeškega Očeta. V revnih 
predmestjih (slumi) Kalkute se je zavzemala za tiste, 
za katere ni nihče skrbel, za zavržene, umirajoče, 
najbolj revne med revnimi. V njih je videla Jezusa 
samega. Jezusova beseda: »Kar ste storili enemu teh 
mojih najmanjših bratov, ste meni storili« /Mt 25,40/, 
je bilo vodilo njenega delovanja. 

Naj nas njene besede, njene molitve, njene 
spodbude na današnjo Misijonsko nedeljo spodbudijo k 
oznanjevanju evangelija ter k molitvi in darovanju za 
misijone. Tole so njene besede: 
* »Preprosta pot: Tišina je molitev. Molitev je 
vera. Vera je ljubezen. Ljubezen je služenje. Sad 
služenja je mir.« 
* »Ljubiti in skrbeti za uboge in zapostavljene je 
zame vir veselja in zadovoljstva.« 
* »Na svetu je veliko ljudi, ki hrepenijo po 
koščku kruha, še veliko več pa je takih, ki 
hrepenijo po kančku ljubezni.« 
* »Ubogi ne potrebujejo našega pomilovanja, 
ampak ljubezen in usmiljenje.« 
* »Bog ni ustvaril revščine. Revščino smo 
ustvarili mi, ker ne delimo drug z drugim.« 
* »Ne moremo vsi delati velikih stvari. Lahko pa 
delamo majhne stvari z veliko ljubeznijo.« 
* »Sploh vam ni treba priti v Kalkuto, da bi 
odkrili Jezusa v najbolj ubogih med ubogimi. 
Najbolj ubogi so prav tam, kjer ste, zelo pogosto 
v vaših lastnih družinah. Iščite jih, najdite jih in 
ljubite jih, da bo v vašem življenju postala vaša 
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dober, pozoren, zaupanja vreden Bog. Blizu je vsem, 
ki so v stiski, ki so revni in ubogi. Nežno spremlja 
resničnost ljudi in ga kot očeta ali mater skrbi za 
njegove otroke.« 

Sprejmimo torej spodbudo današnje Misijonske 
nedelje, da bomo usmiljenje, ki nam ga izkazuje Bog, 
tudi mi oznanjali in s svojimi dejanji podarjali naprej. 

(po msgr. Wolfgang Huber, München) 
V misijonih so redovniki, redovnice, duhovniki, 

možje in žene na župnijah in v skupnostih, edini, ki se 
zavzemajo za revne in za njihove družine. Tu gre za 
konkretno pomoč, ki blaži perečo stisko in omogoča 
boljšo prihodnost. Najpomembneje pri tem pa je, da te 
družine, ki so v stiski, začutijo, da čeprav nimajo 
ničesar, niso nepomembne in pozabljene. To, kar 
misijonarji počnejo za te družine v stiski, je konkretno 
delo usmiljenja. Biti usmiljen pomeni, da se pustiš 
dotakniti od stiske in da storiš tisto, kar je v danih 
razmerah mogoče: neposredna pomoč, ki prihaja iz 
srca – to je usmiljenje! 

Ljudem, ki jim je izkazana ta ljubeča in 
usmiljena pozornost, se dobesedno odpre srce. 
Usmiljenje doživijo kot sončni žarek, ki je posvetil v 
njihovo brezupno življenjsko stanje. Daje jim 
prepričanje, da je Bog tudi z njimi v njihovi stiski. Kdor 
je izkusil to ljubeče Božje usmiljenje v svojem 
življenju, ga to spodbuja, da to ljubezen podarja 
naprej in tako sam postaja orodje Božjega usmiljenja 
v svetu. 

Za Mater Terezijo, ki jo je prejšnji mesec papež 
Frančišek razglasil za sveto, je bila služba ljudem v 
stiski globoka verska izkušnja. Začutila je, da v teh 
revnih ljudeh srečuje Jezusa samega. »Kar ste storili 
kateremu teh mojih najmanjših, ste meni storili.« Ta 
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NAGOVOR 4 
Dragi bratje in sestre! 

Na vseh koncih tega sveta se danes ob 
praznovanju Misijonske nedelje zbirajo katoličani k 
skupni molitvi in obhajanju Evharistije, da bi se 
zavedali, da lahko skupaj preživimo le zaradi 
neizmernega Božjega usmiljenja. Uresničenje tega 
usmiljenja se mora zgoditi tukaj v našem kraju (NN), 
zgoditi se mora v vasi sredi pragozdov Južne Amerike, 
v oddaljenem naselju Afrike, med ljudstvom na otokih 
Oceanije in povsod po vsem svetu. Skupna molitev in 
solidarnost nas povezuje v eno družino. Skupaj 
stojimo pred Bogom in skupaj pred svetom, kjer koli 
na tej zemlji prebivamo. Bog nas želi voditi v boljšo 
prihodnost. Zato se splača biti priča evangelija – 
veselega oznanila. 

Papež Frančišek nam je v tem zgled in nam ob 
letošnji Misijonski nedelji naroča: »Misijonarska Cerkev 
je znamenje usmiljenja. Zaradi tega mora na ta dan v 
nas znova »izbruhniti« veselje in pogum, da vsak 
izmed nas dá svoje sposobnosti, ustvarjalnost, učenost 
in izkušnje na razpolago, ko je treba to sporočilo 
prisrčnega in usmiljenega Boga približati vsej človeški 
družini. Polet za to poslanstvo je v tem, da Bog želi 
vse ljudi rešiti po svoji usmiljeni ljubezni. Vsi imamo to 
nalogo, da vsak dan damo drugim začutiti bitje 
Božjega usmiljenega srca in da ta utrip ljubezni 
ponesemo do koncev sveta, da bi vsak moški in vsaka 
ženska, vsak človek, mlad ali star v veselju doživel 
Očetovo usmiljeno srce. Če to srce objame naše srce, 
potem bodo gotovo tudi najbolj odrinjeni, pozabljeni, 
revni, lačni in bolni začutili, da je evangelij veselo 
oznanilo, da je Bog usmiljen in milostljiv. On je vendar 
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PROŠNJE LJUDSTVA: 
Vsemogočni in usmiljeni Bog, gospodar življenja! Z 
globokim zaupanjem prihajamo k tebi, ker vemo, da 
nam pomagaš, zato te prosimo: 

Gospod, ti si življenje za vse! 
 

Za svetega očeta papeža Frančiška, da bi 
njegovo pogumno oznanilo dobrote in veselja, 
spreminjalo srca ljudi po vsem svetu. 
Za Cerkve v misijonskih deželah, da bi bila s 
svojim delom za mir in pravičnost, za 
povezanost in sodelovanje očitno znamenje tvoje 
ljubezni. 
Za vsa plemena in etnične skupine, da bi imele 
moč premagovati vse razlike in ovire in da bi 
gradile pravične skupnosti. 
Za otroke in mladino, da bi bili obvarovani pred 
skušnjavo nasilja in da bi hodili po poti 
ponižnosti, razumevanja in ljubezni. 
Za vse misijonarje in misijonarke, ki v najbolj 
oddaljenih delih sveta gradijo bratske skupnosti, 
da se ne bi utrudili pri oznanjevanju in 
podarjanju tvoje dobrote. 
Za vse oblastnike in vse, ki se borijo proti 
korupciji, da bi ustvarili pravičnejši svet in da bi 
njihova prizadevanja rodila bogate sadove. 
Za vse lačne, bolne, ranjene, preganjane, 
nebogljene in zapostavljane v misijonskih 
deželah, da bi čutili tvojo bližino in našo pomoč. 
Za vse dobrotnike misijonov, ki z molitvijo in 
darovi podpirajo delo misijonarjev, da ne bi 
usahnila njihova dobrota in da bi se vedno 
veselili tvojega blagoslova. 
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Jezusova beseda je sprožila že toliko del usmiljenja po 
vsem svetu. Povsod tam, kjer drugim naklonimo svojo 
usmiljeno ljubezen, ta ljubezen pride od Boga in nas 
vodi k njemu. 

»Blagor usmiljenim, zakaj ti bodo usmiljenje 
dosegli« - to je vodilo tudi letošnje misijonske nedelje 
v tem letu usmiljenja. Tudi v tem času nam je 
potrebna usmiljena Božja ljubezen, da se ljudje v 
svojih stiskah in težavah ne bi čutili od Boga 
pozabljeni, ampak da bi doživeli novo upanje. 
Misijonarji in misijonarke, ki se na vseh koncih sveta 
trudijo pomagati najrevnejšim med revnimi, so takšni 
ljudje upanja, usmiljenja in ljubezni. Sami so to 
doživeli, sedaj so glasniki usmiljenja. Povabljeni smo, 
da jim posebej ob Misijonski nedelji stojimo ob strani 
ter da jih podpremo z molitvijo in darovi in tako spet 
oživimo v sebi usmiljenje, dobroto in ljubezen. 

Samo, če smo 'usmiljeni kakor Oče', smo 
misijonarji. (po prelat dr. Klaus Krämer, Aachen) 
 
 
 
Ne vem, kakšna natančno bodo nebesa. 
Vem pa, da nas Bog, ko bomo umrli 
in prišli predenj, da nas bo sodil, ne bo vprašal: 
»Koliko dobrih del si naredil v življenju?«, ampak raje: 
»Koliko ljubezni si vložil v to, kar si delal?« 
 
Ne moremo vsi delati velikih stvari. 
Lahko pa delamo majhne stvari z veliko ljubeznijo. 
 
Če sodiš ljudi, nimaš časa, da bi jih ljubil. 
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SLOVO 
'Usmiljeni kakor Oče' vedno bodimo, 
ljubezen, dobroto radi delimo. 

 
BLAGOSLOV 

Bog, naš Oče naj vas blagoslovi, da boste vedno 
živeli veselo in sveto pred njegovim obličjem. 
Poučuje naj vas s svojo resnico, oblikuje naj 
vaša srca po evangeliju in vam da doživljati 
njegovo usmiljenje. 
Podari naj vam svoje navdihe, da boste priče 
njegovega usmiljenja in ljubezni na tem svetu. 

To naj vam podeli vsemogočni Bog … 
 
 
 
Jezus je beseda, ki jo je treba razglašati. 
Jezus je resnica, ki jo je treba povedati. 
Jezus je življenje, ki ga je treba živeti. 
Jezus je veselje, ki ga je treba deliti z drugimi. 
Jezus je mir, ki ga je treba podarjati. 
Jezus je lačni, ki ga je treba nahraniti. 
Jezus je nagi, ki ga je treba obleči. 
Jezus je bolni, ki ga je treba zdraviti. 
Jezus je zavrženi, ki ga je treba sprejeti. 
Jezus je mali, ki ga je treba objeti. 
Jezus je slepi, ki ga je treba voditi. 
Jezus je nemi, ki mu je treba govoriti. 
Jezus je drogiranec, ki mu je treba pomagati. 
Jezus je zapornik, ki ga je treba obiskati. 
Jezus je tujec, ki ga je treba sprejeti. 
Jezus je ubogi, ki mu je treba priskočiti na pomoč. 
Zame je Jezus moje vse nad vse. 
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Za vse rajne misijonarje in misijonarke ter za 
vse dobrotnike misijonov, naj se veselijo tvojega 
plačila. 

Nebeški Oče, ti si delivec življenja. Naj se od tebe 
učimo dobrote, usmiljenja in ljubezni, da se bomo kot 
ena družina tvojih otrok veselili povezani tukaj na 
zemlji, nekoč pa v tvoj slavi. Po Kristusu, našem 
Gospodu. Amen. 

PRIPOROČILO ZA OFER: 
Nabirka na Misijonsko nedeljo je nekaj posebnega. 
Zbira se po župnijah vsega sveta – saj vsi dajemo in 
vsi prejemamo. Vsak da toliko, kolikor zmore. Tudi 
verniki v najrevnejših deželah prispevajo svoj dar. 
Tako je Misijonska nabirka znamenje povezanosti 
vesoljne Cerkve. Misijonska nedelja ni torej le 
povezanost v veri in upanju, ampak v dejavnem 
usmiljenju in resnični ljubezni. 
Odprimo zato z veseljem svoja srca in namenimo to, 
kar nam srce narekuje. Bog vam povrni! 
 

OČE NAŠ 
Jezus sam nas je povabil, da v molitvi Boga ljubeče 
nagovarjamo kot Očeta. Danes se povežimo z ljudmi 
vsega sveta, posebej še z misijonarji, in kličimo: Oče 
naš … 
 

POZDRAV MIRU 
Naš Bog je Bog miru, usmiljenja, dobrote in ljubezni. 
Poklicani smo, da vse to tudi mi prinašamo drug 
drugemu. V znamenje pripravljenosti, da želimo pri 
tem sodelovati – si podajmo roke. 
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NEKAJ ZAHVAL NAŠIH MISIJONARJEV 
 
S. VESNA HITI HKL – RUANDA 

Bliža se Misijonska nedelja. Vedno sem ganjena 
in globoko hvaležna ob misli, da toliko plemenitih ljudi 
v domovini za nas moli, daruje ter nas spremlja z 
ljubeznijo, zaupanjem in ponosom. Naš narod je dal 
veliko misijonarjev – svetnikov. Tudi mi, najmlajši v 
tej dolgi misijonski vrsti, skušamo okorno zastavljati 
korake v brazde njihove gorečnosti. Dvigamo se in 
padamo, ljubimo in se darujemo, le Gospod sam pa 
vidi naše uspehe in polomije. Ko se mi zdi, da naredim 
nekaj malega na tem širokem misijonskem področju, 
bi rada storila več. »Še več!«, bi rekel sveti Vincencij. 
Toda sami smo nemočni. Božja dobrota nas nenehno 
podpira. In ta dobrota se razliva na naše delo preko 
Vas – misijonarjev v domovini! Hvala Vam! Morda 
premalo mislite in vrednotite to veliko delo, ki ga 
opravljate v zaledju! 

 Brez vaše velikodušnosti bi ne bilo zgrajenih 
toliko cerkva, bolnišnic, šol, cest, ki nas vodijo k 
ljudem. 

 Brez vas bi se ne vrtela kolesa MIVA 
avtomobilov, ki prevažajo mamice za porod, 
invalidne otroke v bolnišnice, hrano, zdravila, 
šolske potrebščine, gradbeni material. 

 Brez vaših odrekanj ne bi mogli nasičevati na 
tisoče podhranjenih otrok, jim ne omogočiti 
izobrazbe, vzgoje in dostojnega življenja. 

 Brez vaših molitev, duhovne in moralne podpore 
bi kmalu omagalo naše misijonsko navdušenje, 
vztrajnost in garaško prizadevanje. 
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Pesem: MISIJONAR 
C                                         G7 
Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, 
F                d                G7              C 
duša vsa lepa prišla iz njegovih je rok. 
 a                   F                            C 
Adam je roko iztegnil po sadu nesrečnem, 
G7                                        C 
grešen zdaj človek tava po zemlji okrog. 
Odp.: 
C                                    G7 
Misijonar, božji poslanec si ljudstvu, 
            F                                   C 
gospodar zemlje, nebes te poslal je med nas. 
     F                                        C 
Ti vsekdar dvigaj visoko križ, znak odrešenja 
          G7                                    C  F C 
in nikdar naj med nami ne utihne tvoj glas. 
 
Dobri pastir se je sklonil nad ovco zgubljeno, 
Jezus na zemlji je prvi bil misijonar. 
Vedno še nove pošilja ljudem misijonarje, 
vse naj človeštvo občuti srca njegovega žar. Odp. 
 
Težko že čakajo duše na božje poslance, 
rane odkrivajo, ki jih povzročil je greh. 
Pridige, spovedi, maše in hostija bela 
vračajo v duše potrte veselje, na lica nasmeh. Odp. 
 
Ti si me Jezus, postavil za misijonarja, 
naj ti bo tisoč za to izrečenih zahval. 
Pa če še stokrat rodil bi se jaz na zemlji, 
vedno bi zopet in zopet misijonski poklic izbral. Odp. 
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P. LOJZE PODGRAJŠEK DJ – MALAVI 
Dragi prijatelji in dobrotniki iz moje Slovenije! 
Z velikim veseljem vam pošiljam pogled na našo šolo 
iz bližnjega precej visokega hriba, ki se tudi imenuje 
Kasungu. Vedite, da so vaši srčni darovi pripomogli k 
temu resnično velikemu čudežu v prid najrevnejših 
šolarjev sveta. Nismo jih izdali! Bog jih je nagradil s 
svojo Dobroto in svojo neskončno Ljubeznijo. 
Pa vsem lep in iskreno-hvaležni pozdrav! 
p. Lojze Podgrajšek 
 
S. SNEŽNA VEČKO OSU – SALOMONOVI OTOKI 
Res lepo mi je pri srcu, ko vem, s kakšnim upanjem 
vas imenujejo na Salomonovih otokih. Vaše ime je 
povezano z najlepšimi čustvi pri misijonarjih, 
bogoslovcih in vseh, ki so bili deležni vaše pomoči. 
Vedno sem bila hvaležna za vašo domiselnost pri 
zbiranju darov in ponosna na vas in slovenski narod. 
s. Snežna 
 
S. MARJETA ZANJKOVIČ HMP – MADAGASKAR 
Odhajam iz Fianarantsoe in grem na sever v 
Mahajango, kjer sem že delala prvih 8 let, ko sem 
prišla na Madagaskar. Hvala iz vsega srca za veliko 
pomoč vsa ta leta v Fianarantsoi. Kaj vse smo naredili 
z vašo pomočjo!!! Bogu in vam vsem prisrčna hvala za 
vso pomoč. Tudi iz Mahajange vas bom poiskala in tu 
pa tam pojamrala za pomoč. Vem, da me ne boste 
pozabili in nam boste še naprej stali ob strani. 
s. Marjeta 
 
 
Jezus je veselje, ki ga je treba deliti z drugimi. 
Jezus je ljubezen, ki jo je treba podarjati. 
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Zato, hvala Vam, misijonarji v zaledju! Vam v 
Misijonskem središču in vsem dobrotnikom širom 
domovine! Vaše poslanstvo je še toliko več vredno, ker 
ga le malokdo opazi, a ga Bog nikoli ne pozabi! 

Sprejmite mojo iskreno zahvalo in zaupno 
priporočilo še za naprej! 

Hvaležna s. Vesna Hiti, usmiljenka 
 
JANEZ KRMELJ, škofijski duhovnik LJ – 
MADAGASKAR 
Hvaležen sem Vam v misijonskem središču, kjer že 
mesece pred Misijonsko nedeljo skrbite za pripravo te 
široke akcije po vsej domovini. Še posebna zahvala pa 
gre vsem dobrotnikom, ki se odzovejo našemu klicu in 
vašemu vabilu, da tako velikodušno skrbijo za 
misijone. Posebej pa moram izraziti hvaležnost, da za 
vsak prevožen kilometer, hvaležni Bogu, darujete 
nam, kot pomoč pri nakupu misijonskih vozil. Tu smo 
res veseli teh robustnih Toyot, ki zdržijo tudi najtežje 
pogoje, kot jih imamo po našem podeželju, kjer se 
premikamo po blatu in strminah čisto počasi. Pogosto 
uporabljamo tudi vitlo. Vso to opremo dobimo po Vaši 
zaslugi. Za vse Vam Bog poplačaj in Sveti Krištof tudi 
prosi za nas vse, da je varnost za nas večja. 
Hvala za vse. 
Janez 
 
S. TEREZIJA PAVLIČ HKL – MADAGASKAR 
Hvala vam vsem za Vašo požrtvovalnost in 
razumevanje do vseh nas. Molitev je naše darilo za 
vas. Molitev bo blagoslavljala vaše delo. Bog z vami. 
Vaša hvaležna, s. Terezija Pavlič, usmiljenka 
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MESEC OKTOBER – MISIJONSKI MESEC 
PROŠNJE ZA VSAK DAN 

V cerkvi lahko na začetku meseca pred oltarjem 
pripravimo globus, krpe v barvah kontinentov in 
dodamo pet svečk. Letos je aktualno dodati tudi 
simbol leta usmiljenja in podobo Matere Terezije. Ob 
vsakdanji molitvi lahko dodamo misijonsko prošnjo. 
 
Bog, naš Oče, prosimo te … 
01.10. – Na priprošnjo svete Terezije Deteta Jezusa, 
zavetnice misijonov – za duhovniške, redovniške in 
misijonarske poklice. 
02.10. – Na priprošnjo angelov varuhov – spremljaj 
misijonarje na njihovih poteh in jim stoj ob strani. 
03.10. – Da bi občudovali božje stvarstvo in varovali 
življenje. 
04.10. – Okrepi voljo in pripravljenost za spravo med 
kristjani in muslimani. 
05.10. – Naj preganjani kristjani najdejo moč, da ne bodo v 
stiskah izgubili upanja. 
06.10. – Naj vsi, ki se žrtvujejo za druge, čutijo 
zadovoljstvo v svojem darovanju. 
07.10. – Na Marijino priprošnjo podeli vsej Cerkvi blagor in 
mir vsemu svetu. 
08.10. – Da bi znali božjo ljubezen narediti vidno tudi 
oddaljenim. 
09.10. – Da bi odkrivali stiske bližnjih in jim radi pomagali. 
10.10. – Za vse žalostne, da bi v Bogu našli upanje in moč. 
11.10. – Da bi znali sprejemati tudi tiste, ki jih težko 
prenašamo. 
12.10. – Da bi naše dežele bile na Marijino priprošnjo 
obvarovane vojne. 
13.10. – Da bi žalostni in trpeči skozi tvojo bližino okrepili 
upanje. 
14.10. – Da bi vrednost in čast žensk bila spoštovana po 
vsem svetu. 

28

TOMAŽ MAVRIČ CM – UKRAJINA 
Zaradi Vaše dobrote in velikega srca, dragi misijonski 
dobrotniki, smo lahko pred kratkim zaključili gradnjo 
ter opremili center za rehabilitacijo mladih v vasi 
Buldinka, ki je 40 km oddaljena od mesta Odesa. 
Vsakič, ko obiščemo center, se pred nami pokažejo 
nasmejani ter globoko hvaležni obrazi! Objemi, besede 
zahvale, obljuba molitve! Mi smo Vaši poslanci! Vam, 
dragi misijonski prijatelji, so predvsem namenjeni ti 
objemi, besede zahvale, molitve! Če bi Vas in takih 
ljudi, kot ste Vi, ne bilo, bi taki in podobni načrti ne bili 
možni. Tako smo pa ponovno in ponovno priče Božjega 
Usmiljenja in Ljubezni! 
Prisrčna Vam hvala za možnost, da lahko ostajamo 
Vaši poslanci Usmiljenja in Ljubezni! 
Vaš hvaležni Tomaž Mavrič CM 
 
 
 
Če želim vedeti, koliko ljubim Jezusa 
in če sem res zaljubljena v Boga, 
potem moram samo pogledati, kako delam tisto, 
kar mi je on zaupal 
in s kolikšno ljubeznijo se predajam temu delu. 

Samo po sebi delo ni naš poklic. 
Naš poklic je popolnoma pripadati Jezusu 
in biti prepričan, da nas nič več ne bo moglo 
ločiti od njegove ljubezni. 
  Ni važno, kaj delamo, 
niti koliko delamo, 
temveč s kolikšno ljubeznijo opravljamo delo, 
ki nam je zaupano. 
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MISIJONSKA MOLITVENA ZVEZA (MMZ) 
 
Ko se v življenju srečujemo z 

različnimi stiskami in težavami, z 
boleznimi in nesrečami, navadno 
pomislimo na Boga in ga prosimo za 
pomoč. Molitev nas kot nevidna roka 
ponese k njemu, da nas potolaži in nam 
vlije poguma. Povezuje nas tudi z 
drugimi ljudmi po vsem svetu, ki potrebujejo in prosijo 
pomoči. Te nevidne nitke, ki nas vodijo drug k drugemu in 
do Boga, ustvarjajo močno mrežo povezanosti in zaupanja, 
mrežo varnosti. Varna mreža molitve oz. molitvena zveza 
pomaga misijonarjem in ljudem v misijonih, da v težavah 
ne omahnejo, ampak jih nežno objame in opogumi. Daje 
jim upanja in zaupanja, da bodo zmogli z božjo in našo 
pomočjo. 

Molivci, ki kličemo blagoslova na delo misijonarjev, smo 
združeni v Misijonsko molitveno zvezo. Vsak dan od 
ponedeljka do petka se ob molitvi ene desetke rožnega 
venca v mislih srečujemo in pletemo nitke povezanosti z 
misijonarji in ljudmi na različnih celinah, kar simbolno 
prikazujejo barve jagod misijonskega rožnega venca: 

v ponedeljek molimo za Afriko – zelena barva 
v torek molimo za Ameriko – rdeča barva 
v sredo molimo za Evropo – bela barva 
v četrtek molimo za Avstralijo in Oceanijo – modra 
barva 
v petek molimo za Azijo – rumena barva 

Vabimo vas, da se pridružite naši molitvi in postanete član 
Misijonske molitvene zveze. Vašo odločitev lahko sporočite 
v Misijonsko središče Slovenije po telefonu (01/300-59-50) 
ali po elektronski pošti (missio@rkc.si). 
 
Člani MMZ in prijatelji misijonov imajo vsako leto, zadnjo 
nedeljo v juliju – skupno srečanje po pokrajinah. 
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15.10. – Da bi na priprošnjo svete Terezije Avilske bili 
deležni milosti potrpljenja. 
16.10. – Da bi zanemarjeni otroci našli ljubezen, varnost in 
nov pogum. 
17.10. – Za vse otroke, ki jim je cesta edini dom, da bi 
našli zatočišče in varstvo. 
18.10. – Za vse kristjane po vsem svetu, da bi radi 
sodelovali in si med seboj pomagali. 
19.10. – Za vse žrtve naravnih nesreč, da bi se jim v novih 
okoliščinah omogočilo človeka vredno življenje. 
20.10. – Za vse prostovoljce, da ne bi izgubili poguma in da 
bi našli oporo v veri. 
21.10. – Za ljudi v vojnih območjih, da bi tudi v največjih 
stiskah zaupali v tvojo navzočnost. 
22.10. – Odpri odgovornim politikom in vojaškim 
poveljnikom razum in srce za spreobrnjenje. 
23.10. – Blagoslovi prizadevanja vseh ljudi dobre volje, da 
bodo gradili mir v svetu. 
24.10. – Da bi delo misijonarjev rastlo kot pšenično zrnje in 
da bi mi vsi bili kvas družbe. 
25.10. – Da bi v mladih rasla želja tebi slediti v ljubezni, h 
kateri jih vedno vabiš. 
26.10. – Da bi se okrepila vera v naši domovini. 
27.10. – Da bi vsi vedno bolj oblikovali svoje življenje po 
tvojem veselem sporočilu. 
28.10. – Na priprošnjo svetega Juda Tadeja podari svojo 
odrešilno pomoč vsem bolnim in trpečim. 
29.10. – Da bi vsi kristjani pogumno izpovedovali vero, 
posebej, kadar so preganjani. 
30.10. – Za vse žrtve nesreč, da ne bi prejeli samo pomoč 
za življenje, ampak tudi za dušo in srce. 
31.10. – Da bi z darovi za misijone v misijonskem mesecu 
bila ljudem v misijonskih deželah podarjena boljša 
bodočnost in novo upanje. 
 
Največja revščina je osamljenost 
in občutek, da te nihče ne ljubi. 
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POROČILO MIVA Slovenija ZA LETO 2015 
S pomočjo darov ob blagoslovu avtomobilov je MIVA 
Slovenija v letu 2015 lahko omogočila nakup vozil v skupni 
vrednosti 572.805,60 € – v letu 2014 454.435.- € 
 
župnija sv. Frančiška ŠRILANKA avto Toyota 
plantaža čaja ŠRILANKA avto Toyota 
s. Marija Pavlišič, HKL MADAGASKAR reševalno vozilo 
Mission station ZAMBIJA avto Toyota 
Radio Maria – s. Bogdana SREDNJEAFR. REP. avto Toyota ½ z A 
Anton Grm, SDB MOZAMBIK delovni stroji 
s. Vida Gerkman, HKL ALBANIJA avto Škoda Yeti 
Janez Krmelj, LJ MADAGASKAR radijska postaja 
Jože Adamič, CM MADAGASKAR motorno kolo 
s. Terezija Pavlič, HKL MADAGASKAR avto Toyota 
Janez Krmelj, LJ MADAGASKAR motorno kolo 
Jani Mesec, LJ MADAGASKAR motorno kolo 
p. Lojze Podgrajšek, SDB MALAVI avtobus (34 sed.) 
Tomaž Mavrič, CM UKRAJINA kombi 
Sestre sv. Katarine 
(Švigelj) 

TOGO avto Toyota 

Ravnatelj semenišča MADAGASKAR motorno kolo 
Lazaristi – Wisnienski MADAGASKAR avto Toyota 
S. Agata Kociper, HMP BRAZILIJA čoln 
S. Agata Kociper, HMP BRAZILIJA avto Fiat 
Lazaristi Taolagnaro MADAGASKAR 3 x motorno kolo 
Anton Ovtar, CM RUSIJA avto Renault 
škof Gustavo Bombin MADAGASKAR avto Nissan 
S. Fani Žnidaršič, OSU BOCVANA avto Toyota 
škofija Farafangana MADAGASKAR 2 x motorno kolo 
Tomaž Mavrič, CM UKRAJINA kombi 
Jože Adamič, CM MADAGASKAR avto Toyota 
s. Polona Švigelj, OSU SENEGAL avto Toyota 
p. Stanko Rozman, DJ ZAMBIJA avto Nissan 
Tomaž Mavrič, CM UKRAJINA kombi 
škof Luciano Capelli SALOM. OTOKI motor za čoln 
Marko Trošt SRBIJA avto Hyundai – kopr. 
 
Bog naj vsem dobrotnikom na priprošnjo sv. Krištofa 
povrne s svojim blagoslovom in srečno vožnjo. 
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KAKO SMO V LETU 2015 PREKO MISIJONSKEGA 
SREDIŠČA SLOVENIJE POMAGALI MISIJONARJEM 
 
MISIJONSKA NEDELJA 2015 
Denar pošljemo v Rim, kjer Papeške misijonske družbe 
skupaj z narodnimi voditelji misijonov razporedijo sredstva 
za najnujnejše projekte. 
V Sloveniji smo zbrali: 273.125,65 € (2014: 322.595,01 
€) 
 
ADVENTNA AKCIJA – otroci za otroke – 2015 
Nabirka je izključno namenska in gre v Rim, kjer jo 
razporedijo za pomoč otrokom na najbolj potrebnih 
področjih. V Sloveniji so otroci v adventu 2015 zbrali: 
87.965,51 (2014: 126.954,37 €). Denar bo preko Rima 
poslan v Kongo DR,Gvinejo in Senegal. 
 
TRIKRALJEVSKA AKCIJA – koledniki – 2015/16 
Nabirka je namenjena izključno za projekte naših 
misijonarjev, za katere se z misijonarji dogovori MSS! 
Z darovi ob akciji 2015/16 smo lahko uresničili projekte v 
vrednosti: 356.133.- € (2014/15: 351.831.- €). 
 
Polona Berlec Salomonovi otoki Otroški vrtec dograditev
S. Dorica Sever Kanada oprema prostorov za otroke
S. Polona Švigelj Senegal župnijska dvorana
S. Agata Kociper Brazilija streha – delavnica za otroke
Jože Adamič Madagaskar osnovna šola
S. Polona Švigelj Senegal osnovna šola
Tone Kerin Madagaskar osnovna šola
Tomaž Mavrič Ukrajina oprema centra
Janez Krmelj Madagaskar srednja šola
 
Tega, kar delaš ti, morda jaz ne morem narediti, 
tega, kar delam jaz, morda ti ne moreš narediti. 
Vsi skupaj pa lahko naredimo nekaj lepega za Boga. 
 

3332



35

Trajanje botrstva je odvisno od dolžine šolanja 
posameznega otroka in se lahko giblje od enega do 
dvanajst let. Zneski za botrstvo se razlikujejo glede na 
misijon in se gibljejo od 10,00 do 21,00 EUR mesečno. 

 
Imamo dve vrsti botrstva: 

- Eno je individualno, kar pomeni, da posameznik skrbi 
za enega otroka. 

- V zadnjem času pa priporočamo skupinsko botrstvo, 
kjer več botrov podpira skupino otrok (npr. en razred 
v internatu, v šoli …). 

Trenutno je v projekt vključenih 2.735 botrov, ki 
podpirajo otroke v zgoraj navedenih misijonih. Od teh je 
564 tistih, ki prispevajo za »obrok riža na dan«. 
 
Vse dodatne informacije o botrstvu lahko dobite: 

- na naši spletni strani www.missio.si 
- preko elektronske pošte missio@rkc.si 
- v času uradnih ur (pon.-pet. od 8.00 do 13.00) na 

telefonu 01/300 59 50 ali osebno pri nas v pisarni na 
Kristanovi 1 v Ljubljani. 

 
PISMO BOTRA Misijonskemu središču Slovenije 
Z zadovoljstvom ugotavljam, da prispevam za pravo stvar. 
Zelo me veselijo uspehi, ki jih dosegamo s prispevki in 
seveda z vašim trudom in dobroto. Izobraževanje otrok je 
najvažnejše, saj potem odrastejo in si kot oblikovani mladi 
ljudje pomagajo naprej v življenju. Pa ne le sebi, temveč 
tudi mnogim drugim, in so zgled in svetla luč upanja za 
naslednje generacije otrok. V njihovem imenu se vam tudi 
jaz zahvaljujem. 
Ob tej priložnosti vam z veseljem sporočam, da bi tudi 
moja žena želela biti botra in s tem pomagati enemu otroku 
v Etiopiji pri šolanju. 
Oba z ženo vam želiva veliko zadovoljstva in uspehov pri 
delu in vas lepo pozdravljava. NN 
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BOTRSTVO 
Da pomagamo otrokom do boljšega jutri, ni dovolj le, 

da jim nudimo hrano in zdravstveno oskrbo. Omogočiti jim 
moramo tudi izobrazbo, s katero bodo imeli izhodišče za 
boljše življenje. Nam je nekaj samoumevnega, da otroci 
gredo v šolo in se izobrazijo za poklic, s katerim bodo 
kasneje lahko preživljali sebe in svoje družine. Vendar 
marsikje po svetu temu ni tako. V revnih deželah mnogi 
starši ne zmorejo plačati šolnine, ki bi otroku omogočila pot 
do znanja. Šolske uniforme in potrebščine za šolo morajo 
počakati, kadar je denarja komaj za hrano, ali pa še to ne. 
Pomoči države pa ni.  

Prav zato smo se v Misijonskem središču Slovenije 
odločili za program botrstva. Začeli smo v Zambiji, nato 
nadaljevali v Braziliji, Angoli, Paragvaju, Malaviju, 
Kambodži, Mjanmaru, Etiopiji, na Madagaskarju in 
Salomonovih otokih. Hvala Bogu, da se stalno pridružujejo 
novi dobrotniki, ki s svojo velikodušnostjo pomagajo vsaj 
enemu otroku pri njegovem šolanju in vstopu v samostojno 
življenje. Pomembno je tudi to, da s tem, ko pomagamo 
otroku, pomagamo dejansko vsej družini. Otroku pa s 
šolanjem postavljamo tudi odskočno desko za lepšo 
prihodnost. Če se zaradi velikodušnosti vsakega 
posameznega botra nasmeje vsaj nekaj otrok na drugem 
koncu sveta, smo dosegli naš cilj. 

 
In kako poteka botrstvo? Na zelo preprost način: 

posameznik, ki je pripravljen finančno skrbeti za enega 
otroka, lahko izpolni obrazec za prijavo na naši spletni 
strani ali pa preprosto pokliče v našo pisarno 01/300-59-
50. Mi nato novemu botru pošljemo fotografijo otroka in 
njegove osnovne podatke, ki smo jih dobili od našega 
misijonarja. Seveda dodamo tudi položnice in dopis o 
poteku botrstva. Poleg položnic skušamo v pismo vedno 
dodati kakšno besedo misijonarja in če se le dá, enkrat na 
dve leti tudi informacijo o otroku. 
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KJE SO NAŠI MISIJONARJI 
 
ALBANIJA 
Gerkman Vida, HKL 
 
BOCVANA 
Škerlj Zora, OSU 
Žnidaršič Fani, OSU 
 
BRAZILIJA 
Kastelic Metka, HMP 
Kociper Agata, HMP 
Slivka Ana, FMM 
 
BURUNDI 
Kavčič Bogdana, HKL 
Burger Anka, HKL 
 
ČILE 
Šubelj Marija Andreja, HKL 
Telič Ema, HKL 
Koršič Mateja, OSU 
 
FRANCOSKA GVAJANA 
Delčnjak Hugo, OFM 
 
IZRAEL 
Zadravec Milena, HMP 
 
JAPONSKA 
Kos Vladimir, DJ 
 
KAMBODŽA 
(Anžič Ljudmila, HMP) 
 
KANADA 
Sever Dorica, FMM 

 
KAZAHSTAN 
Majetič Miha, OFMConv 
 
KIRGIZIJA 
Mihelčič Janez, DJ 
 
KONGO DR 
Karničnik Mojca, MJK 
 
KUBA 
Ivančič Peter, SDB 
 
MADAGASKAR 
Adamič Jože, CM 
Čuk Lucija, laik 
Kerin Tone, CM 
Krmelj Janez, LJ 
Mesec Janez, LJ 
Opeka Peter, CM 
Pavlič Terezija, HKL 
Strajnar Matevž, laik 
Zanjkovič Marjeta, HMP 
 
MALAVI 
Podgrajšek Lojze, DJ 
 
MEHIKA 
Čuk Barbara, FMM 
 
MOZAMBIK 
Grm Tone, SDB 
Mikec Zvonka, HMP 
 
POLJSKA 
Kunič Andreja, MC 
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BOTRA 
Hvaležni smo, da skrbite tudi za nebogljene otroke v 
misijonskih deželah. Vsak je naš »najmanjši brat«, kot nam 
pravi Jezus. Z našo skupno močjo in z božjim blagoslovom 
lepšajmo svet okrog nas. 
MIR in DOBRO! Marta 
 

Moja skupnost so moji ubogi. 
Njihova varnost je moja varnost. 
Njihovo zdravje je moje zdravje. 
Njihova hiša je moja hiša. 

Otrokom in revnim, 
vsem, ki trpijo, darujte nasmeh. 
Darujte jim ne samo svoje pozornosti, 
ampak tudi svoje srce. 

Svoje življenje darujem tistim, 
ki se jim nihče ne približa, 
ker so okuženi, polni bacilov in smradu, 
tistim, ki ne hodijo molit, 
ker ne morejo goli iz svojih hiš; 
tistim, ki ne jedo več, ker nimajo moči; 
tistim, ki ležijo po pločnikih, 
in vedo, da umirajo, 
mimo pa hodijo ljudje in jih ne pogledajo; 
tistim, ki ne jočejo več, ker nimajo solz, 
tistim, ki jim ne pomagajo več nobena zdravila, 
tistim, ki niso vedeli niti, da so ljudje, 
še manj pa, da so Božji otroci ... 

Njihovo življenje je moje življenje. 
Moja hiša je njihova hiša. 
Moj svet je njihov svet. 
V mojem srcu je prostor zanje 
in za mnoge druge, za vse … 
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PERU 
Godnič Andreja, OSU 
 
RUSIJA 
Ovtar Anton, CM 
Sever Janez, DJ 
Vlašič Anica, FMM 
 
RUANDA 
Hiti Vesna, HKL 
Mlinarič Jože, SDB 
Poljanšek Vilko, SDB 
 
SENEGAL 
(Švigelj Polona, OSU) 
 
SALOMONOVI OTOKI 
(Snežna Večko, OSU) 
 
SLONOKOŠČENA OBALA 
Bajec Pavel, KP 
Starman Anica, FBS 
 
 

TURČIJA 
Kmetec Martin, OFMConv 
Nose Veronika, HKL 
 
UGANDA 
Lisjak Danilo, SDB 
 
UKRAJINA 
(Mavrič Tomaž, CM) 
Meško Marta, MS 
Sterle Jožica, MS 
Peterlin Barbara, MS 
 
ZAMBIJA 
Mlakar Janez, DJ 
Mujdrica Janez, DJ 
Rozman Stanko, DJ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gospod Jezus, 
ti si ustvarjal z ljubeznijo, 
rodil si se iz ljubezni, 
služil si z ljubeznijo, 
delal si z ljubeznijo, 
trpel si z ljubeznijo, 
umrl si z ljubeznijo, 
vstal si od mrtvih z ljubeznijo, 
zahvaljujem se ti za tvojo ljubezen 
do mene in do vsega sveta; 
in vsak dan te prosim: nauči tudi mene prav ljubiti. Amen. 
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Jezus sv. Materi Tereziji

Samo, če smo  
»USMILJENI KAKOR OČE«,  
smo misijonarji

»Pojdi tja in bodi moja luč!

Iz
ve
db

a 
s

KAKO LAHKO POMAGAMO  
NAŠIM MISIJONARJEM

�	z molitvijo, še posebej kot člani Misijonske molitvene zveze
�	z naročilom in branjem revije Misijonska obzorja
�	z molitvijo in darovi na Misijonsko nedeljo
�	s svojim darom za misijonska vozila  

(akcija MIVA ob Krištofovi nedelji)
�	v adventu z akcijo »Otroci za otroke«
�	po božiču s Trikraljevsko akcijo (koledovanje)
�	z botrstvom (redni mesečni prispevek)
�	z občasnimi darovi za posameznega misijonarja  

ali ob konkretnem projektu
�	kot laiški misijonar (v dogovoru z misijonarjem)
�	z iznajdljivo ljubeznijo

Za vse informacije se obrnite na:

Misijonsko središče Slovenije
Kristanova 1, 1000 Ljubljana

Tel.: 01/300-59-50
Fax: 01/300-59-55

E-pošta: missio@rkc.si 
Spletna stran: www.missio.si

Za interno uporabo izdalo MSS – oktobra 2016
Gradivo zbral in pripravil: mss; odgovarja Stane Kerin, ravnatelj MSS

MISIJONSKA  
NEDELJA 23. oktober 2016

Gradivo za bogoslužje in pastoralo



POKLICAN SEM K POPOLNI LJUBEZNI

Odpri mi oči, Gospod,
da bom spoznaval Tebe
v vseh svojih bratih in sestrah.
Odpri mi ušesa,
da bom slišal klice vseh tistih,
ki potrebujejo mojo pomoč.
Odpri mi srce, Gospod,
da se bom naučil ljubiti svoje bližnje,
kakor nas ljubiš ti.
Daj mi svojega Svetega Duha,
da ti bom zmogel vsak dan znova
podariti svoje srce.
Pomagaj mi
da bom povsod razširjal Tvojo ljubezen,
kjerkoli sem in kamorkoli grem.
Nauči me tiste ljubezni,
ki je vedno potrpežljiva, vedno prijazna.
Nauči me tiste ljubezni,
ki ni nikoli nevoščljiva,
napuhnjena, sebična ali zamerljiva.
Tiste ljubezni, ki okuša srečo v resnici
in je vedno pripravljena odpuščati.
Danes ti dajem svoje srce.
Dajem ti svoje roke, noge, svoj glas,
da boš lahko ti po meni
v ta svet prinašal svojo ljubezen.
Daj, da bom mogel biti slaboten,
a vztrajen odsev tvoje popolne Ljubezni.

Molitev Matere Terezije

PS: Kjer je »golobček«,  
so besede matere Terezije.

PRAZNOVANJE
MISIJONSKE NEDELJE – 23. oktober 2016

Vsaka župnija z veseljem praznuje Misijonsko nedeljo. 
Molitve posredujemo Bogu, darove pa na škofijo.

SKUPNO VSESLOVENSKO
PRAZNOVANJE MISIJONSKE NEDELJE

Celje, Sv. Jožef – nedelja, 23. oktobra
ob 15. uri molitvena ura, ob 16. uri sv. maša.

Lepo vabljeni k sodelovanju in veselem oznanjevanju!

Vedno in povsod iščite lepoto in dobroto
in našli boste Boga.

Gospod, odpri nam oči,
da te bomo videli v svojih bratih
in v svojih sestrah.
Gospod, odpri nam ušesa,
da bi mogli slišati
krik lačnih, prezeblih, prestrašenih,
tistih, ki so potlačeni.
Gospod, odpri nam srce,
da se bomo naučili ljubiti 
drug drugega,
kakor nas ljubiš ti.
Gospod, podari nam 
znova svojega Duha,
da postanemo eno srce  
in ena duša.
Amen.


