»Naše skupno poslanstvo je: Evangelij vsem.«
(papež Frančišek v misijonski poslanici)

MISIJONSKA NEDELJA 2018
92. svetovni dan misijonov

Gradivo za bogoslužje in misijonsko pastoralo
21. oktober 2018, 29. nedelja med letom, leto B

»SKUPAJ Z MLADIMI
PONESIMO EVANGELIJ VSEM.«

»Če bi se misijonarji ozirali
na takšne nadloge,
kot so mraz, vročina, lakota in žeja,
onemoglost, nevarnosti in podobne težave,
bi še ne bili pripeljali toliko ljudi v Kristusovo stajo.
Če se trgovci ne ogibajo nobenega vremena,
nobenih težav in nevarnosti,
da si pridobijo samo nekoliko časnega dobička,
ki ga morejo uživati samo do konca
svojega kratkega življenja:
bi mar vse to moglo motiti mene,
ki nimam drugega namena,
kakor dobivati duše za Nebesa?«
(F. I. Baraga)

»Kjer vera pojemlje,
ni drugega pripomočka
za poživitev gorečnosti med duhovniki,
v ljudstvu pa ljubezni do sv. Cerkve,
kakor živo zanimanje za misijone
in nesebično delovanje
za misijonske namene.«
(Papež Pij XI.)

UVODNA BESEDA
Dragi prijatelji misijonov!
Letošnje leto je polno misijonskih dogodkov. Misijonska
nedelja sovpada s škofovsko sinodo o mladih v Vatikanu z
naslovom »Mladi, vera in razločevanje poklicanosti.« Zato je
papež Frančišek svojo poslanico za svetovni misijonski dan
naslovil »Skupaj z mladimi ponesimo evangelij vsem.« Kot
je iz nje razvidno, papež v misijonsko poslanstvo vključuje
mlade. Z namenom razločevanja poklicanosti in rasti v
darovanju za druge jim priporoča prostovoljno služenje v
misijonih. Močno poudarja poklicanost vseh krščenih, da
zavzamemo misijonsko držo, zlasti v okoljih, kjer vlada
»nezainteresiranost za vero ali celo sovraštvo do polnosti
življenja v Bogu.« Poznamo jih tudi pri nas.
Cerkev na Slovenskem se že vse leto spominja
svetniškega škofa Friderika Baraga, ob 150. obletnici
njegove smrti. To je naš »misijonski genij«, vzornik mnogih
velikih slovenskih misijonarjev. Njegova skrb za ljudi in
njihovo zveličanje nagovarja vse: mlade, bogoslovce, kaplane,
župnike, misijonarje in škofe, družbeno angažirane kristjane
… Zato smo mu v letošnji brošuri posvetili več pozornosti.
Počastili so ga tudi na letošnjih šmarnicah in še bolj na
oratorijih, ki so bili v skoraj 300 slovenskih župnijah
obarvani misijonsko. Njemu je bila posvečena tudi nedelja
svetniških kandidatov.
50 let pa mineva od prihoda prvih slovenskih
misijonarjev v škofijo Farafangana na Madagaskarju. Niti
predstavljamo si ne, koliko življenj so tam rešili, telesno in
duhovno in odločilno prispevali, da se je škofija postavila na
noge.
Na Madagaskarju deluje tudi Pedro Opeka, ki ga je maja
papež osebno sprejel in podprl njegovo svetovno znano
misijonsko delo Akamasoa.
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Letos svojo 175-letnico praznuje tudi Misijonsko
otroštvo. Ta misijonska karizma Cerkve, ki že pri otrocih
krepi misijonskega duha in solidarnost za revne vrstnike z
molitvijo in darovi, je pravi protistrup za zahodnjaško
sebičnost, razvajenost in potrošništvo. Ob tem se spomnimo
naših akcij za otroke (adventna akcija Otroci za otroke,
Trikraljevska akcija … ) in spodbudimo otroke in starše k
sodelovanju.
Za prihodnje leto pa se na svetovni ravni napoveduje
izredni misijonski mesec oktober 2019, s katerim želi
papež osvežiti misijonsko zavest slehernega kristjana in
prenoviti misijonske dejavnosti Cerkve. Vsi smo poklicani, da
molimo za njegov uspeh.
Pri vsem tem ne pozabimo, da misijonarji brez naših
konkretnih darov ne morejo delovati. Zato ob misijonski
nedelji darujmo svoj velikodušni prispevek, ki bo po Božji
milosti obrodil stoteren sad. Naj nas pri tem spremlja
Baragova priprošnja.
V tej knjižici boste našli koristna gradiva za bogoslužje
misijonske nedelje kot tudi za misijonsko pastoralo. Posejana
je z Baragovimi skrbno izbranimi duhovnimi biseri, ki
nagovarjajo še danes. V posebni knjižici pa boste prejeli
misijonske molitve, tudi te v duhu našega misijonskega
genija. Naj nas pri tem spremlja njegova priprošnja.
Misijonsko središče Slovenije

»Kadar se mi duša ukvarja z drugimi mislimi,
mi nastane v srcu pusta praznota,
ki jo morem napolniti le s tem,
da se dvignem k Bogu in njegovi večni ljubezni.«
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Baraga

POSLANICA PAPEŽA FRANČIŠKA
ZA MISIJONSKO NEDELJO 2018
Skupaj z mladimi ponesimo evangelij vsem!
Dragi mladi, skupaj z vami želim razmišljati o poslanstvu, ki
nam ga je Jezus zaupal. Ko se obračam na vas, želim hkrati
nagovoriti vse kristjane, ki v Cerkvi živijo pustolovščino
svojega bivanja kot Božji otroci. Kar me nagiba, da se preko
vas obračam na vse, je gotovost, da krščanska vera ostaja
vedno mlada, ko se odpira poslanstvu, ki nam ga daje Kristus.
Sveti Janez Pavel II., papež, ki je imel zelo rad mlade in se jim
je veliko posvečal, je zapisal, da »misijonstvo krepi vero«
(Odrešenikovo poslanstvo, 2).
Ob škofovski sinodi, ki bo v Rimu oktobra, v mesecu,
posvečenem misijonom, se nam ponuja priložnost, da bi v luči
vere bolje razumeli, kaj želi Gospod Jezus povedati vam
mladim in preko vas krščanskim skupnostim.
Življenje je poslanstvo

Vsak moški in vsaka ženska je poslanstvo, in to je razlog, zakaj
živi na tem svetu. Biti pritegnjeni in biti poslani sta dva vzgiba,
ki ju naše srce, še posebej ko je mlado, čuti kot notranji sili
ljubezni, ki obljubljata prihodnost in ženeta naprej naše
bivanje. Nihče ne čuti tako močno kakor mladi, kako življenje
kliče in priteguje. Živeti z veseljem svojo odgovornost za svet
je velik izziv. Dobro poznam luči in sence biti mlad in če
pomislim na svojo mladost in na svojo družino, se spominjam
moči upanja na boljšo prihodnost. Dejstvo, da nismo na tem
svetu po lastni odločitvi, nam pomaga slutiti, da je pobuda, ki
nas prehiteva in ki nam daje bivanje. Vsak izmed nas je
poklican, da premišljuje o tej resničnosti: »Jaz sem poslanstvo
na tej zemlji, in zaradi njega sem prišel na ta svet« (Apostolska
spodbuda Veselje evangelija, 273).
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Oznanjamo vam Jezusa Kristusa
Ko Cerkev oznanja to, kar je zastonj prejela (prim. Mt 10,8;
Apd 3,6), lahko deli z vami mladimi pot in resnico, ki vodita
do smisla bivanja na tej zemlji. Jezus Kristus, ki je za nas umrl
in vstal, se daruje za našo svobodo in nas vabi, da iščemo,
odkrivamo in oznanjamo ta pravi in polni smisel. Dragi mladi,
ne bojte se Kristusa in njegove Cerkve! V njiju se skriva
zaklad, ki napolnjuje življenje z veseljem. To vam govorim iz
izkušnje: po zaslugi vere sem našel odgovor na svoje sanje in
moč, da sem jih uresničil. Videl sem veliko bolečine in veliko
revščine, ki je izmaličila obraze številnih bratov in sester.
Toda za tiste, ki so z Jezusom, je vse zlo le izziv k večji ljubezni.
Številni možje in žene, mnogi mladi so se iz ljubezni do
evangelija velikodušno žrtvovali za svoje brate in sestre,
včasih celo do mučeništva. Iz Jezusovega križa se učimo logike
Božjega darovanja samih sebe (prim. 1 Kor 1,17-25) kot
oblike oznanjevanja evangelija za življenje sveta (prim. Jn
3,16). Ko vnema Kristusova ljubezen, použiva tistega, ki gorí,
ter krepi tistega, ki ga ljubi; ga razsvetljuje in greje (prim. 2
Kor 5,14). V šoli svetnikov, ki nam odpirajo obsežna Božja
obzorja, vas vabim, da se v vsaki okoliščini vprašate: »Kaj bi
storil Kristus na mojem mestu?«
Posredovati vero do skrajnih mej sveta

Tudi vi mladi ste po krstu živi udje Cerkve, in skupaj smo
poslani, da ponesemo evangelij vsem. Vi se odpirate življenju.
Rast v milosti vere, ki nam je bila posredovana po
zakramentih Cerkve, nas prevzema v tok mnogih generacij
pričevalcev, v katerem modrost tistih, ki imajo izkušnje,
postane pričevanje in spodbuda za tiste, ki se odpirajo
prihodnosti. In novost mladih postane obenem opora in
upanje za tiste, ki so blizu cilja svoje poti. Cerkev gradi
medgeneracijske mostove v sobivanju različnih življenjskih
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obdobij, v katerih vera v Boga in ljubezen do bližnjega
predstavljata dejavnika globoke povezanosti.

Ta prenos vere, ki je srce poslanstva Cerkve, se torej dogaja
po »okužbi« ljubezni, ko veselje in navdušenje izražata na
novo odkrit smisel in polnost življenja. Privlačno širjenje vere
torej terja odprta srca, ki jih razširja ljubezen. Ljubezni ne
moremo postavljati meja: močna kakor smrt je ljubezen
(prim. Vp 8,6). To vodi v srečevanje, pričevanje, oznanjevanje;
ustvarja občestvo ljubezni do vseh, ki so daleč od vere, do nje
brezbrižni, včasih celo nasprotni ali sovražni. Človeška,
kulturna in verska okolja, ki so še vedno oddaljena od
Jezusovega evangelija in zakramentalne navzočnosti Cerkve,
predstavljajo skrajne bivanjske periferije, »skrajne meje
sveta«, h katerim so poslani Jezusovi učenci od njegove velike
noči in z gotovostjo, da je Gospod vedno z njimi (prim. Mt
28,20; Apd 1,8). V tem je bistvo tistega, kar imenujemo Missio
ad gentes. Najbolj brezupna periferija človeštva, ki potrebuje
Kristusa, je ravnodušnost do vere ali celo sovraštvo proti
Božji polnosti življenja. Vsaka duhovna ali gmotna revščina,
vsaka diskriminacija bratov in sester je vedno posledica
zavračanja Boga in njegove ljubezni.
Skrajne meje sveta, dragi mladi, so za vas danes zelo relativne
in jih vedno z lahkoto »prebrodite«. Digitalni svet in družabna
omrežja, ki nas preplavljajo in prežemajo vse, brišejo meje,
obrobja in razdalje ter zmanjšujejo razlike. Zdi se, da je vse na
dosegu roke, vse tako blizu in takojšnje. Brez vsestranske
zavzetosti – tudi če bomo imeli nešteto stikov – ne bomo
nikoli potopljeni v pravo občestvo življenja. Misijon do
skrajnih meja sveta terja, da darujemo sami sebe v
poklicanosti, ki nam jo On podarja in nas je postavil na ta svet
(prim. Lk 9,23-25). Drznil bi si trditi, da je za mladega, ki želi
hoditi za Kristusom, bistvenega pomena, da išče svojo
poklicanost in jo sprejme.
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Pričevati za ljubezen
Zahvaljujem se vsem cerkvenim okoljem, ki vam omogočajo,
da se osebno srečate z živim Kristusom v njegovi Cerkvi:
župnije, združenja, gibanja, redovne skupnosti in številne
pobude misijonarskega služenja. Veliko mladih najde v
misijonarskem prostovoljstvu obliko služenja »najmanjšim«
(prim. Mt 25,40), spodbujajo človekovo dostojanstvo in
pričujejo za veselje ljubezni in za biti kristjani. Tovrstne
cerkvene izkušnje pripomorejo, da formacija vsakogar ni
samo priprava na lastno poklicno kariero, ampak da razvije in
neguje Gospodov dar, da lahko bolje služi drugim. Te
hvalevredne oblike začasnega misijonarskega služenja so
uspešen začetek in vam lahko v smislu razločevanja
poklicanosti pomagajo pri odločitvi za popolno podaritev vas
samih kot misijonarjev.

Iz mladih src so se rodile Papeške misijonske družbe (PMD), da
bi podpirale oznanjevanje evangelija vsem ljudem ter
prispevale k človeški in kulturni rasti številnih ljudstev, ki so
žejni Resnice. Molitve in razne oblike gmotne pomoči, ki jih
PMD radodarno podarjajo in razdeljujejo, pomagajo Svetemu
sedežu, da more tisti, ki jih prejme za svoje potrebe, z njimi
pričevati v svojem okolju. Nihče ni tako ubog, da ne bi mogel
dati nekaj od tega, kar ima, še prej pa to, kar je. Rad ponavljam
spodbudo, ki sem jo dal mladim Čilencem: »Nikoli ne misli, da
nimaš ničesar dati ali da nikogar ne potrebuješ. Pomisli, da te
mnogi ljudje potrebujejo. Vsak izmed vas naj premisli v
svojem srcu: mnogi ljudje me potrebujejo« (Srečanje z
mladimi, svetišče Maipu, 17. januarja 2018).
Dragi mladi, prihodnjega oktobra, ko bo vam posvečena
sinoda, bo dodatna priložnost, da postanemo misijonarski
apostoli, ki so vedno bolj navdušeni za Jezusa in njegovo
poslanstvo do skrajnih mej sveta. Prosim Marijo, Kraljico
apostolov, svetega Frančiška Ksaverja in sveto Terezijo
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Deteta Jezusa ter blaženega Pavla Manno, da za vse nas
posredujejo in nas vedno spremljajo.
Vatikan, 20. maja 2018, na binkoštni praznik
Frančišek

Bodi z malim zadovoljen
in si misli v vseh rečeh:
»Za človeka, ki bo moral kmalu umreti,
je to že zadosti.«

Baraga

PRIČEVANJE O BARAGU:
»Friderik Baraga je ena najpomembnejših
osebnosti, ki so delovale pri širjenju katoliške vere
v Ameriki.«
John Mcgee, 1950, ameriški zgodovinar
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KAJ JE MISIJONSKO DELO – IN KAJ NI
»Kaj je misijonsko delo? Pomembno je, da poznamo
odgovor na to vprašanje, kajti če ga ne poznamo, obstaja tveganje,
da je to, kar na tem področju počnemo, nekaj čisto drugega. Za
misijonsko delo je značilno predvsem to, da je v njegovem srcu,
njegovem bistvu, določeno ime: to je Jezus. V stari hebrejščini to
ime pomeni Bog je pomoč ali Bog je z nami. V Jezusovem imenu
so vsebovani vsi Božji blagoslovi za človeštvo.
Na tej točki se moramo ustaviti, kajti jasno nam mora biti,
da je misijonsko delovanje predvsem delitev blagoslova tistim, ki
jim oznanjamo ime našega Gospoda. Tega se moramo nenehno
zavedati, da ne bi misijonskega dela pomešali s filantropijo ali
celo dobrodelnostjo. Vsa dela dobrodelnosti, izobraževanja,
podpore, varstva žrtev vojn ali nasilja, solidarnosti, pravičnosti,
pomoči revnim, izobčenim in odrinjenim na obrobjih vseh vrst, o
katerih govori papež Frančišek, imajo kot svojo rdečo nit
Jezusovo ime in samo zaradi Jezusovega imena prinašajo
blagoslov. Posledično je sleherna misijonska dejavnost hkrati
oznanjevanje in pričevanje: oznanjevanje Jezusa, njegovih dejanj,
njegove ljubezni, njegove dobrote … in pričevanje z osebnim
življenjem. Danes je bistvenega pomena biti verodostojen, toda
ne po obilju besed, temveč po pričevanju lastnega življenja v
Kristusu. Iz te osebne izkušnje življenja z Jezusom – kot pravi sv.
Pavel v 2. pismu Korinčanom – izhaja tudi spodbuda k veliki
ljubezni, ki jo predstavlja misijonsko življenje.«
Kardinal Fernando Filoni

(prefekt Kongregacije za evangelizacijo narodov,
iz govora na medameriškem misijonskem kongresu, 10. 7. 2018.)
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FRIDERIK – »MISIJONSKI GENIJ«
Ko letos ob 150. obletnici smrti častimo velikega
slovenskega misijonarja, si kratko osvežimo spomin na
njegovo življenje.
Friderik Irenej Baraga se je rodil na god sv. Ireneja, 28.
junija 1797, v graščinici Mala vas pri Dobrniču očetu Janezu
Nepomuku in mami Mariji Katarini Josipini Jenčič. Svetnikovo
ime po grško pomeni miroljubni, po slovensko Miroslav ali
Mirko, vendar doma so mu po takrat običajnem nemškem
vzoru dali ime Friderik (Friedrich). Kot je dognal p. Bruno
Korošak, ki je napisal znanstveni življenjepis za Baragovo
kanonizacijo, je bil 29. junija krščen in ne rojen (sicer bi mu
dali ime Peter ali Pavel), saj rojstnih knjig v njegovem času
niso vodili, samo krstnih. Dve leti po rojstvu so se preselili v
grad Trebnje. V času šolanja je v Ljubljani stanoval pri dr.
Juriju Dolinarju in se je naučil več jezikov. Izbral si je tudi
bodočo življenjsko družico. Ko je šel leta 1816 na študij na
Dunaj, se je seznanil s Klemenom Dvoržakom Hofbauerjem.
Pod njegovim duhovnim vodstvom je hitro napredoval v
svetosti, odpovedal se je zaročenki in se odločil za duhovniški
poklic.
21. septembra 1823 je bil posvečen v mašnika v
ljubljanski stolnici. Jeseni leta 1824 je dobil dekret za kaplana
v Šmartinu pri Kranju. Znal je prisluhniti ljudem, z molitvijo
in spokornostjo je klical blagoslova na svoje delo. Tu je spisal
sloveči molitvenik »Dušna paša za kristjane, kateri žele v duhu
in resnici Boga moliti«. Baraga je odšel v Metliko in tu deloval
v letih 1828–1830. Tudi tu se je z vso vnemo lotil dela za duše:
pridigal je, spovedoval in ljudi navdušil za molitev križevega
pota. Leta 1830 je napisal knjigo »Od počeščenja in
posnemanja Matere Božje«.
Ker je sklenil, da ne bo nikoli deloval proti volji svojih
predstojnikov, je zaradi nasprotovanja, razsvetljen v molitvi,
uprl svoje oči v Ameriko. Leta 1830 je preko Pariza dospel v
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Havre de Grace, od koder ga je ladja na starega leta dan 1830
pripeljala v Ameriko. Spomladi 1831 je prispel v Krivo drevo
(Arbre Croche) na severovzhodni obali Michiganskega jezera
k Indijancem iz rodu Otava. Z njimi je najprej komuniciral po
tolmaču, hkrati pa se učil otavščine in si sestavljal slovar in
slovnico tega jezika. Delo je obrodilo sadove, Otavčani, ki jih
je raztresene po velikem področju obiskoval, so se vse bolj
oprijemali Kristusa. V septembru leta 1833 je prepustil
postojanko drugim, sam pa odšel ob Veliki reki (Grand River)
in ustanovil novo misijonsko postojanko. Tamkajšnje ljudi so
belci skvarili z žganjem in svojo nemoralo. Belci so bili besni
na Baraga, ker so imeli zaradi njegovih uspehov manj
trgovanja z žganjem in so ga hoteli ubiti. Ob tem napadu je
naredil zaobljubo, da bo vse življenje abstinent od alkohola.
Ker je Baraga širil omiko med Indijanci, je bil v napoto tudi
državi, ki je pritisnila na škofa, da je moral oditi. Leta 1835 je
izstopil na južni obali otoka La Pointe. Tu so bivali Indijanci
rodu Očipve. Zima, ki je nastopila, je bila ostra, Indijanci so
odšli v lovišča z manj snega in Baraga je pozimi napisal pet
knjig, med njimi za Očipvejce »Življenje Gospoda Jezusa
Kristusa«.
Da bi knjige tiskal, se je 29. septembra 1836 odpravil
proti Evropi. Takrat je obiskal krstno župnijo in dolgo molil
pri krstnem kamnu. Po vrnitvi ga je škof Rese imenoval za
generalnega vikarja za celotno tamkajšnje indijansko
ozemlje. Leta 1840 je za Slovence napisal knjigo »Zlata
jabolka«.
24. oktobra 1843 se je preselil na novo misijonsko
postojanko v L´Ans. Tu je postavil indijansko vasico, ker so
belci hoteli Indijance prepoditi v gozdove. S tem si je nakopal
njihovo sovraštvo in hvaležnost Indijancev. V L Ánsu je
napisal knjigo »Nebeške rože«.
Papež Pij IX. je Baraga 29. julija 1853 imenoval za
apostolskega vikarja in 1. novembra 1853 je bil posvečen v
škofa v Cincinnatiju.
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Baraga ni nikoli meril daljav, kadar je šlo za rešitev duš.
Večkrat je med potjo spal na snegu, da je prišel do ljudi. Zaradi
naporov je začel bolehati za astmo. 26. oktobra 1865 ga je
zadela rahla kap. Kljub vsemu je v maju leta 1866 s papeževim
dovoljenjem prenesel škofovski sedež v Marquette. V noči
pred sv. tremi kralji je prejel zakramente za umirajoče, 19.
januarja 1868 pa je mirno umrl, že v sluhu svetosti. Pokopan
je v marquettski stolnici. Do razglasitve za blaženega mu
manjka samo še potrditev čudeža na njegovo priprošnjo.
Baraga je vse življenje živel za druge. Bil je eden
slovenskih velikih mož, ki je živel v času škofa Slomška in
Franceta Prešerna. Kdor je kdaj koli hodil po tamkajšnjih
prostranstvih, še posebej pozimi, ga osupne Baragova
svetniška dirka za dušami. V našem lagodnem času, ko vedno
najdemo izgovore in potem samo rečemo žal mi je, da sem …
mnogo dobrega opustil, se je vredno zatekati k Baragu v
prošnji za živo vero, vztrajnost in gorečnost.
/Viri: Letopis Škofije Novo mesto, tednik Družina, junij 1997/

»Ne odlašaj z dobrotami do bližnjega,
če mu jih lahko takoj izkažeš;
z odlašanjem izgubiš velik del zasluženja.
Tvoja ljubezen do bližnjega mora biti širokosrčna;
širi jo, kolikor moreš.
Kadar pa bližnjemu sam ne moreš ničesar dobrega storiti,
prosi zanj pri drugih!
Ali mu pa vsaj od Boga prosi usmiljenja!«
Baraga
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PROŠNJE ZA VSAK DAN

v času 9-dnevnice pred Misijonsko nedeljo

Devet dni pred Misijonsko nedeljo ob prošnjah za vse potrebe pri maši ali
molitvi pred mašo, lahko dodamo misijonsko prošnjo. Tako se bodo verniki
pripravili na njeno poglobljeno obhajanje.

1. DAN (12.10.)
Prosimo za vse škofe in za papeža Frančiška. K
misijonskemu delovanju je povabil tudi mlade, o katerih
govorijo na škofovski sinodi. Daj, da bodo mladi v škofih in
papežu prepoznali Jezusove apostole in se odzvali na
misijonski klic.

2. DAN (13.10.)
Prosimo za vse slovenske misijonarje in misijonarke ter
prostovoljce v misijonih. Obvaruj jih nevarnosti, nakloni jim
zdravja in blagoslovi vsako njihovo prizadevanje, da se bodo
po njihovem delovanju mnogi ljudje srečali z Jezusom
Kristusom in v njem našli mir in smisel življenja.
3. DAN (14.10.)
Prosimo za vse podpornike misijonov, dobrotnike in
molivce Misijonske molitvene zveze ter zlasti za tiste, ki
darujejo svoje trpljenje za misijonarje. Navdaj jih z veseljem,
da so lahko sodelavci v tvojem vinogradu.

4. DAN (15.10.)
Prosimo za Misijonsko središče Slovenije, škofijske in
dekanijske animatorje za misijone, za program POTA,
salezijansko misijonsko prostovoljstvo in druge skupine,
povezane z misijoni, da bodo sledili znamenjem časa, uspešno
širili misijonsko navdušenje med verniki in razvijali svoje
dejavnosti v korist Božjega kraljestva.
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5. DAN (16.10.)
Prosimo za vse štiri Papeške misijonske družbe in druge
ustanove, ki usklajujejo misijonsko delo po vseh državah
sveta in iščejo sredstva za potrebe misijonarjev. Naj jih Sveti
Duh vodi k nenehni prenovi, da bodo vedno bolj učinkovita
orodja Cerkve za širjenje Vesele novice med vsemi narodi,
zlasti tistimi na obrobjih sveta.

6. DAN (17.10.)
Prosimo za nove misijonske poklice: spodbudi v srcih
vernih, zlasti mladih, gorečnost za pomoč pozabljenim ljudem
tretjega sveta in za širjenje Kristusovega evangelija, naj po
vzoru Friderika Baraga in drugih svetniških misijonarjev
pogumno odgovorijo na Božji klic.

7. DAN (18.10.)
Prosimo za vse pokojne slovenske misijonarje in
misijonarke, za letos umrlega misijonarja v Egiptu salezijanca
Franca Zajtla in za katoliške misijonarje iz drugih držav in
narodov, ki si jih letos poklical k sebi v nebeško domovino.
Poplačaj jim za njihovo nesebičnost in pomnoži sadove
njihovega misijonskega življenja.

8. DAN (19.10.)
Prosimo za častitljivega misijonarja Friderika Baraga,
božjega služabnika, ki je v postopku za beatifikacijo.
Povzdigni ga na čast oltarja, da se bodo po vzoru njegove
nesebične ljubezni do neverujočih in njegove gorečnosti za
vero zgledovali vsi kristjani.

9. DAN (20.10.)
Prosimo za vse misijonske akcije v Cerkvi na Slovenskem, naj
še naprej prinašajo obilne sadove in naj se iz leta v leto razvijajo,
da bi med dobrotnike in prejemnike prinašale veselje,
misijonarjem pa zagotavljale zanesljivo podporo iz domovine.
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MOLITEV ZA MISIJONE
Gospod Jezus Kristus
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 slavo 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.

/Vir: Koroška priloga Misijonskih obzorij št. 5/2017/

»Posebno si moramo prizadevati,
da bomo v majhnih rečeh dobri do ljudi.
Brez vrednosti so tiste visoke misli …
Naša ljubezen se mora kazati v vsakdanjih rečeh.«
Baraga
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GRADIVO ZA SVETO MAŠO
MISIJONSKA NEDELJA
21. OKTOBER 2018

29. nedelja med letom – LETO B

(Maša: za oznanjevanje evangelija, Misal str. 786)

PREDLOGI ZA PESMI

Njive so bele (v: Slavimo Gospoda, 787), Tebe večni Bog nebeški (v:
Slavimo Gospoda, 786); Misijonar (F. Cerar); Bodi pozdravljena, luč
blagovesti (v: Slavimo Gospoda, 498); Kristus stoji pred nami (F. Cerar);
Povsod Boga (v: Slavimo Gospoda, 157).

PRED ZAČETKOM
Predvajati kratek misijonski film (če so pogoji), da se ustvari misijonsko
vzdušje. Najdete jih tudi na YouTube kanalu Misijonskega središča Slovenije.

UVODNA MISEL V BOGOSLUŽJE

/Pripravil: M. Križnar/

Dragi bratje in sestre, naročilo Jezusa, ki ga bomo danes slišali
v Evangeliju, »Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče
postati velik med vami, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti prvi
med vami, naj bo vsem služabnik. Saj tudi Sin človekov ni prišel,
da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v
odkupnino za mnoge« (Mr 10, 43-45), je vsakodnevni izziv
našim misijonarjem. Tudi mi preverimo, ali je to naročilo
vodilo našega življenja, da bi mogli v svoji okolici živeti z
misijonskim razpoloženjem do vsakega in bili v tej sveti
daritvi združeni z Jezusom in ljudstvi vsega sveta.
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SKUPNO KESANJE
Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse – mi
pa pogosto bližnjega prizadenemo, opravljamo ali mu
zadajamo drugačne rane, namesto da bi mu pomagali.
Gospod, usmili se!
Gospod Jezus Kristus, prišel si klicat grešnike – mi pa se
izogibamo ljudi, ki nam niso po volji, ali ki živijo v zmoti.
Kristus, usmili se!

Gospod Jezus Kristus, vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas
– mi pa pozabljamo na svoje brate in sestre v njihovih
potrebah in skrbimo samo zase. Gospod, usmili se!
Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas
privedi v večno življenje.
Amen.

PREDLOG ZA NAGOVOR 1
(Poudarek na misijonih)

/ pripravil: Stane Kerin/

Veliko slovenskih mož in žena v zgodovini se je zavedalo
svoje odgovornosti in sprejelo izziv, ki jim ga je pokazalo
življenje. Letos se še posebej spominjamo slovenskega
misijonarja med Indijanci v severni Ameriki. To je bil
misijonar Friderik Irenej Baraga. Spominjamo se 150-letnice
njegove smrti. Zakaj odhajajo možje in žene v dežele, ki jih ne
poznajo? Kaj jih vodi, kaj jim daje moč, da vztrajajo?
Vedno znova odhajajo mladi duhovniki, redovniki, redovnice,
laiki v misijone. Mar se nam ne postavlja velikokrat vprašanje:
»Zakaj misijoni? Zakaj vznemirjati ljudi v njihovem svetu? Je to
sploh potrebno?« Odgovor na to nam povedo misijonarji, ki že
več desetletji delujejo v misijonskih deželah. Preprost in
enostaven odgovor: »Ali si ti ljudje ne zaslužijo najboljšega,
najlepšega? So mar oni manj ljudje?« Pravzaprav je vprašanje
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misijonov ne toliko čustven odziv na slike lačnih in revnih otrok
iz nerazvitih držav po svetu, ampak živost in življenjskost vere.
Lagodnost današnjega časa nas vodi v brezbrižnost. Vse,
kar potrebujemo za življenje, vsaj zdi se nam tako, imamo na
dosegu roke. Toda življenje je več kot to! Papež je letošnjo
poslanico za Misijonsko nedeljo namenil še posebej mladim.
Naslovil jo je takole: »Skupaj z mladimi ponesimo evangelij
vsem«. Povabilo pa ni namenjeno samo mladim, namenjeno je
vsakemu kristjanu. Papež na zelo enostaven način pove o
povezanosti vseh generacij ljudi pri izvrševanju svojega
poslanstva. Kot pravi, biti kristjan pomeni biti preko milosti
vere, prejete po zakramentih Cerkve, vrženi v tok pričevalcev, ki
iz generacije v generacijo omogoča starejšim ljudem, da s
svojimi izkušnjami spodbujajo tiste, ki gledajo v prihodnost!
(prim. misijonska poslanica 2018). Tako svežina in navdušenje
mladih iz starejših naredita vir in podporo za odkrivanje svojega
poslanstva na tem svetu. Povežejo se tisti, ki so na koncu
potovanja, in tisti, ki zrejo v prihodnost. Ta povezanost v
skupnosti je zelo pomembna v današnjem času. Vsi postajamo
bolj ljudje. Na starejše ne gledamo samo kot na neuporabne
predmete, mladi pa niso samo nezreli ljudje, ki ne vedo, kaj naj
bi naredili iz svojega življenja. Če k temu dodamo še odprtost za
vse stiske po svetu, ki se dogajajo danes, nastaja nekaj lepega,
novega za bolj človeško prihodnost vsega človeštva. Papež v
poslanici zapiše, da je videl veliko trpljenja in revščine na
obrazih tolikih bratov in sester. K tej misli dodaja spodbudo, da
je vse slabo, vsako zlo za tiste, ki so ob Jezusu, nova spodbuda za
še večjo ljubezen, za še večjo dobroto. Vse to se dogaja od
začetkov krščanstva in se dogaja tudi danes. Papež naglasi, da so
bili in so še danes možje in žene, tudi mnogi mladi ljudje, ki
velikodušno žrtvujejo sami sebe, celo z vztrajanjem do
mučeništva iz ljubezni do evangelija in služenja bratom in
sestram. Kako nerazumljiva je logika krščanskega življenja. In
vendar je to edina pot, ki spreminja svet! Poudarek je na tem, da
se iz Kristusovega križa učimo božanske logike samožrtvovanja
kot oznanjevanja evangelija za življenje sveta. Sveti papež Janez
17

Pavel II. je leta 1990 (v okrožnici Odrešenikovo poslanstvo)
zapisal zanimivo misel: »Vera kristjana ostaja vedno mlada, če
je odprta za nalogo, poslanstvo, ki nam jo je Kristus zaupal.
Misijoni vedno znova oživljajo vero«.
Imejmo v svoji zavesti, v svojem srcu, da smo vsi na tem
svetu z nekim razlogom. Tega bi se morali veseliti. Če v življenju
delamo z veseljem in ljubeznijo do vseh ljudi, tudi do tistih, ki so
daleč od vere, ki so morda brezbrižni in ravnodušni do vere, se
stvari spreminjajo med nami in po vsem svetu. Nemogoče je
postaviti meje ljubezni, »zakaj močna kakor smrt je ljubezen« (Vp
8,6). Kot zanimivost papež dodaja, da je vsa materialna in
duhovna revščina, vsaka oblika diskriminacije oz. zapostavljanja
posledica zavračanja Boga in njegove ljubezni.
Digitalni svet – socialna omrežja – premaga velike
razdalje. Vse je mogoče doseči zelo hitro. Toda kljub temu ne
dosežemo polnosti življenja. Številni navidezni, digitalni
kontakti nas ne povežejo z ljudmi. Preko navideznih
prijateljev na družbenih omrežjih ne moremo ustvariti
skupnosti, ker ni prave povezanosti. Papeževe besede mladim
v Čilu, 17. januarja 2018, lahko na Misijonsko nedeljo
vzamemo zase in o njih premišljujemo. Takole pravi: »Nikoli
ne mislite, da ne morete ničesar podariti ali da vas nihče ne
potrebuje. Veliko ljudi vas potrebuje. Razmislite o tem! Vsak
med vami naj v sebi premišljuje: veliko ljudi me potrebuje«.
Papeževe besede: »Kaj bi Kristus naredil na mojem
mestu?«, naj bodo spodbuda, da se bomo ozrli okoli sebe in
po svetu ter našli način, s katerim bomo povezani z
zapostavljenimi, zavrženimi ljudmi po vsem svetu ter jim
duhovno in materialno pomagali!
»Pomagati revnim in bolnikom, vzgajati otroke v strahu
Božjem, navajati posle k izpolnjevanju njih dolžnosti, z dobrimi
deli dajati dober zgled: glej, to je tisto veliko polje, na katero te
je poslal nebeški Oče, da na njem delaš za njegovo čast.«
Baraga
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PREDLOG ZA NAGOVOR 2
(Poudarek na Božji besedi)

/ Pripravil: Stane Kerin/

»Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati
velik med vami, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti
prvi med vami, naj bo vsem služabnik.«
(Mr 10,43-44)
Božja beseda vedno znova človeka usmerja k
razmišljanju. In Beseda nas oblikuje in vodi k odločitvam. Ko
poglobljeno razmišljamo o življenju iz vere, ko prisluhnemo
besedam iz Svetega pisma, vidimo, da so nekje globoko v
človeku prisotne iste težnje, iste želje. Učenci, tudi tisti najožji
spremljevalci, so slišali, videli in na sebi izkusili zgled svojega
učitelja Jezusa. Vseeno pa so v bistvu (jedru) zgrešili, kaj hoče
Jezus povedati. Človek težko prestopi iz človeške logike v
božjo logiko. Imeti oblast nad ljudmi! Biti prvi, biti tisti, ki so
mu drugi podrejeni. To je težnja, ki jo ima človek v sebi.
Zebedejeva sinova sta na glas povedala, kar so po vsej
verjetnosti nosili tudi drugi učenci v sebi. »Rekla sta mu: 'Daj
nama, da bova sedela v tvoji slavi, eden na tvoji desnici in
eden na tvoji levici.'« (Mr 10,37) Želja po oblasti, želja vladati
nad drugimi. Zakaj je tako pomembno, da ob Jezusovih
besedah na
MISIJONSKO NEDELJO –
NEDELJO
SOLIDARNOSTI, pomislimo tudi na to? Povezanost kristjanov
po vsem svetu je pomembna. K temu je potrebno dodati tudi,
da smo soodgovorni drug za drugega. Zelo hitro pa se v nas
vzbudi skušnjava ali morda bolje rečeno, občutek
večvrednosti. Jaz sem tisti, ki pomagam, drugi pa so tisti, ki
prejemajo. Korak preko te meje pomeni korak k vzvišenosti,
občutku večvrednosti. Pomembno je, da se tega zavedamo.
Človek ima v sebi to željo po oblasti in velikem imetju.
Mislimo, da smo s tem nekaj dosegli. To je človeška logika. Ta
logika vodi človeka v nasilje. Če ne more drugače pokazati
svoje premoči, jo pokaže s silo. Nasilje v družini, med otroki,
v vaseh in mestih izvirajo iz takšnega pogleda na svet. Zdi se
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nam, da je drugačno razmišljanje, razmišljanje prestrašenega
človeka, človeka brez hrbtenice in svojega pogleda na svet.
Časopisi in drugi mediji so polni poročil o nasilju, zlorabah,
vojnah. Zebedejeva sinova in drugi učenci so verjetno
preslišali opozorilo: »Veste, da tisti, ki veljajo za vladarje,
gospodujejo nad narodi in da jim njihovi velikaši vladajo.«
(Mr 10,42) Gospodovanje in vladanje vodi v vojne in nasilje.
Oblastiželjni ljudje so velikokrat polni lepih besed o
človekoljubju in skrbi za človeka. Vse skupaj pa se sprevrže v
strahovladje, uničevanje družin, otroštev in mladosti
otrokom, ki niso nič krivi.
Pred leti (v devetdesetih letih 20. stoletja) v času vojne v
Bosni in Hercegovini je človek lahko obiskal družine v
požganih in porušenih vaseh in predmestjih večjih mest. Ob
pogledu na vse trpljenje zaradi sovraštva porušene dežele, se
je takrat nehote vsililo vprašanje namenjeno predstavnikom
Evrope: »Kaj ste storili, da bi preprečili to tragedijo? Kaj ste
storili za človeka, za njegovo dostojanstvo? Vam je bolj
pomembna oblast, občutek oblasti, kapital, ki pridobiva na
vrednosti, ali vam je bolj pomemben človek? Prebudi se
Evropa!« To je bil klic po človečnosti v brezupu, ki ga je
povzročilo nasilje. Želja po oblasti uničuje vse okoli sebe. To
se dogaja tudi danes. Trpljenje nedolžnih ljudi povzročajo
ljudje, ki ne znajo prerasti želje po dobrem položaju in
velikem imetju. Ne eno ne drugo človeka ne osrečuje. Kot
protiutež vsemu temu pa Jezusovo naročilo: »Med vami pa naj
ne bo tako, ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo
vaš strežnik, in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem
služabnik. Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli,
ampak da bi on stregel in dal svoje življenje v odkupnino za
mnoge« (Mr 10,43-45).
Marsikomu se zdi to samo po sebi razumljivo. Misijonska
nedelja je priložnost, da se ponovno zavemo, da misijoni ne
pomenijo večanja števila vernikov. Ozadje vsega naj bi bilo
udejanjanje tega, kar je Jezus povedal svojim učencem. Ne
oblast, ne gospodovanje nad ljudmi, ampak: »Kdor hoče
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postati velik med vami, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti
prvi med vami, naj bo vsem služabnik!« (Mr 10,43-44)
Človeštvo ni množica ljudi, človeštvo je sestavljeno iz
posameznikov. Vzgajati ljudi, tudi v misijonskih deželah, da
bodo razumeli: Veličina človeka se meri po njegovi
sposobnosti služiti in biti pozoren do ljudi okoli sebe! To ni
enostavno doseči. Vendar: »Nimamo namreč vélikega
duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi,
marveč takega, ki je kakor mi preizkušan v vsem, vendar brez
greha.« (Heb 4,15) Kdor je prežet z ljubeznijo, se vedno
znajde tudi v težkih in nemogočih situacijah.
Papež Frančišek v poslanici za Misijonsko nedeljo
poudarja: »Ta prenos vere, ki je srce poslanstva Cerkve, se
torej dogaja po »okužbi« z ljubeznijo, ko veselje in navdušenje
izražata na novo odkrit smisel in polnost življenja.« Misel
podkrepi z besedami, da je nemogoče postaviti meje ljubezni,
»Zakaj močna kakor smrt je ljubezen« (Vp 8,6). Služimo drug
drugemu doma, v naših družinah, v našem narodu in
pomagajmo, da bodo misijonarji lahko prinašali to sporočilo
služenja in dobrote ljudem po vsem svetu!

UVOD V IZPOVED VERE

Danes, na misijonsko nedeljo, se čutimo povezani z vernimi
kristjani iz vsega sveta, posebej v tistih misijonskih deželah,
kjer divjajo vojne, preganjanje ali lakota. Zedinjeni z njimi v
duhu izpovejmo skupno vero. Verujem …

PROŠNJE ZA VSE POTREBE
Dobri in usmiljeni Oče, ti skrbiš za ljudi vseh narodov,
verstev in jezikov, zato te skupaj z misijonarji in vsemi
dobrotniki zaupno prosimo:
1. Navdihuj s Svetim Duhom našega papeža Frančiška, da
bo z besedo in zgledom vesoljno Cerkev še naprej
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

spodbujal k misijonski drži v vseh družbenih okoljih,
zlasti tistih, ki so najbolj oddaljeni od tvojega Kraljestva.
Za mlade, o katerih poteka škofovska sinoda v Rimu.
Navdihni pastirje Cerkve, da jim bodo znali v razumljivem
jeziku posredovati lepoto vere in navdušenost nad
njenim širjenjem med vrstniki z zgledom in besedo.
Za vse otroke v Sloveniji, ki so na oratorijih ali
šmarnicah spoznavali misijonarja Friderika in misijonsko
delo. Okrepi v njih občutljivost za revne vrstnike po svetu.
Ob 175-letnici pobude Misijonskega otroštva blagoslovi
adventno akcijo Otroci za otroke in Trikraljevsko akcijo.
Za nove misijonske poklice med duhovniki, redovniki,
redovnicami in laiki. Pošlji svoje delavce v svojo žetev po
svetu in obdari z milostmi tudi občestva, iz katerih
odhajajo. Vse nas pa pritegni, da bomo iz ozadja zvesto
podpirali delo vseh katoliških misijonarjev.
Za vse otroke v misijonih, ki jih slovenski dobrotniki
šolajo preko programa botrstvo. Daj, da bodo vsi, poleg
osnovne izobrazbe, deležni tudi spoznanja tvoje ljubezni
in dobrote.
Za vse slovenske misijonarje na terenu, zlasti tiste v
nemirnih državah. Obvaruj jih, nakloni jim dobrega
zdravja in blagoslovi z duhovnimi sadovi njihovo delo za
širjenje pravičnosti in vere v tvojega Sina Jezusa Kristusa.
Za letos umrlega misijonarja Franca Zajtla in za vse druge
pokojne misijonarje, ki so se zgarali za širjenje vere in
pravičnosti. Sprejmi jih v svoje kraljestvo, poplačaj jim za
vse in jim nakloni svoje usmiljenje.
Za Misijonsko središče Slovenije, Misijonsko molitveno
zvezo, mladinski program POTA, za salezijansko
misijonsko prostovoljstvo in druge pobude na tem
področju, naj zvesto spolnjujejo svoje poslanstvo in naj
jim nikoli ne zmanjka sodelavcev in tvojih milostnih
navdihov.
Za božjega služabnika in misijonarja Friderika Baraga,
čigar 150. obletnico smrti obhajamo letos. Povzdigni ga
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na čast oltarja, da bo zgled njegove gorečnosti za vero in
njegovega življenja za druge razsvetljeval ves svet.
10. Za naše župnijsko občestvo, da ne bomo nikoli izgubili
čuta drug za drugega, odprtosti za nove člane in skrbi za
slovenske misijonarje z molitvijo in konkretnimi darovi.

Nebeški Oče, poslal si svojega Sina na svet, da bi se nihče
ne pogubil, kdor vanj veruje. Usliši danes naše prošnje za
misijonarje in misijonarke. Po Kristusu, našem Gospodu
in Odrešeniku, ki v občestvu Svetega Duha s teboj živi in
kraljuje vekomaj.
Amen!

VABILO K DAROVANJU ZA MISIJONE

Misijonar Baraga je pred mnogimi leti zapisal: »Človek
ne more svojega imetja bolje porabiti, kakor če pomaga
ubogim. Ako imaš premoženja, pomisli, da te je Božja
previdnost s tem, ko ti ga je dala, postavila za skrbnika tistim,
ki nič nimajo. Dobro gospodariti smeš, ne bodi pa trd in skop.
Hvale vredna je varčnost iz tega namena, da bi mogel bližnjemu
tem bolj pomagati.«
Naš sedanji misijonar na Madagaskarju Tone Kerin, pa
je dejal: »Da bi mogli mi, misijonarji, opravljati svoje
poslanstvo, smo nedvomno odvisni od misijonskega zaledja. To
je od vas, ki doma spremljate naše delo, za nas molite in po
svojih močeh darujete od svojega preobilja. Apostol Pavel v
svojih spisih pogosto spodbuja mlade krščanske Cerkve, naj tudi
gmotno skrbijo druga za drugo. Skozi vso zgodovino je bilo tako
in tudi danes smo mi, ki živimo v svetu obilja in vsakršnih
presežkov, poklicani, da prispevamo za mlade Cerkve v deželah
tretjega sveta, ki stopajo na pot samostojnosti. Upam si trditi,
da je pomoč misijonskemu delu Cerkve edina pomoč, ki gre
neposredno do ljudi. Brez različnih ustanov in skladov, ki velik
del denarja porabijo za svoje delovanje. Sam se dobro zavedam,
da bi brez pomoči iz domovine ne mogli veliko narediti. Z
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dobrohotno podporo iz Slovenije pa lahko vsak pri svojem delu
izdatno krepimo zavzeto prizadevanje domačih kristjanov, pa
naj bo to pri zidavi cerkva, šol, zdravstvenih postaj, cest in
podobno. Za vse to se vam, slovenski kristjani, od srca zahvaljujem.«
Sodelujmo tudi mi v tem misijonskem poslanstvu s
svojo molitvijo in tudi s konkretnim darom. Svoj dar lahko
oddate tudi v prihodnjih dneh v župnišču ali v misijonski
pisarni. Bog naj vam povrne stotero za vsak dar!

UVOD V OČENAŠ

/ Pripravil: J. Lipovšek/

Vemo, da je molitev potrebna. Tudi zato, da z njo
zalivamo naša misijonska polja, tako kot je to delala zavetnica
misijonov Sveta Terezija deteta Jezusa. Ni mogla iz
samostana, ampak je rekla, da »bo z molitvijo sadila križe na
misijonske celine«. Zato se pridružujemo vsem članom
Misijonske molitvene zveze, da bi z molitvijo podprli naše
misijonarje in misijonarke, izmolili novih misijonskih
poklicev po Baragovem vzoru, kajti žetev je velika, delavcev
pa malo.
Zato molimo: Oče naš …

UVOD V POZDRAV MIRU

/ Pripravil: M. Križnar/

Kadar izvršujemo Jezusovo naročilo: »Pojdite po vsem
svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu!« (Mt 16,15)
širimo Jezusov mir, ki si ga danes zaželimo z mislijo na naše
misijonarje in ljudstva kjer delujejo. Z našo duhovno in
materialno povezanostjo gradimo Eno Cerkev. Začnimo tukaj,
zdaj, pred Jezusom graditi drugačen svet in si v znamenje
notranje odločitve podajmo roke.
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BARAGOVA MISEL PO OBHAJILU
»Pri obiskovanju Presvetega Rešnjega telesa
v presveti druščini Jezusovi boste prav spoznali,
kako prazno in ničevo je vse posvetno veselje.
Spoznali boste, koliko je vredna naša duša,
za katero je Jezus toliko storil in trpel;
spoznali boste, kolika hudobija je greh,
ker je le zaradi greha moral Jezus toliko trpeti.
Tukaj boste prav spoznali, kako neskončna je
Jezusova ljubezen do nas, ubogih grešnikov,
ker nas pri vsej naši nehvaležnosti in hudobiji
vendar ne zapusti in zavrže,
ampak čaka ljubeznivo naše spreobrnjenje.

Z eno besedo: v obiskovanju presvetega Rešnjega telesa
najde vsaka duša največjih milosti,
največjih pripomočkov za večno zveličanje
in največje oveselenje …

Zato pridite, molimo Gospoda in pokleknimo pred Njim,
ker je on Gospod, naš Bog.«

MOLITEV ZA BARAGOVO BEATIFIKACIJO

Vsemogočni Bog, Oče luči, od tebe prihaja vsak dober dar. Ti,
ki si nam v svojem služabniku škofu Frideriku Baragu poslal
tako velikega učitelja in pastirja, usliši naše pobožne molitve
in ga poveličaj, da bo pred sveto vesoljno Cerkvijo prištet k
blaženim. Po Kristusu našem Gospodu, ki s Teboj v občestvu
Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen!
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BESEDA OB KONCU MAŠE
Dragi verniki, zaključujemo z bogoslužjem za letošnjo
misijonsko nedeljo, pri katerem smo bili na poseben način
povezani s svetovno družino kristjanov, naših bratov in
sester, Jezusovih učencev, zedinjenih v vesoljnem občestvu
Cerkve. Po svojih možnostih smo prispevali vsak svoj dar. V
imenu misijonarjev hvala za vsak cent!
Pa vendar to ni vse, kar lahko storimo za misijone, za
širjenje Jezusove Vesele novice. Pridružimo se lahko kateri
izmed misijonskih pobud, kot so: redna pomoč enemu izmed
slovenskih misijonarjev ali misijonark, botrstvo – pomoč pri
šolanju otrok na misijonih, članstvo v Misijonski molitveni
zvezi, redna pomoč za hrano lačnim otrokom, spodbujanje
naših otrok k adventni akciji Otroci za otroke ali Trikraljevski
akciji, naročnina na Misijonska obzorja in podobno, za kar se
trudijo v Misijonskem središču. Papež Frančišek pa nas vse v
svoji poslanici spodbuja, da s svojim lepim krščanskim
življenjem zavzamemo misijonsko držo v naših običajnih,
vsakdanjih okoljih, zlasti med ljudmi, ki so brez vere v
Kristusa ali so se od njega oddaljili. Tako bomo izkusili vso
lepoto in polnost svoje vere, ki se v nas krepi, ko jo
posredujemo naprej.
Naj nas pri tem, na priprošnjo svetniških misijonarjev in
misijonark, spremlja Božji blagoslov!

BLAGOSLOV

Bog je našo vero razširil z oznanjanjem misijonarjev. Naj
vas blagoslovi po zaslugah in priprošnji vseh blaženih in
svetih misijonarjev.
- Amen.
Po misijonarjih nam je dal nauk in zgled. Naj vas skupaj
z njimi naredi za zveste priče resnice.
-Amen.
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Nauk apostolov in misijonarjev nam daje trdnost v veri.
Naj vam njihova priprošnja pomaga priti v večno
domovino.
- Amen.

To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin † in Sveti
Duh.
- AMEN.

ODSLOVITEV

Pojdite v miru in vsem ljudem oznanjajte,
da je Bog ljubezen!
- BOGU HVALA!
»Če Boga zares ljubiš,
mu ne moreš bolje pokazati svoje ljubezni,
kakor če si prizadevaš, da bi ga ljudje bolj častili in ljubili.
Stori mu to veselje, da ga ne boš le sam častil,
ampak da boš' porabil vse možnosti,
da bi še druge vnel za Božjo čast.«
Baraga

PRIČEVANJE O BARAGU:
»Baraga je svoje življenje, prepojeno s samozatajevanjem in
plamenečo gorečnostjo, izrednimi talenti in izobrazbo zvesto
in uspešno porabil v Božjo čast in korist najbolj zapuščenih
revežev. Dosegel je velike uspehe in bo veljal za pionirja
krščanstva, dokler bodo živeli v tej deželi ljudje, ki bodo znali
ceniti take kreposti in vrline.«
Edvard Jacker, Baragov dolgoletni sodelovec in
spovednik, generalni vikar. Misel je iz
pogrebnega nagovora.
27

POROČILO O MISIJONSKI NABIRKI 2017
Darovi vernikov iz nabirke na misijonsko nedeljo se
zberejo pri Svetem Sedežu, kjer Papeška družba za širjenje
vere sprejema prošnje misijonarjev za pomoč. Po načelu
solidarnosti jih razporejajo glede na potrebe in možnosti.
Cerkev na Slovenskem je iz nabirke na misijonsko nedeljo v
letu 2017 misijonskim deželam pomagala z 248.606,66 evri.
S temi sredstvi je Sveti sedež odgovoril na prošnje treh škofij
iz podsaharske Afrike:

 KAMERUN, ŠKOFIJA YAGOUA: delo katehistov in
katehistinj, gradnja župnišč za 3 župnije (Kalfou, Touloum
in Guidiguis);
 SENEGAL, ŠKOFIJA TAMBACOUNDA: delo katehistov in
katehistinj, graditev kapele v kraju Bakel, obnova
samostana sester hčera Presvetega Marijinega srca v
Goudiry; gradnja kapele, prenočišča za duhovnika in
pastoralnih prostorov v Eganga;
 SENEGAL, ŠKOFIJA THIES: delo katehistov in katehistinj,
graditev cerkve na pastoralnem področju Yendane;
prenova župnišča Sv. Terezije iz Lisieuxa v kraju
Khombole; graditev samostana Sester Malih rož iz
Betanije v kraju Thies.
IZ SVETEGA SEDEŽA SMO PREJELI NASLEDNJO ZAHVALO
ZA MISIJONSKO NABIRKO:
Papeška družba za širjenje vere
Mednarodno tajništvo

Spoštovani sodelavci,
iskreno se vam zahvaljujem za poročilo, v katerem nam poročate o
nabirki na svetovni misijonski dan (misijonsko nedeljo) in navajate
zbrano vsoto, ki jo prispevate v Svetovni misijonski sklad in ki bo
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razdeljena misijonom. Hvaležen sem vam za to pomembno in
čudovito dejanje solidarnosti, ki so jo slovenska katoliška občestva in
ustanove prispevali v ta sklad v službi vesoljnega poslanstva Cerkve.
Iskrena hvala za vaše predano delo v sodelovanju s Papeškimi
misijonskimi družbami.
Ob tej priložnosti obnovimo našo zavezo, »da gre Cerkev, zvesta
Jezusovemu vzoru, oznanjat evangelij vsem, v vse kraje, v vse
okoliščine brez odlašanja, brez odpora in brez strahu. Kajti
evangeljsko veselje je za vse, nihče ne more izključiti nikogar«
(Veselje evangelija, 23).
Želim vam vse dobro in obilo blagoslova Vstalega Gospoda.
Z Vami v Kristusu,
P. Ryszard Szmydki, OMI, Generalni tajnik

V bogastvu se človek navezuje na svet,
na Nebesa pa pozabi.«

Baraga

PRIČEVANJE O BARAGU:
»Baraga je eden tistih največjih misijonarjev,
ki jih smemo primerjati z apostolom Pavlom.«
Prof. Schmidling,
univerza Urbaniana, Rim, 1947
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MISIJONSKO BOTRSTVO
Kaj je botrstvo?
Med vedno bolj priljubljenimi oblikami pomoči
misijonom v revnih deželah je sodelovanje v programu
botrstvo, ki ga vodi Misijonsko središče Slovenije. S tem
prenavljamo misijonske dežele »od znotraj«, tako, da z
majhnimi rednimi prispevki omogočamo šolanje tamkajšnje
mladine in otrok, zlasti sirot in tistih iz velikih družin. Težko
si predstavljamo, da zaradi revščine nimajo niti za reden topli
obrok, še manj za šolanje. Na skorumpirane politične sisteme
tistih držav ni moč računati. Mnogim mladoletnikom grozi
kriminal, prostitucija ali trgovina z ljudmi. Zato jim dobrotniki
pomagamo z rednim mesečnim nakazilom za šolanje ali
hrano, že od 12 evrov mesečno, ki ga zvesto ohranjamo vse do
konca izobraževanja otroka.

Kako poteka botrstvo?
Postopek je preprost. Izpolnite obrazec na naši spletni
strani (www.missio.si/botrstvo), nam pišite (missio@rkc.si)
ali pokličite misijonsko pisarno (01-300-5950). Na dom vam
pošljemo dopis z vsemi podatki in v primeru individualnega
botrstva tudi fotografijo in podatke o »posvojenem« otroku.

Kako nam gre?
Trenutno je v Sloveniji 2715 botrov, ki skrbijo za več kot
3000 otrok v različnih državah: Angola, Brazilija, Etiopija,
Kambodža, Madagaskar, Mjanmar, Mozambik, Paragvaj,
Salomoni (šolanje bogoslovcev), Zambija, Etiopija (obrok
riža) in Madagaskar (obrok riža). Iz njihovih zahval veje
neizmerna hvaležnost. Ne samo, da jim botri omogočajo
dostop do znanja, prinašajo jim tolažbo, da nekdo, na drugem
koncu sveta, misli nanje in zanje skrbi. Ta ljubezen jih navdaja
z upanjem v prihodnost in z vero, da je Bog z njimi. Pridružite
se nam!
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ZAHVALA Z MADAGASKARJA
za »OBROK RIŽA NA DAN«
»Ta teden končujemo s poukom v osnovni šoli. Naši
otroci so uspešno opravili izpite, tako da lahko napredujejo v
prvi letnik gimnazije. Na državni izpit smo pripravili 943
otrok in od teh jih je uspešno izdelalo 88 %. Med tem, ko je bil
na splošno uspeh tega izpita v državi 56 %. Otroci iz smetišča
so se pridno učili in uspešno opravili izpit ob koncu osnovne
šole.
Ta uspeh je bil dosežen tudi zato, ker se ti otroci vsaj
enkrat na dan lahko do sitega najedo. Hrana veliko pripomore
k temu, da se lahko učijo. Zato sem vesel, ko vam sporočam to
lepo novico, da se naši otroci, ki so deležni vaše pomoči, dobro
učijo in pogumno pripravljajo na svojo prihodnost. Skupno
delajmo naprej za pravičnejši in bratski svet!
Bog vas Blagoslovi!«
Misijonar Pedro Opeka, CM

»Živeti moramo iz svoje vere,
v skladu z načeli svoje vere;
napraviti jo moramo za pravilo našega življenja.«
Baraga

31

MISIJONSKA MOLITVENA ZVEZA
Sveto pismo nas spodbuja, da vse, kar delamo,
najtesneje povezujemo s Stvarnikom. Naši uspehi so odvisni
od Božjega blagoslova. Psalmist vzklika: »Če gospod ne zida
hiše, se zaman trudijo njeni zidarji; če Gospod ne varuje mesta,
zaman čuje stražnik« (Ps 127, 1). Zato je tudi Baraga kot
misijonar vsako jutro pred mašo molil dve do tri ure, pa naj je
bil od prejšnjega dne še tako utrujen. Njegovi indijanski
molitveniki so polni lepih, klenih molitev.
Člani Misijonske molitvene zveze z molitvijo podpiramo
delo naših misijonarjev, ki po svetu oznanjajo Kristusovo
veselo oznanilo. To počnemo po vzoru naše zavetnice Svete
Terezije Deteta Jezusa, ki sama nikoli ni bila v misijonih.
Doma v samostanu je misijonarila z molitvijo, majhnimi
žrtvami in darovanjem trpljenja ter bolezni. Za to poslanstvo
v današnjem času je Bog izbral nas. Vsak dan zmolimo
desetko rožnega venca za misijone na eni izmed petih celin in
s tem podpiramo misijonarje pri njihovem poslanstvu.
Misijonski rožni venec je v petih barvah, vsaka barva
predstavlja eno celino, za katero molimo:
- v ponedeljek: zelena desetka
- v torek: rdeča desetka
- v sredo: bela desetka
- v četrtek: modra desetka
- v petek: rumena desetka

– za misijone v Afriki,
– za misijone v Ameriki,
– za misijone v Evropi,
– v Oceaniji in Avstraliji,
– za misijone v Aziji.

Vabimo, da se pridružite tej molitveni navezi, na katero
naši misijonarji in misijonarke računajo vsak dan, saj sadove
naših molitev občutijo pri svojem delu. Trenutno nas moli
nekaj več kot 1300 članov, iz nebes pa nas podpira več kot
500 nekdanjih članov. Novi člani boste prejeli Misijonski
rožni venec, enkrat letno vas bomo povabili na srečanje
molivcev po škofijah. Skupine molijo tudi po nekaterih
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župnijah ali dekanijah. Za članstvo se prijavite v Misijonskem
središču Slovenije na naslovu missio@rkc.si ali po telefonu
01-300-5950.
KAJ POMENI BITI MISIJONAR DANES?
»Ko je šel sv. Frančišek Ksaverij na svojo misijonsko pot,
se je odpravil v misijone «za vedno«. Danes misijonarji
odhajamo domov in se vračamo na počitnice, da se osvežimo
telesno in duhovno. Vračamo se k svojim koreninam.
Misijonarji so v preteklih časih pisali domov in je pismo
hodilo tudi leto dni. Danes nam je na razpolago hitra pošta,
e-pošta, Skype, telefon. Frančišek Ksaverij je zbolel na otoku
Makao ter tam umrl. Misijonarji dandanes najdemo
zdravniško oskrbo že v deželi delovanja pa tudi v rodni deželi.
V starih časih je bilo treba zgraditi infrastrukturo: šole,
bolnišnice. Danes je ves svet napredoval, tudi ekonomija v
misijonih. So še predeli, kjer nimajo osnovnih življenjskih
pogojev za življenje, a vse bolj so samostojni. Božja Beseda se
oznanjuje z modernimi sredstvi, domačini prevzemajo
vodilna mesta.
Kar je ostalo nam misijonarjem, je osebno pričevanje:
naša živa vera, ki izžareva in pomaga domači cerkvi, da bolje
raste. Prisotnost misijonarjev, ki so se izgarali, je cenjena in
blagodejno vpliva na rast domače cerkve v nekdaj povsem
misijonskih deželah.«
Misijonar p. Stanko Rozman, DJ
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KJE SO TRENUTNO SLOVENSKI MISIJONARJI?

AFRIKA

26 držav, 47 misijonarjev

RUANDA
Burger Anka, HKL
Hiti Vesna, HKL
Mlinarič Jože, SDB

(10 držav, 26 misijonarjev)
BOCVANA
Žnidaršič Fani, OSU

SLONOKOŠČENA OBALA
Bajec Pavel, KP
Bajec Ivan, KP
Kosmač Janko, KP
Starman Anica, FBS

BURUNDI
Kavčič Bogdana, HKL

KONGO DR
Karničnik Mojca, MJK

UGANDA
Lisjak Danilo, SDB

MADAGASKAR
Adamič Jože, CM
Kerin Tone, CM
Kerin Stane, LJ
Krmelj Janez, LJ
Mesec Janez, LJ
Opeka Pedro, CM
Strajnar Matevž, laik
Zanjkovič Marjeta, HMP

ZAMBIJA
Mlakar Janez, DJ
Mujdrica Janez, DJ
Rozman Stanko, DJ

AZIJA

(5 držav, 5 misijonarjev)
JORDANIJA
Zadravec Milena, HMP

MALAVI
Podgrajšek Lojze, DJ

JAPONSKA
Kos Vladimir, DJ

MOZAMBIK
Grm Tone, SDB
Mikec Zvonka, HMP
Tomc Katarina, LAIK

KAZAHSTAN
Majetič Miha, OFMConv
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KIRGIZIJA
Mihelčič Janez, DJ

RUSIJA
Ovtar Anton, CM
Sever Janez, DJ
Vlašič Anica, FMM

TURČIJA
Kmetec Martin, OFMConv

GRČIJA
Anita Poljak, HKL

JUŽNA AMERIKA

UKRAJINA
Meško Marta, MS
Sterle Jožica, MS
Peterlin Barbara, MS

(5 držav, 7 misijonarjev)
BRAZILIJA
Kastelic Metka, HMP
Kociper Agata, HMP
Slivka Ana, FMM

SEVERNA AMERIKA
(1 država, 1 misijonarka)

ČILE
Koršič Mateja, OSU

KANADA (med Inuiti)
Sever Dorica, FMM

KUBA
Ivančič Peter, SDB

MEHIKA
Čuk Barbara, FMM

PERU
Godnič Andreja, OSU

EVROPA

(4 države, 9 misijonarjev)
ALBANIJA
Gerkman Vida, HKL
Borštnik Rudolf, SDB
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KAKO LAHKO POMAGAM MISIJONARJEM?
 z darovi na Misijonsko nedeljo;
 z botrstvom za šolanje otrok iz misijonskih dežel (že od
12 EUR mesečno);
 z darom za misijonska vozila (akcija MIVA ob Krištofovi
nedelji in osebno);
 v adventu z akcijo »Otroci za otroke« (Adventni koledar)
 s Trikraljevsko akcijo;
 z rednimi ali občasnimi darovi za izbranega misijonarja;
 z naročilom revije Misijonska obzorja;
 z molitvijo kot član Misijonske molitvene zveze;
 kot prostovoljec v misijonih za krajši čas;
 kot laiški misijonar za daljši čas (po temeljiti pripravi).

»Če ljubiš Boga, ljubiš svojega bližnjega.
Ne ostani pa pri lepih mislih;
tvoja usmiljena ljubezen mora biti delavna!
Koliko nesrečnih je potrebno tvoje pomoči!«
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Baraga

Izdaja:
Odgovarja:
Oblikovanje in tisk:
(Za interno rabo!)

Misijonsko središče Slovenije
Matjaž Križnar, ravnatelj
Salve d.o.o., Ljubljana, 2018

VSESLOVENSKO PRAZNOVANJE
MISIJONSKE NEDELJE 2018
KDAJ?
KJE?

Nedelja, 21. oktobra 2018
Trebnje, župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja

PROGRAM: 15.00
		 Molitvena ura za misijone in misijonske poklice
16.00
		 Slovesno bogoslužje pod vodstvom novomeškega
škofa ordinarija msgr. Andreja Glavana;
		 Pričevanje misijonarja z Madagaskarja
g. Toneta Kerina, CM
Lepo vabljeni!

ZA VSE INFORMACIJE SE OBRNITE NA

Misijonsko središče Slovenije
Kristanova 1, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/300-59-50
E-pošta: missio@rkc.si
Spletna stran: www.missio.si

Facebook profil in YouTube stran:
Misijonsko središče Slovenije

