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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. 
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»VI BOSTE MOJE PRIČE« (Apd 1,8) 

 
Spoštovani župniki in vsi prijatelji misijonov! 
 
Pred vami je brošura za letošnjo Misijonsko nedeljo. Sodelavci 
Misijonskega središča Slovenije smo vam skupaj s slovenskimi 
misijonarji in zavzetimi pomočniki v domovini pripravili to gradivo, 
da ga lahko uporabite pri bogoslužju in različnih katehezah v 
misijonskem mesecu oktobru. Upamo, da vam bodo gradiva koristila 
pri vašem delu ali pa pri osebnem premišljevanju in molitvi za 
misijone. 
 
Letošnje leto je zaznamovano z misijonskimi obletnicami. Mineva 
kar 400 let, odkar je bila ustanovljena nekdanja Kongregacija za 
širjenje vere, 200 let od ustanovitve Družbe za širjenje vere in 100 
let, odkar je bila ta družba, skupaj z Družbo svetega otroštva in 
Družbo svetega Petra apostola, povzdignjena v »papeško« družbo. 
Ustanoviteljica Papeške Družbe za širjenje vere Pauline-Marie 
Jaricot je bila 22. maja v Lyonu razglašena za blaženo.  
 
Vsem vam, misijonarjem, duhovnikom, redovnikom, 
redovnicam, katehistom in katehistinjam ter drugim pastoralnim 
sodelavcem se zahvaljujemo za misijonsko animacijo vaših 
vernikov. Brez vaše pomoči bi naše delo v Misijonski pisarni in 
delo naših misijonarjev pogosto ostalo brez sadov. Prosimo vas, 
posredujte vašim vernikom našo iskreno zahvalo in spodbudo, da 
je lepo biti kristjan, lepo biti misijonar in da s svojim 
pričevanjem, molitvijo in darovi lahko veliko prispevamo k 
širjenju evangelija v svetu. 
 
Želimo vam blagoslovljeno praznovanje Misijonske nedelje. 
 
Matjaž Križnar 
narodni ravnatelj za misijone 
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POSLANICA PAPEŽA FRANČIŠKA  
ZA SVETOVNI MISIJONSKI DAN 

 
Poslanica za svetovni misijonski dan 

»Boste moje priče« (Apd 1,8) 
 

Dragi bratje in sestre! 
Te besede pripadajo zadnjemu pogovoru vstalega Jezusa s svojimi 
učenci, preden je šel v nebesa, kakor je opisano v Apostolskih delih: 
»Prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste moje 
priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej 
sveta« (Apd 1,8). To je tudi tema Svetovnega misijonskega dneva 
2022, ki nam kot vedno pomaga živeti dejstvo, da je Cerkev po svoji 
naravi misijonarska. Letos nam daje priložnost, da se spomnimo 
nekaterih pomembnih priložnosti za življenje in poslanstvo Cerkve: 
ustanovitve Kongregacije Propaganda Fide – danes Kongregacije za 
Evangelizacijo narodov – pred 400 leti, in pred 200 leti Družbe za 
širjenje vere, ki je skupaj z Družbo svetega otroštva in Družbo sv. 
Petra, apostola pred 100 leti doseglo papeško priznanje. 
 
Zadržimo se pri teh treh ključnih izrazih, ki povzemajo tri temelje 
življenja in poslanstva učencev: »Boste moje priče«, do »skrajnih 
mej sveta« in »Sveti duh bo prišel nad vas.« 
 
1. »Boste moje priče« – Klic vsem kristjanom, naj pričujejo za 
Kristusa 
To je središčna točka, srce Jezusovega učenja učencem glede 
njihovega poslanstva v svetu. Vsi učenci bodo Jezusove priče po 
zaslugi Svetega Duha, ki ga bodo prejeli. Kot taki bodo postavljeni 
po milosti, kamor koli bodo šli, kjer koli bodo. Kot je Kristus prvi 
poslani, torej Očetov misijonar (prim. Jn 20,21) in je kot takšen 
njegova »zvesta priča« (prim. Raz 1,5), tako je vsak kristjan poklican 
biti misijonar in Kristusova priča. In Cerkev kot skupnost 
Kristusovih učencev nima drugega poslanstva kot evangelizirati svet, 
ko pričuje za Kristusa. Identiteta Cerkve je evangelizirati. 
 

 
Ponovno poglobljeno branje celote nam razjasni nekatere vedno 
aktualne vidike za poslanstvo, ki ga je Kristus zaupal učencem: 
»Boste moje priče.« Množinska oblika poudari skupnostno-cerkveni 
značaj misijonskega klica učencev. Vsak krščeni je poklican k 
poslanstvu v Cerkvi in po naročilu Cerkve. Poslanstvo torej vršimo 
skupaj, ne posamezno, v občestvu s cerkveno skupnostjo in ne na 
svojo pobudo. In četudi obstaja kdo, ki v neki zelo posebni situaciji 
sam izvaja evangelizacijsko poslanstvo, ga izvaja in ga vedno mora 
izvajati v občestvu s Cerkvijo, ki ga je poslala. Kakor je učil sv. 
Pavel VI. v Apostolski spodbudi Evangelii nuntiandi, meni zelo 
ljubem dokumentu: »Evangelizirati ni nikoli za nikogar individualno 
in izolirano dejanje, ampak je globoko cerkveno. Ko najbolj neznani 
pridigar, katehist ali pastir na najbolj odmaknjenem kraju oznanja 
evangelij, zbira svojo majhno skupnost ali deli neki zakrament, tudi 
če je sam, vrši dejanje Cerkve, in njegovo dejanje je preko 
institucionalnih odnosov, pa tudi po nevidnih vezeh in globokih 
koreninah v redu milosti zanesljivo povezano z evangelizacijsko 
dejavnostjo celotne Cerkve« (št. 60). Dejansko ni naključje, da je 
Gospod Jezus svoje učence poslal v misijon po dva in dva, saj 
pričevanje kristjanov za Kristusa ima predvsem skupnostni značaj. 
Od tod bistveni pomen prisotnosti skupnosti, pa čeprav majhne, pri 
uresničevanju poslanstva. 
 
Na drugem mestu se od učencev zahteva, da živijo svoje osebno 
življenje v ključu poslanstva. Jezus jih ne pošilja v svet samo zato, da 
bi misijonarili, ampak tudi in predvsem, da bi živeli poslanstvo, ki 
jim je zaupano; ne samo zato, da bi pričevali, ampak tudi in 
predvsem, da bi bili Kristusove priče. Kakor to pove apostol Pavel z 
zares ganljivimi besedami: »Vedno nosimo v svojem telesu Jezusovo 
umiranje, da bi se v našem telesu razodelo tudi Jezusovo življenje« 
(2 Kor 4,10). Bistvo poslanstva je pričevati za Kristusa, se pravi za 
njegovo življenje, trpljenje, smrt in vstajenje iz ljubezni do Očeta in 
do človeštva. Ni naključje, da so apostoli iskali zamenjavo za Juda 
med tistimi, ki so bili, kakor oni, priče vstajenja (prim. Apd 1,22). 
Kristus in to vstali Kristus je tisti, za katerega moramo pričevati in 
čigar življenje moramo deliti. Kristusovi misijonarji niso poslani, da 
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bi posredovali sebe, da bi pokazali svoje prepričljive kvalitete in 
sposobnosti ali svoje vodstvene talente. Namesto tega imajo vzvišeno 
čast, da v besedah in dejanjih ponudijo Kristusa, ko vsem oznanjajo 
veselo oznanilo njegovega odrešenja z veseljem in pogumom kot 
prvi apostoli. 
 
Zato je konec koncev prava priča »mučenec«, tisti, ki da življenje za 
Kristusa, in tako vrača dar, ki nam ga je On dal v samem sebi. »Prvi 
nagib za oznanjevanje evangelija je Jezusova ljubezen, ki smo jo 
prejeli. Izkušnja, da nas ljubi On, ki nas je odrešil, nas nagiba, da ga 
ljubimo vedno bolj« (Evangelii gaudium, 264). 
 
Končno pa v zvezi s krščanskim pričevanjem ostaja vedno veljavna 
ugotovitev sv. Pavla VI.: »Sodobni človek raje posluša pričevalce kot 
učitelje, ali če posluša učitelje, jih zato, ker so pričevalci« (Evangelii 
nuntinadi, 41). Zato je pričevanje evangeljskega življenja kristjanov 
temeljno za prenos vere. Po drugi strani pa ostaja enako nujna naloga 
oznanjevanja njegove osebe in njegovega sporočila. Dejansko isti sv. 
Pavel VI. nadaljuje: »Vedno je nepogrešljivo oznanjevanje, to 
besedno razglašanje sporočila. […] Beseda vedno ostaja aktualna, 
zlasti kadar je nosilka Božje moči. Zato je še vedno aktualen aksiom 
sv. Pavla: »Vera je iz oznanjevanja« (Rim 10,17). Slišana Beseda nas 
vodi k veri« (prav tam, 42). 
 
Pri evangelizaciji gresta zato zgled krščanskega življenja in oznanilo 
Kristusa skupaj. Eden služi drugemu. Gre za dvoje pljuč, s katerima 
mora dihati vsaka skupnost, da bi bila misijonarska. To popolno, 
skladno in veselo pričevanje za Kristusa bo zanesljivo privlačna sila 
za rast Cerkve tudi v tretjem tisočletju. Zato spodbujam vse, naj spet 
dobijo pogum, odkritost, tisto paressio prvih kristjanov, da bodo 
pričevali za Kristusa z besedami in deli, v vseh življenjskih okoljih. 
 
2. »Do skrajnih meja zemlje« – Trajna aktualnost univerzalnega 
evangelizacijskega poslanstva 
Ko spodbuja učence, naj bodo njegove priče, vstali Gospod 
napoveduje, kam bodo poslani: »V Jeruzalem in po vsej Judeji in 

 
Samariji ter do skrajnih mej sveta« (Apd 1,8). Tu se zelo jasno 
pokaže univerzalni značaj poslanstva učencev. Zelo jasno se v skoraj 
koncentričnih krogih pokaže »centrifugalno« geografsko gibanje od 
Jeruzalema, ki ga judovsko izročilo smatra kot središče sveta, v 
Judejo in Samarijo, ter končno »do skrajnih mej sveta«. Poslani so, 
da bi oznanjali, ne da bi se šli prozelitizem. Kristjan se ne ukvarja s 
prozelitizmom. Apostolska dela nam pripovedujejo o tem 
misijonarskem gibanju. Daje nam čudovito podobo Cerkve »v 
izhodu«, da bi izpolnila svoj poklic pričevanja za Gospoda Kristusa, 
ki ga usmerja Božja previdnost preko konkretnih okoliščin življenja. 
Prve kristjane so namreč preganjali v Jeruzalemu in zato so se 
razpršili po Judeji in Samariji in so povsod pričevali za Kristusa 
(prim. Apd 8,1.4). 
 
Nekaj podobnega se še vedno dogaja v našem času. Zaradi verskih 
preganjanj ter vojnih razmer in nasilja, so številni kristjani prisiljeni 
zbežati iz svoje dežele v druge države. Hvaležni smo tistim bratom in 
sestram, ki se ne zapirajo v trpljenje, ampak pričujejo za Kristusa in 
za Božjo ljubezen v državah, ki jih sprejmejo. K temu jih je 
spodbujal sv. Pavel VI. glede na »odgovornost, ki pripada migrantom 
v državah, ki jih sprejmejo« (Evangelii nuntiandi, 21). Dejansko 
vedno bolj doživljamo, kako prisotnost vernikov različnih narodnosti 
bogati obraz župnij in jih naredi bolj univerzalne, bolj katoliške. Zato 
je pastorala migrantov misijonarska dejavnost, ki je ne smemo 
zanemarjati, in lahko pomaga tudi krajevnim vernikom, da ponovno 
odkrijejo veselje krščanske vere, ki so jo prejeli. 
 
Navedba »do skrajnih mej sveta« mora spraševati Jezusove učence 
vseh časov in jih vedno priganjati, da gredo naprej od običajnih 
krajev, da bi pričevali o Njem. Kljub vsem zmogljivostim zaradi 
sodobnega napredka, tudi danes še vedno obstajajo geografska 
področja, na katera misijonarji, ki so Kristusove priče, še vedno niso 
prišli z veselim oznanilom o Njegovi ljubezni. Po drugi strani pa ne 
bo nobene človeške resničnosti, ki bi bila tuja pozornosti Kristusovih 
učencev pri njihovem poslanstvu. Kristusova Cerkev je bila in vedno 
bo »v izhodu« k novim geografskim, socialnim, bivanjskim 
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obzorjem, k »mejnim« krajem in človeškim stanjem, da bi pričevali 
za Kristusa in za njegovo ljubezen vsem moškim in ženskam  vseh 
ljudstev, kultur in socialnega stanu. V tem smislu bo poslanstvo 
vedno tudi missio ad gentes, kakor nas je učil 2. vatikanski koncil, 
zato bo morala Cerkev vedno iti dlje, preko svojih meja, da bo vsem 
oznanjala Kristusovo ljubezen. Glede tega bi se rad spomnil in 
zahvalil številnim misijonarjem, ki so svoje življenje namenili temu, 
da so šli »preko« in utelesili Kristusovo ljubezen do mnogih bratov 
in sester, ki so jih srečali. 
 
3. »Sveti Duh bo prišel nad vas« – Vedno dovoliti, da nas okrepi in 
vodi Duh 
Ko je učencem napovedal njihovo poslanstvo, da bodo njegove priče, 
je vstali Kristus tudi obljubil milost za tako veliko odgovornost: 
»Sveti Duh bo prišel nad vas in boste moje priče« (Apd 1,8). Po 
pripovedi Apostolskih del se je dejansko prav po spustu Svetega 
Duha na Jezusove učence zgodilo prvo dejanje pričevanja za 
Kristusa, mrtvega in vstalega, s kerigmatskim oznanilom, s tako 
imenovanim misijonskim govorom sv. Petra prebivalcem 
Jeruzalema. Tako se je začelo obdobje evangelizacije sveta s strani 
Jezusovih učencev, ki so bili prej slabotni, prestrašeni, zaprti. Sveti 
Duh jih je okrepil, jim dal pogum in modrost, da so pričevali za 
Kristusa pred vsemi. 
 
Kot »nihče ne more reči: 'Jezus je Gospod,« razen po delovanju 
Svetega Duha (1 Kor 12,3), tudi noben kristjan ne more v polnosti in 
pristno pričevati za Jezusa Kristusa brez navdiha in pomoči Duha. 
Zato je vsak misijonarski Kristusov učenec poklican, da prepozna 
temeljno pomembnost delovanja Duha, da živi z Njim v vsakdanjosti 
in da stalno od Njega prejema moč in navdih. Ravno takrat, ko se 
počutimo utrujeni, brez navdušenja, izgubljeni, se spomnimo in se v 
molitvi zatecimo k Svetemu Duhu, ki – to hočem še enkrat poudariti 
– ima temeljno vlogo v misijonarskem življenju, da mu pustimo, da 
nas poživi in okrepi On, ki je neizčrpni božanski vir novih energij in 
veselja nad tem, da Kristusovo življenje delimo z drugimi. »Prejeti 
veselje Duha je milost. In je edina moč, ki jo moremo imeti za 

 
oznanjevanje evangelija, za izpovedovanje vere v Gospoda« 
(Sporočilo Papeškim misijonskim družbam, 21, maja 2020). Tako je 
Duh pravi protagonist poslanstva: On je tisti, ki daje pravo besedo ob 
pravem času na pravi način. 
 
V luči delovanja Svetega Duha hočemo tudi razumeti misijonske 
obletnice leta 2022. Ustanovitev Svete Kongregacije de propaganda 
fide leta 1622 je narekovala želja, da bi spodbujali misijonsko 
poslanstvo na novih ozemljih. Previdnostni uvid! Kongregacija se je 
izkazala kot ključna, da je evangelizacijsko poslanstvo Cerkve 
postalo v resnici takšno, neodvisno od vmešavanja svetnih sil, da bi 
ustanovili tiste krajevne Cerkve, ki danes kažejo tolikšno moč. 
Želimo si, da bi Kongregacija tako kot v preteklih štirih stoletjih z 
lučjo Duha nadaljevala in okrepila svoje delo pri usklajevanju, 
organiziranju in animiranju misijonskih dejavnosti Cerkve. 
 
Isti Duh, ki vodi vesoljno Cerkev, navdihuje tudi preproste može in 
žene za izredna poslanstva. Tako je bilo tudi z nekim francoskim 
dekletom, Pauline Jaricot, ki je pred natanko 200 leti ustanovila 
Združenje za širjenje vere. Njeno razglasitev za blaženo obhajamo v 
tem jubilejnem letu. Kljub negotovim razmeram je sprejela Božji 
navdih in sprožila mrežo molitve in nabirke za misijonarje, da bi 
verniki lahko dejavno sodelovali pri misijonih »do skrajnih mej 
sveta«. Iz te genialne zamisli se je rodil Svetovni misijonski dan, ki 
ga obhajamo vsako leto, in njegova nabirka je po vseh skupnostih 
namenjena vesoljnemu skladu, s katerim papež podpira misijonsko 
dejavnost. 
 
V tem kontekstu omenjam tudi francoskega škofa Charlesa de 
Forbin-Jansona, ki je začel Družbo svetega otroštva za pospeševanje 
misijonske misli med otroki z geslom: »Otroci evangelizirajo otroke, 
otroci molijo za otroke, otroci pomagajo otrokom vsega sveta«; 
kakor tudi gospo Jeanne Bigard, ki je začetnica Ustanove sv. Petra, 
apostola za podporo bogoslovcev in duhovnikov v misijonskih 
deželah. Te tri misijonske dejavnosti so bile priznane kot »papeške« 
pred natanko sto leti. Prav tako pod navdihom in vodstvom Svetega 
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Duha je blaženi Paolo Manna, ki se je rodil pred 150 leti, ustanovil 
sedanjo Papeško misijonsko zvezo, da bi za misijone senzibiliziral in 
spodbudil duhovnike, redovnike in redovnice ter vse Božje ljudstvo. 
Član te zadnje ustanove je bil tudi sv. Pavel VI., ki mu je dal papeško 
priznanje. Te štiri Papeške misijonske družbe omenjam zaradi 
njihovih velikih zgodovinskih zaslug, pa tudi da bi vas povabil, da se 
v tem posebnem letu z njimi veselite zaradi dejavnosti, ki jih vršijo v 
podporo evangelizacijskega poslanstva vesoljne in krajevnih Cerkva. 
Upam, da bodo krajevne Cerkve mogle v teh Družbah najti trdno 
orodje za negovanje misijonskega duha v Božjem ljudstvu. 
 
Dragi bratje in sestre, še naprej sanjam o Cerkvi, ki bo vsa 
misijonarska in o novi pomladi misijonskega delovanja krščanskih 
skupnosti. Ponavljam Mojzesovo željo za Božje ljudstvo na poti: 
»Ko bi se le vse Gospodovo ljudstvo spremenilo v preroke« (4 Mz 
11,29). Da, vsi v Cerkvi bodimo to, kar po krstu že smo: preroki, 
priče, Gospodovi misijonarji! V moči Svetega Duha in do skrajnih 
mej sveta. Marija, kraljica misijonov, prosi za nas! 

 
Rim, Sv. Janez v Lateranu, 6. januarja 2022, Gospodovo 
razglašenje.˝ 

 
FRANČIŠEK 

 
 

Prevod: Vatican News 

 

GRADIVO ZA OBLIKOVANJE 
NEDELJSKEGA BOGOSLUŽJA 

 
Spodnja besedila so predlogi in jih lahko uporabite ter prilagodite 
po lastni presoji. 
 
 
 
PRED ZAČETKOM  
Predvajajte kakšen kratek misijonski film (če so pogoji), da se ustvari 
misijonsko vzdušje. Posnetke najdete tudi na YouTube kanalu 
Misijonskega središča Slovenije. 
 
 
 
UVOD V BOGOSLUŽJE 
Dragi bratje in sestre, 
danes obhajamo Misijonsko nedeljo. To je dan, ko se kristjani še 
posebej zavedamo širine našega poslanstva, saj je evangelij 
Jezusovega odrešenja namenjen vsem ljudem na svetu. Prav je, da se 
vsaj enkrat v letu spomnimo in podpremo naše misijonarje, ki z 
darovanjem samih sebe dosledno uresničujejo Jezusovo zadnje 
poslanstvo pred Vnebohodom: »Pojdite po vsem svetu in oznanite 
evangelij vsemu stvarstvu« (Mr 16,15). V ta namen poteka danes po 
vsem svetu nabirka, katere izkupiček je namenjen potrebam 
misijonskih Cerkva. Z molitvijo in darovanjem se tudi mi 
neposredno vključimo v misijonsko poslanstvo Cerkve. 
Prav tako pa moramo tudi mi biti misijonarji in sicer vsak v svojem 
okolju, kjer živimo in ga delamo krščanskega. Tudi nam je 
namenjeno Jezusovo zadnje poslanstvo. Zato, dragi bratje in sestre, v 
kolikor ljudje v nas niso še začutili privlačnega izžarevanja 
evangeljskega veselja, prosimo za milost in moč, da bi bili bolj 
pričevalni v svojem okolju. 
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KESANJE 
GOSPOD JEZUS KRISTUS, 
 Na svet si prišel, da bi nam dal besede večnega življenja.  
- Gospod, usmili se. 
 Prišel si klicat grešnike in ozdravljat vse, ki so skesanega 
srca. - Kristus, usmili se. 
 Pošiljaš nas, da bi z življenjem izpričevali tvoj evangelij 
odrešenja. - Gospod, usmili se. 
 
Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas 
privedi v večno življenje. Amen. 
 
 
 
BESEDNO BOGOSLUŽJE  
Za besedno bogoslužje vzamete dnevna nedeljska berila. 
 
 
 
PREDLOG ZA NAGOVOR 1 

 
»VI BOSTE MOJE PRIČE«  (Apd 1,8) 

 
(Pripravila misijonarka s. Dorica Sever FMM) 

 
Vsak kristjan je poklican biti misijonar in pričevalec za Kristusa. 
Svetovna misijonska nedelja je znova priložnost, da se zavemo svoje 
pripadnosti Katoliški Cerkvi. 
Cerkvena skupnost Jezusovih učencev nima druge naloge, kot 
oznanjati evangelij vsemu stvarstvu. 
Evangelizacija je bistvo in identiteta Cerkve. Pri Svetem krstu smo 
postali priče in orodje v prinašanju odrešenjskega sporočila vsem 
ljudem. 
 
Papež Frančišek nas v svoji poslanici poziva k ponovnemu 
prizadevanju za širjenje evangelija. Povedal je, da še naprej sanja o 

 
popolnoma misijonski Cerkvi in novi dobi misijonskega delovanja 
med krščanskimi skupnostmi. 
 
Jezus je naročil svojim učencem, naj pričajo o njem ljudem vseh 
narodov. Dobra novica naj bi se širila geografsko od Jeruzalema do 
Judeje in Samarije ter končno do konca sveta. 
Če nekdo v vaši družini, v vaši šoli, vaši cerkveni skupnosti in 
okolici v kateri živite, ni slišal o Jezusu Kristusu, potem ta novica 
Božjega odrešenja ni dosegla svojega cilja. 
Povabljeni smo, da se prepričamo in prispevamo k vse širšemu krogu 
teh, ki Božje Sporočilo oznanjajo in po njem živijo. 
 
V evangeliju današnje nedelje (Lk 18,9-14) nam Jezus še enkrat 
pokaže pomen ponižnosti, ki je nepogrešljiva vrlina v našem srečanju 
z Bogom. Ponižnost je temelj molitve. Šele, ko ponižno priznamo, da 
ne znamo moliti, kakor bi bilo treba, smo pripravljeni zastonj prejeti 
dar molitve. 
Človek je berač pred Bogom in Bog je središče vsake pristne 
molitve. 
Nasprotje med farizejem in cestninarjem je osupljivo. V očeh ljudi je 
bil farizej vzor kreposti. 
Pred Bogom se primerja z drugimi, ki se mu zdijo manjvredni. 
Čeprav začne z zahvalo Bogu temu sledi samopromocija. On je 
središče svoje molitve, ni takšen, kot so drugi ljudje ... 
Cestninar stoji daleč stran, s priprtimi očmi, misli, da ni vreden, da bi 
se obrnil na svojega Gospoda: udarja se po prsih, tako rekoč prebija 
trdoto svojega srca in pusti Božjemu odpuščanju vstopiti. 
 
Kakor pravi papež Frančišek ni torej dovolj, da se vprašamo, koliko 
molimo: vprašati se moramo, kako molimo, ali bolje, v kakšnem 
stanju je naše srce, pomembno je, da ocenimo svoje misli in 
izkoreninimo ošabnost in hinavščino. 
 
Gospod Ti me poznaš ... veliko bolje, kot poznam sam sebe. Pomagaj 
mi, da pogledam vase, da priznam, da potrebujem tvoje odpuščanje 
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in usmiljenje. Da se osvobodim potrebe po primerjanju s komerkoli 
drugim kot s tvojim sinom Jezusom, ki je prišel in nam pokazal pot. 
Naj bom prazna posoda, v katero boš lahko izlil svojo milost in naj 
grem opravičen domov. 
Življenje pri nas v misijonu se umirja. Obisk papeža Frančiška je 
prinesel pomiritev in ljudje se zavedajo, da je treba stopiti na pot 
sprave in ozdravljenja. Bliža se zima, ki bo dolga, mrzla in temna. 
Treba se je truditi in ohranjati Luč in toplino Božje Ljubezni, ki želi 
doseči vsakega človeka. 
Želim vam lepo Misijonsko nedeljo. Naj nas še naprej vodi želja, da 
bi po nas vsak človek spoznal, kako je ljubljen in sprejet. 
 
 
 
PREDLOG ZA NAGOVOR 2 

 
NAJ POSTANEM MISIJONAR? 

(Iz knjige: Franc Sodja CM,  
Misijonska misel, 1984, str. 60-61) 

 
Naslednje besedilo je davnega leta 1969 pripravil lazarist Franc 
Sodja kot uvodnik v revijo Katoliški misijoni. Ker pa je tematika še 
vedno aktualna, lahko tudi danes prisluhnemo njegovemu nagovoru: 
Kdor je zavzet za misijonsko delo ali se celo bori za mlade 
misijonske poklice, velikokrat in s trpkim občutkom gleda, kako 
mimo takih idealov odhajajo mladi ljudje, ki bi bili lahko odlični 
misijonarji, pa se izgubljajo v povprečju lahkega, čeprav krščanskega 
življenja. 
Zakaj smo katoličani naenkrat tako osiroteli? Zakaj za mlade fante in 
dekleta misijonski ideal ni več tako privlačen, da bi jih pritegnil? 
Zakaj bi skoraj s prstom lahko na koga pokazal, da ga Bog kliče, pa 
se sramežljivo umakne: Nimam poklica? 
So in bodo ostale skrivnosti. Vsak poklic je milost. V ta svet nimamo 
pogleda in ne moremo vanj seči s svojimi človeškimi rokami. A na 
eno ne pozabljajmo. Po nepotrebnem in celo na nemoder in krivičen 
način mladino begamo. 

 
Saj ni problem celibata in ne problem žrtve tisti glavni razlog, da 
upadajo poklici. V posameznih primerih da, a v glavnem ne. Če bi 
mogli točno in do dna analizirati ta pojav, bi morda prišli do 
ugotovitve, da je eden glavnih razlogov – negotovost. Idealni 
mladostniki morajo imeti neko mirno prepričanje, da bodo mogli 
razviti svojo osebnost v idealu, kakršen je misijonsko poslanstvo. Če 
jim bo misijonsko delo vrednota, kakršna v resnici je, se bodo zanj 
ogreli. Ni treba umetnih reflektorjev ne sejmarske šare, da jim ta 
ideal zablesti pred očmi, treba je le resnice, a Božje resnice. 
Vsi, ki so pod plaščem pokoncilskega iskanja začeli tudi mladini 
drobiti, kako se pogani sami bližajo resnici in milosti; kako je 
človekova svoboda tako velika stvar, da je oznanjanje evangelija že 
nasilje, – kako je zakonska ljubezen tako nekaj vzvišenega, da je že 
vprašanje, če je osebna žrtev mladega človeka, ki se zaradi Božjega 
kraljestva odpove zemski ljubezni, v skladu z naravnimi danostmi, in 
še in še; vsi ti ne koncilski in nepokoncilski in nekrščanski preroki so 
zbegali prenekaterega mladega človeka, da je podvomil, ali je vredno 
svoje sposobnosti in energije vložiti v misijonsko delo. 
Na nas je, da razgrinjamo resnico, vso resnico pred mladimi dušami, 
tudi problematiko sveta, tudi nemir časa, tudi sence, a ob vsem tem 
jasno luč, ki osvetljuje Božje načrte. 
Ne delajmo se velike, češ, mladina ni požrtvovalna. Mladina zna biti 
presenetljivo pripravljena na odpovedi, le nekoga mora srečati, da ji 
pričara resnične, velike ideale. 
Kaj ni nekaj posebnega, da tudi med slovensko mladino, posebno v 
domovini, neprestano raste zanimanje za misijonski poklic? Na 
pisma naših misijonarjev, ki jih objavljajo razni listi, urednikom 
vedno prihajajo pisma mladih fantov in deklet z iskrenimi vprašanji: 
kako bi jaz mogel pomagati, kako bi mogel priti do misijonskega 
poklica? Kaj ni usodno, če mi zreli ljudje ne bomo znali prihiteti na 
pomoč in tem idealistom omogočiti pot v misijone? 
Niso na svetu med mladino samo huligani in hipiji, pa še ti so včasih 
idealisti svoje vrste. Ko bo zmeda pojmov izginila v moči resnice, da 
je prav danes za Cerkev čas in čas tudi za mlade ljudi, da postanejo V 
življenju nekaj velikega prav v službi Cerkve, bo kriza prebredena. 
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Vi, mladi ljudje, na vas čaka Bog. Ali je vredno za skledo zemske 
leče prodati Božje plemstvo, ki je ovekovečeno zlasti v pričevalcih – 
misijonarjih? 
Škof Sheen pravi: Mnogi ljudje si poderejo življenje z željo, da bi 
nekaj imeli, namesto da bi vse trude vložili v to, da bi nekaj bili. Dati 
bogato vsebino svojemu življenju, to je skrb, vredna mladega 
idealnega človeka. 
V vprašanju: ali naj postanem misijonar, je že pol zagotovila, da Bog 
kliče. Vsaj eno je gotovo: Ne zapri srca, premišljuj in moli! Pa mi vsi 
moramo moliti za vse tiste, ki jih ob uri Božjega miru prešine misel: 
Kaj, če bi postal misijonar? 
 
Danes (leta 2022) imajo mladi različne možnosti za misijonsko delo. 
Lahko postanejo redovnice, redovniki in duhovniki ter zaprosijo, da 
jih predstojniki pošljejo v misijone. Lahko pa kot laiki opravijo 
krajše misijonsko prostovoljstvo (na primer program POTA), ali kot 
laiški misijonarji po daljši pripravi odidejo v misijone. Več 
informacij lahko mladi dobite v Misijonskem središču Slovenije. 
 
 
 
PREDLOG ZA NAGOVOR 3 

 
MISIJONSKE OBLETNICE IN  

BEATIFIKACIJA PAULINE JARICOT 
(Pripravilo MSS na podlagi  
obletnic in papeževih misli.) 

 
Dragi bratje in sestre! 
Ves mesec oktober je Marijin mesec, posvečen molitvi rožnega 
venca. Hkrati pa je oktober v vesoljni Cerkvi tudi misijonski mesec. 
Na prvi dan oktobra namreč goduje sv. Terezija Deteta Jezusa, 
zavetnica misijonov. Lahko bi rekli, da je bila misijonarka na 
daljavo. S svojim širokim srcem je hotela objeti svet in v njem do 
konca ljubiti Jezusa. Na predzadnjo nedeljo v oktobru pa vsako leto 

 
obhajamo tudi Misijonsko nedeljo, zato je ves oktober misijonski 
mesec. 
Letošnje leto je posebej bogato z misijonskimi obletnicami. Mineva 
namreč 400 let, odkar je bila ustanovljena nekdanja Kongregacija za 
širjenje vere, slavna Propaganda Fide, 200 let od ustanovitve Družbe 
za širjenje vere in 100 let, odkar je bila ta družba, skupaj z Družbo 
svetega otroštva in Družbo svetega Petra apostola, povzdignjena v 
»papeško« družbo. Ustanoviteljica Papeške Družbe za širjenje vere 
Pauline-Marie Jaricot (izg. Žarikó) je bila 22. maja v Lyonu 
razglašena za blaženo. Njeno bogato življenje bodo otroci letos 
spoznavali preko Adventnega koledarja. 
Ob teh pomembnih dogodkih je papež Frančišek letos napisal 
posebno pismo. Najprej govori o misijonarskem spreobrnjenju 
Cerkve. Vsa Cerkev naj postane misijonarska, vsak krščeni naj bo 
oznanjevalec v svojem okolju. Ne gre za to, da drugega prepričujemo 
v svoj prav, ampak da z življenjem, besedami in deli javno pričujemo 
za svojo vero. Druga stran naj se sama odloči, ali bo sledila našemu 
zgledu. A ne glede na odziv drugih imamo kristjani dolžnost, da 
povemo svoje mnenje in pričujemo za Božjo ljubezen, ki je izlita v 
naša srca. Pri tem pa ne delujemo iz svojih moči, temveč smo zazrti v 
Kristusa. Poklicani smo, da gremo ven in drugim pokažemo 
zastonjsko ljubezen Boga do nas, ki smo poklicani biti bratje in 
sestre. S svojim (dobrim) zgledom življenja vabimo vse, da se nam 
pridružijo. Papež še dodaja, da so misijoni odvisni predvsem od naše 
molitve, ki je prva oblika misijonarstva. Hkrati pa ne smemo pozabiti 
tudi na konkretno dobrodelnost in prispevke, ki so za konkretno 
delovanje naših misijonarjev izredno velikega pomena. Tej podpori 
so namenjene različne akcije zbiranja pomoči za misijone, ki jih 
dobro poznate: od akcije MIVA za misijonska prevozna sredstva, do 
Adventne akcije otrok za otroke, Trikraljevske akcije koledovanja, 
Pustne sobotne iskrice in posameznih akcij ob konkretnih projektih 
misijonarjev. Ena oblika pomoči je tudi nabirka na Misijonsko 
nedeljo, ki se zbira po vsem svetu in tudi razdeli na svetovni ravni na 
več kot 2000 krajev vsako leto. 
Kot rečeno, je bila Pauline-Marie Jaricot, ustanoviteljica Družbe za 
širjenje vere, letos razglašena za blaženo. Pri rosnih 23 letih je začela 
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veliko misijonsko delo, ki je spremenilo svet. Živela je v Lyonu v 
težkem času po francoski revoluciji. Izhajala je iz premožne družine. 
V mladosti se je vrtela v visokih krogih lyonskih bogatašev. Nato je 
doživela notranje spreobrnjenje in spremenila svoje življenje. 
Povsem se je posvetila ubogim tovarniškim delavcem in začela več 
molitvenih zvez ter nabirk za misijone. Verjela je, da če vsi 
prispevamo nekaj malega in skupaj molimo, lahko Božjo ljubezen 
delimo po vsem svetu. Blažena Pauline velja za pionirko v 
organiziranju misijonskih molitvenih zvez in nabirk. Čeprav je umrla 
ubogo in skrito, so njene misijonske družbe rasle in zasijale po vsem 
svetu. Danes je po vsem svetu okoli 11 milijonov podpornikov 
misijonskega Živega rožnega venca, ki ga je ustanovila, njena 
Družba za širjenje vere pa danes v papeževem imenu upravlja 
svetovno nabirko na Misijonsko nedeljo. Njen god obhajamo 9. 
januarja, ki je tudi njen smrtni dan. 
Vsi smo poklicani biti misijonarji. Ne moremo vsi oditi v misijone. 
Lahko pa – in to je naša dolžnost – pričujemo vsak v svojem kraju. 
Delo naših pogumnih misijonarjev pa lahko podpiramo s svojo 
molitvijo in darovanjem. Vsak od nas lahko na svoj način postane 
nova Pauline Jaricot. Si upamo? 
 
 
 
POVABILO K IZPOVEDI VERE 
Danes, na misijonsko nedeljo, se čutimo povezani z vernimi kristjani 
z vsega sveta, posebej v tistih misijonskih deželah, kjer divjajo vojne, 
preganjanje in lakota. Zedinjeni z njimi v duhu izpovejmo skupno 
vero.  
Verujem … 
 
 

 
PROŠNJE LJUDSTVA 

 
Jezus je slišal klice ubogih, ki so hrepeneli po rešitvi iz bolezni ali 
drugih stisk, zato ga tudi mi polni zaupanja prosimo: Jezus, 
Davidov sin usmili se nas.  
 
1. Prosimo Te za navdušenje vseh kristjanov, da bodo oznanjali 
evangelij v svojih družinah ter za Jezusa navduševali tudi prijatelje 
na družabnih srečanjih in sodelavce v delovnem okolju.  
 
2. Dobri Bog, prosimo ta za pogum, da ne bomo molčali o milostih, 
ki smo jih prejeli od Tebe, ampak bomo izkušnjo Tvoje ljubezni 
posredovali drugim.  
 
3. Prosimo Te, daj moči preganjanim kristjanom, da bodo sredi stisk 
pri vsakdanjem delu pristno pričevali za vero.  
 
4. Prosimo Te za milost, da bomo imeli odprte oči, ko bo kdo blizu 
nas ali v oddaljenem kraju potreboval pomoč; naj bomo priče tvoje 
sočutne ljubezni.  
 
5. Prosimo Te za dovolj iznajdljivosti, da bomo nove priložnosti 
znali uporabiti za oznanjevanje evangelija. 
 
6. Prosimo Te za može in žene, ki na razne načine sodelujejo pri 
oznanjevanju Evangelija, da bodo uspešno pokazali pot zveličanja 
tistim, ki so še v temi ali so negotovi na poti. 
 
Gospod Jezus, zaupamo vate, ker nas nikoli ne zapustiš. Hvalimo 
Te za Tvojo skrb, ki jo imaš za nas in hvalimo Tvoje ime zdaj in 
vekomaj. Amen 
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POVABILO K DAROVANJU 
Misijonska nabirka na današnjo nedeljo je največje solidarnostno 
delo na svetu. Zbira se po župnijah vsega sveta. Vsak da, kolikor 
zmore. Tudi verniki v najrevnejših deželah prispevajo svoj dar. 
Misijonska nedelja torej ni le povezanost v veri in upanju, ampak 
tudi v dejavnem usmiljenju in ljubezni. Zbrana sredstva se 
solidarnostno razdelijo preko svetovnega razpisa za podporo 
misijonskim deželam, da morejo preko naših darov priti do šol, 
bolnišnic, vrtcev, hrane in zdravil ter vsega, kar omogoča 
misijonarjem normalno delovanje, ljudem pa napredek. 
Misijonarji in Misijonsko središče Slovenije se vam za vaš dar 
iskreno zahvaljujejo. Naj Bog obilno povrne vašo darežljivost in 
vas blagoslovi z nebeško srečo in veseljem. 
 
 
UVOD V OČENAŠ 
Bog je Oče vseh ljudi. Danes, na Misijonsko nedeljo, smo še posebej 
ena družina. Kot bratje in sestre prosimo, kakor nas je naučil Gospod 
Jezus Kristus. 
 
 
POVABILO K POZDRAVU MIRU 
Jezus nam naroča: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij 
vsemu stvarstvu!« (Mt 16,15). Z našo duhovno in materialno 
povezanostjo z misijoni in misijonarji uresničujemo Eno Cerkev in 
gradimo civilizacijo miru. Začnimo tukaj, zdaj, pred Jezusom graditi 
drugačen svet in si v znamenje notranje odločitve podajmo roke.  
 
 
ZAHVALA PO OBHAJILU 
Zahvaljujemo se ti Gospod Jezus, da se nam daješ v hrano in nam 
tako odpiraš vrata večnosti. Sam si rekel: »Nihče namreč ne more 
priti k Očetu razen po meni.« (Jn 14,6). Z zaužitjem Tvojega telesa si 
resnično Ti v nas in mi v Tebi. Ti si vez edinosti, saj nas notranje 
povezuješ med seboj in z Očetom, ki je v nebesih. Vsa Cerkev zato 
obstoji samo zaradi Tebe, ki se nam pri sveti maši daješ v hrano. 
Hvala ti Jezus, ker si naš Odrešenik. 

 
MISEL ZA SLOVO 
Kristusova Cerkev je misijonska ali pa je ni. Vsi kristjani smo 
poklicani biti misijonarji. Najbolje pa bomo misijonarili, če bo v nas 
in med nami vladala ljubezen. Le v ljubezni, z ljubeznijo in po 
ljubezni bomo željo po polnosti božjega življenja mogli vzbuditi tudi 
v ljudeh, ki se z Jezusom še niso srečali. Dragi bratje in sestre, naj 
nas zato, da bo med nami vedno vladal misijonski duh ljubezni, miru 
in pravičnosti, vedno spremlja Božji blagoslov.  
 
 
 
SLOVESNI BLAGOSLOV  
 
Bog je našo vero razširil z oznanjanjem misijonarjev. Naj vas 
blagoslovi po zaslugah in priprošnjah 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 
Nauk apostolov in misijonarjev nam daje trdnost v veri. Naj vam 
njihova priprošnja pomaga priti v večno domovino. 
 -Amen 
Blagoslovi vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. 
 -Amen 
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SEZNAM SLOVENSKIH MISIJONARJEV PO DRŽAVAH 

 
Po svetu trenutno deluje 41 slovenskih misijonarjev v 28 državah na 
vseh 5 celinah. 
 
 
ALBANIJA 
s. Vida Gerkman, HKL 
 
ANGOLA 
s. Zvonka Mikec, HMP 
 
AVSTRALIJA 
s. Ljudmila Anžič, HMP 
 
BOCVANA 
s. Fani Žnidaršič, OSU 
 
BRAZILIJA 
s. Metka Kastelic, HMP 
s. Agata Kociper, HMP 
 
BURUNDI 
s. Vesna Hiti, HKL 
s. Bogdana Kavčič, HKL 
 
ETIOPIJA 
Polona Dominik, LAIK 
 
FRANCIJA 
s. Ana Slivka, FMM 
 
GRČIJA 
s. Anita Poljak, HKL 
 
 

JORDANIJA 
s. Milena Zadravec, HMP 
 
KANADA 
s. Dorica Sever, FMM 
 
KAZAHSTAN 
br. Miha Majetič, OFMConv 
 
KIRGIZIJA 
p. Janez Mihelčič, DJ 
 
KONGO DR 
s. Mojca Karničnik, MJK 
 
KUBA 
Peter Ivančič, SDB 
 
MADAGASKAR 
Jože Adamič, CM 
Stane Kerin, LJ 
Tone Kerin, CM 
Janez Krmelj, LJ 
Janez Mesec, LJ 
Peter Opeka, CM 
s. Marjeta Zanjkovič, HMP 
 
MALAVI 
p. Lojze Podgrajšek, DJ 
 

 
MEHIKA 
Barbara Čuk, LAIK 
 
MOZAMBIK 
Tone Grm, SDB 
 
RUSIJA 
Anton Ovtar, CM 
p. Janez Sever, DJ 
 
RUANDA 
s. Anka Burger, HKL 
 
SENEGAL 
s. Zorica Blagotinšek, OSU 
 
SLONOKOŠČENA OBALA 
Pavel Bajec, KP 
s. Anica Starman, FBS 

 
TURČIJA 
p. Martin Kmetec, OFMConv 
 
UGANDA 
s. Urša Marinčič, ŠS 
Danilo Lisjak, SDB 
 
UKRAJINA 
s. Marta Meško, MS 
s. Barbara Peterlin, MS 
s. Jožica Sterle, MS 
 
VENEZUELA 
s. Andreja Godnič, OSU 
 
ZAMBIJA 
p. Janez Mujdrica, DJ 

 
 
 
 
 

MISIJONSKE 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) 
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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. 
 

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. 
 
 

 
DEVETDNEVNICA 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 (14.10.) 
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 (15.10.) 
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 (16.10.) 
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 (17.10.) 
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. 
 
5. DAN (18.10.) 
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 
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nenehni prenovi, da bodo vedno bolj učinkovita orodja Cerkve za 
širjenje Vesele novice med vsemi narodi, zlasti tistimi na obrobjih 
sveta. 
 
6. DAN (19.10.) 
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 (20.10.) 
Prosimo za vse pokojne slovenske misijonarje in misijonarke, za 
letos umrla misijonarja p. Vladimirja Kosa in Avgusta Horvata ter 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 (21.10.) 
Prosimo za velike slovenske misijonarje, ki so tudi svetniški 
kandidati, Božje služabnike Friderika Baraga, Janeza Frančiška 
Gnidovca, Andreja Majcna in druge. Povzdigni jih na čast oltarja, 
da se bodo po vzoru njihove nesebične ljubezni do neverujočih in 
njihove gorečnosti za vero zgledovali vsi kristjani.  
 
9. DAN (22.10.) 
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.  
  

 
KAKO SMO V PRETEKLEM LETU PREKO 

MISIJONSKEGA SREDIŠČA SLOVENIJE POMAGALI 
MISIJONARJEM 

 
POROČILO O MISIJONSKI NABIRKI LANSKEGA LETA 
(2021) 
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 2021 misijonskim deželam pomagala z 
darovi v višini 221.087,22 EUR. Z našimi sredstvi smo iz Slovenije 
lani odgovorili na naslednje prošnje, ki so prispele na Sveti sedež iz 
podsaharske Afrike:  
 BURKINA FASO - v treh škofijah (Bobo-Dioulasso, Dori in 
Gaoua) smo podprli: redno delovanje katehistov in škofije, izgradnjo 
kapele v novi škofiji, obnova sprejemnega centra sestrske skupnosti 
v župniji Gorom, dokončanje izgradnje samostana sestrske skupnosti 
v kraju Torfou, izgradnja administrativne stavbe škofijske zgradbe v 
kraju Gaoua. 
 
 
ADVENTNA AKCIJA – otroci za otroke – 2021 
Nabirka je izključno namenska in gre v Rim, kjer jo razporedijo za 
pomoč otrokom na najbolj potrebnih področjih. V Sloveniji so otroci 
v adventu 2021 zbrali: 82.687,71 € (2020: 64.845,09 €). Denar je bil 
preko Rima poslan v Benin, Mali in Mavretanijo. 
 
 
TRIKRALJEVSKA AKCIJA – koledniki – 2021/22 
Nabirka je namenjena izključno za projekte slovenskih 
misijonarjev, za katere se z misijonarji dogovori MSS! Z darovi 
ob akciji 2021/22 smo lahko uresničili projekte v vrednosti: 
261.000,00 € (lani: 135.000,00 €). 
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MIVA – KRIŠTOFOVA NEDELJA – 25. 7. 2021 
Pri nakupu prevoznih sredstev smo v letu 2021 pomagali na 16 
misijonskih postojankah. Skupna vrednost pomoči iz akcije MIVA 
Slovenija je znašala: 376.500,00 € (2020: 164.780,00 €) 
 
 
BOTRSTVO 
Mnogo otrok si v revnih deželah želi v šolo, starši pa svojih otrok 
zaradi revščine ne morejo vpisati, ne morejo plačati šolnine, ne 
morejo jim kupiti šolske uniforme, ne učnih pripomočkov, saj še za 
hrano nimajo. Pomoči države pri šolanju ni. 
V Misijonskem središču Slovenije za ta namen vodimo program 
botrstva, v katerem lahko botri s svojim darom pomagajo otrokom 
pri šolanju in vstopu v samostojno življenje. S tem, ko pomagamo 
otroku, pomagamo dejansko vsej družini. Otroku pa s šolanjem 
postavljamo odskočno desko za lepšo prihodnost. 
Posameznik, ki je pripravljen finančno skrbeti za enega otroka, lahko 
izpolni obrazec za prijavo na naši spletni strani ali pa preprosto 
pokliče v pisarno. Botru nato pošljemo fotografijo otroka in njegove 
osnovne podatke, ki smo jih dobili od misijonarja, položnice in dopis 
o poteku botrstva. 
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: 
- individualno – posameznik skrbi za določenega otroka, 
- skupinsko – boter podpira skupino otrok (npr. en razred v 
internatu, v šoli, bogoslovce …). 
 
Trenutno je v projekt vključenih 2.764 botrov. Od teh jih 947 
prispeva za hrano (Obrok riža na dan in Lakota v Etiopiji), 550 
je vključenih v skupinsko botrstvo, pri šolanju pa individualno 
podpirajo 1632 otrok. 

 
 
Vse dodatne informacije o botrstvu lahko dobite 
-  na spletni strani www.missio.si 
- preko elektronske pošte missio@rkc.si ali botrstvo@missio.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. 
 
 
 
MISIJONSKA MOLITVENA ZVEZA (MMZ) 
 
Ljudem v misijonih in misijonarjem lahko pomagamo tudi mi, četudi 
smo daleč stran, če nimamo velikih finančnih sredstev, da bi 
zmanjšali revščino, če smo bolni in priklenjeni na posteljo ter 
nezmožni pomagati, deliti pomoč potrebnim … Podprimo delo 
misijonarjev z molitvijo! Naj nam bo zgled sv. Terezija Deteta 
Jezusa, zavetnica misijonov in Misijonske molitvene zveze, ki je 
svoje trpljenje, molitve in žrtve darovala za misijone. 
Molivci, ki vsak dan zmolimo eno desetko rožnega venca in s tem 
kličemo blagoslov na delo misijonarjev, smo združeni v Misijonsko 
molitveno zvezo. Povezuje nas misijonski rožni venec, katerega 
vsaka desetka jagod s svojo barvo predstavlja določeno celino: 

• 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 
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MIVA – KRIŠTOFOVA NEDELJA – 25. 7. 2021 
Pri nakupu prevoznih sredstev smo v letu 2021 pomagali na 16 
misijonskih postojankah. Skupna vrednost pomoči iz akcije MIVA 
Slovenija je znašala: 376.500,00 € (2020: 164.780,00 €) 
 
 
BOTRSTVO 
Mnogo otrok si v revnih deželah želi v šolo, starši pa svojih otrok 
zaradi revščine ne morejo vpisati, ne morejo plačati šolnine, ne 
morejo jim kupiti šolske uniforme, ne učnih pripomočkov, saj še za 
hrano nimajo. Pomoči države pri šolanju ni. 
V Misijonskem središču Slovenije za ta namen vodimo program 
botrstva, v katerem lahko botri s svojim darom pomagajo otrokom 
pri šolanju in vstopu v samostojno življenje. S tem, ko pomagamo 
otroku, pomagamo dejansko vsej družini. Otroku pa s šolanjem 
postavljamo odskočno desko za lepšo prihodnost. 
Posameznik, ki je pripravljen finančno skrbeti za enega otroka, lahko 
izpolni obrazec za prijavo na naši spletni strani ali pa preprosto 
pokliče v pisarno. Botru nato pošljemo fotografijo otroka in njegove 
osnovne podatke, ki smo jih dobili od misijonarja, položnice in dopis 
o poteku botrstva. 
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: 
- individualno – posameznik skrbi za določenega otroka, 
- skupinsko – boter podpira skupino otrok (npr. en razred v 
internatu, v šoli, bogoslovce …). 
 
Trenutno je v projekt vključenih 2.764 botrov. Od teh jih 947 
prispeva za hrano (Obrok riža na dan in Lakota v Etiopiji), 550 
je vključenih v skupinsko botrstvo, pri šolanju pa individualno 
podpirajo 1632 otrok. 

 
 
Vse dodatne informacije o botrstvu lahko dobite 
-  na spletni strani www.missio.si 
- preko elektronske pošte missio@rkc.si ali botrstvo@missio.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. 
 
 
 
MISIJONSKA MOLITVENA ZVEZA (MMZ) 
 
Ljudem v misijonih in misijonarjem lahko pomagamo tudi mi, četudi 
smo daleč stran, če nimamo velikih finančnih sredstev, da bi 
zmanjšali revščino, če smo bolni in priklenjeni na posteljo ter 
nezmožni pomagati, deliti pomoč potrebnim … Podprimo delo 
misijonarjev z molitvijo! Naj nam bo zgled sv. Terezija Deteta 
Jezusa, zavetnica misijonov in Misijonske molitvene zveze, ki je 
svoje trpljenje, molitve in žrtve darovala za misijone. 
Molivci, ki vsak dan zmolimo eno desetko rožnega venca in s tem 
kličemo blagoslov na delo misijonarjev, smo združeni v Misijonsko 
molitveno zvezo. Povezuje nas misijonski rožni venec, katerega 
vsaka desetka jagod s svojo barvo predstavlja določeno celino: 

• 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 
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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).  
 
 
 
KAKO LAHKO ŠE POMAGAMO NAŠIM MISIJONARJEM 
 
 z molitvijo za misijone in misijonarje; 
 da postanemo člani Misijonske molitvene zveze; 
 z naročilom in branjem revije Misijonska obzorja; 
 z molitvijo in darovi na Misijonsko nedeljo; 
 s podporo misijonskim akcijam (Adventna akcija, 
 Trikraljevska akcija, MIVA, Pustna Sobotna iskrica …); 
 z botrstvom za šolanje otrok v misijonskih deželah; 
 kot prostovoljec v misijonih za krajši čas; 
 kot laiški misijonar za daljši čas (po temeljiti pripravi). 
 
 



 
 
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).  
 
 
 
KAKO LAHKO ŠE POMAGAMO NAŠIM MISIJONARJEM 
 
 z molitvijo za misijone in misijonarje; 
 da postanemo člani Misijonske molitvene zveze; 
 z naročilom in branjem revije Misijonska obzorja; 
 z molitvijo in darovi na Misijonsko nedeljo; 
 s podporo misijonskim akcijam (Adventna akcija, 
 Trikraljevska akcija, MIVA, Pustna Sobotna iskrica …); 
 z botrstvom za šolanje otrok v misijonskih deželah; 
 kot prostovoljec v misijonih za krajši čas; 
 kot laiški misijonar za daljši čas (po temeljiti pripravi). 
 
 

 
 
OSREDNJE VSESLOVENSKO PRAZNOVANJE  
MISIJONSKE NEDELJE 
 
Misijonsko nedeljo bomo obhajali 23. oktobra 2022. 
Vsaka župnija bo z veseljem praznovala v domači župniji. 
Osrednje vseslovensko praznovanje bo v župniji Rogaška 
Slatina.  
 
Ob 15.00 bo molitvena ura s pričevanjem slovenskih misijonarjev,  
ki so trenutno v domovini.  
 
Ob 16. uri bo slovesna sveta maša, pri kateri bosta prepevala otroški 
in mešani pevski zbor iz domače župnije. Somaševanje duhovnikov 
bo vodil celjski škof msgr. dr. Maksimilijan Matjaž.  
 
Na srečanje posebej vabimo člane Misijonske molitvene zveze. 
 
 

Za interno uporabo izdalo Misijonsko središče Slovenije
Odgovarja: Matjaž Križnar, ravnatelj

Oblikovanje in tisk: Salve d.o.o., Ljubljana, oktober 2022
Naslovna slika: arhiv MSS
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