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29. nedelja med letom 
 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 10,35-45) 
Tisti čas sta Zebedìjeva sinova Jakob in Janez stopila k Jezusu in mu rekla: »Učitelj, 
želiva, da nama storiš, kar te bova prosila.« Rekel jima je: »Kaj hočeta, da vama 
storim? « Rekla sta mu: »Daj nama, da bova sedela v tvoji slavi, eden na tvoji desnici 
in eden na tvoji levici.« Jezus jima je dejal: »Ne vesta, kaj prosita. Ali moreta piti 
kelih, ki ga jaz pijem, ali biti krščena s krstom, s katerim sem jaz krščen?« Rekla sta 
mu: »Moreva.« In Jezus jima je dejal: »Kelih, ki ga jaz pijem, bosta pila, in s krstom, 
s katerim sem jaz krščen, bosta krščena; dati, kdo bo sedél na moji desnici ali levici, 
pa ni moja stvar, ampak bo dano tistim, ki jim je to pripravljeno.« 
Ko je drugih deset to slišalo, so se začeli jeziti na Jakoba in Janeza. Jezus jih je 
poklical k sebi in jim rekel: »Veste, da tisti, ki veljajo za vladarje, gospodujejo nad 
narodi in da jim njihovi velikaši vladajo. 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.« 

Misijonska nedelja, 21. oktober – Današnja nabirka je za misijone. 

KAJ JE MISIJONSKO DELO – IN KAJ NI  
»Kaj je misijonsko delo?  
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 

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  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 21. oktober 

29. nedelja med letom 
- misijonska nedelja 

Uršula, devica, mučenka 

    800   † Anton Petek (obl.) 
   800  † Blaž Davitkov (8. dan) 
    930  †† Milena in Milan Kosovič, starši Bobnič 

1800  za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: † Hinko Zupanc 

PONEDELJEK, 22. oktober 
Janez Pavel II., papež 

   800  † Filip Bernik 
  800  † Zlata Rojc 
1800   po namenu 

TOREK, 23. oktober 
Janez Kapistran, duhovnik 

  800  za ozdravitev družinskega debla 
1800  v dober namen 

SREDA, 24. oktober 
Anton Marija Claret, škof 

    800   po namenu 
1800  † Katja Kozovinc 

ČETRTEK, 25. oktober 
Krizant in Darija, mučenca 

    800  † Anica Kapel 
1800   za nerojene otroke 

PETEK, 26. oktober 
Lucijan in Marcijan, muč. 

  800  po namenu 
1800  po namenu 

SOBOTA, 27. oktober 
Sabina Avilska, mučenka  

  800   za pozabljene verne duše v vicah 
1800  † Stanislav Oštir 

NEDELJA, 28. oktober 

30. nedelja med letom 

Simon in Juda Tadej, apsotola 

    800   ††  Leopoldina in Jože Srebotnjak 
    930  † Albin Šket 

1800  za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: po namenu 
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