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Iz svetega evangelija po Luku (Lk 18,1-8) 
Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem priliko, kako morajo vedno moliti in se ne 
naveličati. Rekel je: »V nekem mestu je bil sodnik, ki se ni bal Boga in se ni menil za 
človeka. In v tistem mestu je bila tudi vdova, ki je prihajala k njemu in ga prosila: 
›Pomagaj mi do pravice proti mojemu nasprotniku.‹ Dolgo ni hôtel, potem pa je 
rekel sam pri sebi: ›Čeprav se ne bojim Boga in se ne menim za človeka, bom tej 
vdovi, ker me nadleguje, vendarle pomagal do pravice, da me ne bo kar naprej 
hodila nadlegovat.‹« In Gospod je rekel: »Poslušajte, kaj pravi krivični sodnik! Pa 
Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k njemu? Bo 
mar odlašal? Povem vam: Hitro jim bo pomagal do pravice. Toda ali bo Sin človekov, 
ko pride, našel vero na zemlji?« 

Misijonska nedelja, 20. oktober – Danes je praznik zahvale in hvaležnosti za 
delovanje in poslanstvo misijonarjev ter njihovih dobrotnikov in podpornikov 
doma in po svetu.  Nabirka je za pomoč misijonskim deželam. 

Iz poslanice papeža Frančiška ob svetovnem misijonskem dnevu  
Za mesec oktober 2019 sem zaprosil vso Cerkev, da poživi svojo misijonsko zavest in 
predanost, saj obeležujemo stoletnico apostolskega pisma papeža Benedikta 
XV. Maximim illud. Preroška daljnovidnost njegove apostolske spodbude je v meni 
utrdila prepričanje o pomenu obnovitve misijonske vloge Cerkve, osvežitve njenega 
poslanstva, da oznanja evangelij ter svetu prinaša odrešenje umrlega in vstalega 
Jezusa Kristusa. Geslo te poslanice je isto kot tema za letošnji misijonski mesec 
oktober: Krščeni in poslani: Kristusova Cerkev, poslana v svet… 
Cerkev je poslana v svet. Vera v Jezusa Kristusa nam omogoča vse stvari videti v pravi 
luči, saj v veri gledamo na svet z Božjimi očmi in srcem. Upanje nam odpira večna 
obzorja Božjega življenja, katerega del smo tudi mi. Ljubezen, ki jo okušamo v 
zakramentih in bratski ljubezni, nas priganja, da gremo do skrajnih mej sveta. Cerkev, 
ki gre do skrajnih meja, se mora nenehno in stalno misijonsko spreobračati. Koliko 
svetnikov, koliko vernih mož in žena pričuje in nam kaže, da sta neomejena odprtost 
in napredovanje v milosti resnično možni in izvedljivi, saj ju poganja ljubezen, ki se v 
svojem najglobljem bistvu izkazuje kot dar, žrtvovanje in hvaležnost. Človek, ki 
oznanja Boga, mora biti Božji človek. 
To je naloga, ki nas neposredno nagovarja: jaz sem vedno »misijon«; ti si vedno 
»misijon«; vsak kristjan in vsaka kristjanka je »misijon«. Človek, ki ljubi, nikoli ne 
miruje: ljubezen ga žene ven iz sebe; k njej je pritegnjen in z njo privlači druge; razdaja 
se drugim in plete vezi, ki podarjajo življenje. Za Božjo ljubezen ni nihče neuporaben 

ali nepomemben. Vsak od nas je »misijon«, saj je vsak od nas sad Božje ljubezni. Tudi 
če starši zatajijo svojo ljubezen z lažmi, sovraštvom in nezvestobo, Bog nikoli ne 
odvzame svojega daru življenja in od vekomaj zagotavlja vsakemu od svojih otrok, da 
bo deležen Božjega in večnega življenja. To življenje nam je podeljeno s krstom, ki nam 
podarja vero v Jezusa Kristusa, zmagovalca nad grehom in smrtjo. 
Krst nas prerodi v Božjo podobo ter nas vključi v Kristusovo telo, ki je Cerkev. V tem 
smislu je krst resnično potreben za odrešenje, saj nam zagotavlja, da smo vedno in 
povsod sinovi in hčere v Očetovi hiši, nikoli sirote, tujci ali sužnji. To, kar je v kristjanu 
zakramentalna stvarnost –vrhunec njene izpolnitve je evharistija –, ostaja poklicanost 
in zaznamovanost vsakega moža in žene v iskanju spreobrnjenja in odrešenja. Krst 
namreč izpolni obljubo Božjega daru, ki v svojem Sinu naredi vsakega za sina in hčer. 
Smo otroci bioloških staršev, toda v krstu prejmemo izvor vsega očetovstva in pravega 
materinstva. Kdor nima Cerkve za mater, ne more imeti Boga za očeta. 

Maša pri kapeli v Osenci bo v soboto, 26. oktobra ob 15. uri. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 20. oktober 

29. nedelja med letom, 
misijonska nedelja 

Rozalina, redovnica 

    800   † brat France (gr. 27) 
    800    za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930    †† Stane Mori, starši, sestra in brat 
1800   † Alojz Žagar (obl.) 
1100   Tremerje: † Hinko Zupanc 

PONEDELJEK, 21. oktober 
Uršula, devica, mučenka 

    800   † brat France (gr. 28) 
1800   po namenu 

TOREK, 22. oktober 
Janez Pavel II., papež 

    800  † Zlata Rojc 
  800   † brat France (gr. 29) 
1800  † Majda Kink 

SREDA, 23. oktober 
Janez Kapistran, duhovnik 

    800   za zdravje 
1800   † brat France (gr. 30) 

ČETRTEK, 24. oktober 
Anton Marija Claret, red. ustan. 

  800  po namenu 
1800  † Katja Kozovinc (obl.) 

PETEK, 25. oktober 
Krizant in Darija, mučenca 

    800   po namenu 
1800   po namenu 

SOBOTA, 26. oktober 
Demetrij Solunski, mučenec 

    800   † Justina Kragolnik 
1800  po namenu, za Mitja 

NEDELJA, 27. oktober 

30. nedelja med letom 

Sabina Avilska, mučenka 

    800   † Leopoldina in Jože Srebotnjak 
  930    † Frančiška Vrečer 
1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: po namenu 
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