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30. nedelja med letom 

 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 10,46-52) 
Tisti čas je Jezus prišel v Jeriho. Ko je s svojimi učenci in s precejšnjo množico 
odhajal iz Jerihe, je slepi berač Bartimáj, Timájev sin, sedél ob poti. In ko je slišal, da 
je to Jezus Nazaréčan, je začel vpiti in govoriti: »Jezus, Davidov sin, usmili se me!« 
Mnogi so ga grajali, naj umolkne, on pa je še glasneje vpil: »Davidov sin, usmili se 
me!« Jezus je obstal in rekel: »Pokličite ga!« Poklicali so slepega in mu rekli: »Le 
pogum, vstani, kliče te!« Odvrgel je svoj plašč, skôčil pokonci in pohítel k Jezusu. 
Jezus ga je vprašal: »Kaj hočeš, da ti storim?« Slepi mu je dejal: »Rabuní, da bi 
spregledal!« Jezus mu je rekel: »Pojdi, tvoja vera te je rešila!« Takoj je spregledal in 
šel po poti za njim. 

Misijonska nedelja, 24. oktober 2021 
Tema Svetovnega misijonskega dneva letos: »Ne moreva, da ne bi govorila o tem, 
kar sva videla in slišala« (Apd 4,20) je povabilo vsakemu od nas, da »poskrbimo« in 
povemo, kaj nosimo v srcu. To poslanstvo je in je vedno bilo istovetnost Cerkve: 
»Cerkev obstaja, da evangelizira« . Življenje naše vere v osebni osami ali v zaprtosti 
v majhne skupine oslabi, izgubi preroškost ter sposobnost čudenja in hvaležnosti...  
Na Svetovni misijonski dan, ki ga vsako leto obhajamo na predzadnjo nedeljo v 
oktobru, se hvaležno spominjamo vseh ljudi, ki nam s pričevanjem svojega življenja 
pomagajo obnoviti našo krstno obvezo biti velikodušni in veseli apostoli evangelija. 
Spominjamo se zlasti tistih, ki so bili sposobni oditi na pot, zapustiti deželo in 
družino, da bi evangelij mogel brez odlašanja in brez strahov doseči vse kotičke 
ljudstev in mest, kjer je toliko življenj žejnih blagoslova.  
Premišljevanje njihovega misijonskega poslanstva spodbuja, naj bomo pogumni in 
naj vztrajno prosimo »gospodarja žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev« (Lk 10,2). 
Zavedamo se namreč, da poklicanost k poslanstvu ni stvar preteklosti ali romantični 
spomin na neke druge čase. Jezus danes potrebuje srca, ki so sposobna živeti 
poklicanost kot resnično zgodbo ljubezni, ki jih bo napotila, da bodo šli na obrobja 
sveta in postali glasniki in orodja sočutja. In gre za klic, ki ga Jezus namenja vsem, 
čeprav ne vsem na isti način. Spomnimo se, da obstajajo obrobja, ki so blizu nas, v 
središču nekega mesta ali v lastni družini. Obstaja tudi vidik vesoljne odprtosti 
ljubezni, ki ni geografska ampak bivanjska. Vedno, zlasti pa v tem obdobju 
pandemije, je pomembno večati vsakdanjo sposobnost širjenja našega kroga, da bi 
dosegli tiste, ki jih sami po sebi ne bi imeli za »svoj svet zanimanja«, čeprav so blizu 

nas. Živeti poslanstvo pomeni prizadevati si, da bi 
gojili enake misli, kot so v Jezusu Kristusu in skupaj 
z njim verovati, da je ta, ki je ob meni, tudi moj brat 
in sestra. Naj njegova sočutna ljubezen prebudi tudi 
naša srca in nas vse naredi za učence misijonarje. 

Iz Poslanice papeža Frančiška 
 za svetovni misijonski dan 2021 

Današnja nabirka je za pomoč misijonskim deželam in jo toplo priporočamo. 

Na razpolago je Pratika (6,5 €) in Marijanski koledar (2,50 €). 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 24. oktober 
30. nedelja med letom, 

misijonska nedelja 
Anton M. Klaret, škof 

  800   † Franc Ocvirk 
  930   † Katja Kozovinc (obl.) 

1100  Trem.: Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800   Za Božje varstvo in usmiljenje 

PONEDELJEK, 25. oktober 
Krizant in Darija, mučenca 

  800   Za blagoslov družine 
  800   Po namenu 
1800 †† starši Šprajc in sorodniki 

TOREK, 26. oktober 
Lucijan in Marcijan, muč. 

  800    V zahvalo za zdravje 
  800   Po namenu 
1800   V zahvalo 

SREDA, 27. oktober 
Sabina Avilska, mučenka 

  800    Za duše v vicah 
  800   †† starši Šprajc in sorodniki 
1800   Za zdravje sinov Darkota in Gregorja 

ČETRTEK, 28. oktober 
Simon in Juda Tadej, apost. 

  800   † Angela Habjan 
  800   Za duše v vicah 
1800   † Avgust Čater (30. dan) 

PETEK, 29. oktober 
Mihael Rua, duhovnik 

  800   V zahvalo za zdravje 
  800   Za blagoslov in za zdravje 
1800   † Milan Žugič 

SOBOTA, 30. oktober 
Marcel, mučenec 

  800   † br. Pavel Košir 
  800   Za zdravje 
1800   †Po namenu 

NEDELJA, 31. oktober 
31. nedelja med letom 

Volbenk, škof 
Dan reformacije 

  800   † Marija Tofant (obl.) 
  930   †† Ivan Pirnat in družina Lavriha 

1100  Trem.: Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800  † Stanislav Pilih 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 


