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VSI SMO MISIJONARJI 

 
»Kolikokrat se mi je na apostolskih potovanjih primerilo, da sem videl, kolikšna je 
žetev, pa sem slišal, da ni misijonarjev: duhovnikov, bratov, sester, oseb, ki se 
posvečajo evangelizaciji,« je z bridkostjo zapisal sv. Janez Pavel II. v svoji poslanici 
za 170. svetovni misijonski dan. Na današnjo nedeljo, ki jo imenujemo tudi 
»misijonska«, je še ena priložnost več, da se še bolj živo zavemo, da je vsak kristjan 
misijonar. Kakor je voda mokra ali ogenj vroč, tako mora biti tudi vsak Kristusov 
učenec oznanjevalec njegovega evangelija.  
Sv. Janez Pavel II., ki je v času svojega papeževanja opravil mnoga misijonska 
potovanja, poudarja: »Vsak kristjan, ki je s krstom vključen v Cerkev, je poklican, 
da je misijonar in priča. To je izrecno Gospodovo naročilo. In Sveti Duh pošilja 
vsakogar, ki je krščen, da oznanja in daje pričevanje o Kristusu vsem narodom.« Ko 
govorimo o misijonih, imamo navadno pred očmi daljne dežele, kjer živijo Afričani 
in Azijci. Med njimi delujejo duhovniki, redovnice, redovniki in laiki, ki jim z 
besedo, še bolj pa z zgledom oznanjajo Jezusov nauk o bratstvu vseh ljudi in o 

ljubezni, ki naj bi nas povezovala. Tudi na to je treba 
misliti. Misijonarje, ki v našem imenu daleč od doma in 
pogosto v težkih razmerah, a z veliko ljubeznijo in 
požrtvovalnostjo, polagajo temelje Kristusovi Cerkvi, 
moramo podpirati z molitvijo in tudi z materialnimi 
darovi. Vendar pa bi misijonska nedelja ne dosegla 
svojega namena, če se sami ne bi zbudili, če se ne bi 
trudili postati misijonarji v svojem okolju. Vsak, ki je 

krščen, je misijonar in priča. 
Misijonskih poklicev ne bo, če med nami ne bo velikodušnosti, če ne bo žive zavesti, 
da sem nekomu potreben. Mnogi ljudje danes ne vedo, čemu naj bi še živeli. Zdi se 
jim, da je njihovo življenje brez koristi, da nikomur niso potrebni. Odprimo oči in 
videli bomo, koliko ljudi nas potrebuje: člani naše družine, sodelavci, stanovalci 
našega bloka, stari, bolni, osamljeni … Naše misijonsko področje je ogromno. Tukaj 
je naša Zambija, naš Madagaskar, naša Indija! 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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ajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.«  

(prim. Mt 22,21) 
 

Pred krščanstvom so ljudje mislili, da bog in cesar hodita vedno z roko v roki. 
Oblast je bila sveta, ker je izhajala neposredno od Boga. Zato ji niso smeli 
ugovarjati in so se ji morali pokoravati. 
Jezus je naredil oster rez in jasno ločil: Bog je Bog in cesar je cesar. 
Oblast prihaja od Boga, ker se uvršča med vse tisto, kar ima svoj obstoj v Bogu, 
toda to nikakor ne pomeni, da so oblastniki bog ali skoraj bog. 
Ta »rez« je bila osnova za ugovor vesti, ki so ga uveljavljali kristjani proti rimskim 
cesarjem: »Ti mi ukazuješ, naj ubijam, jaz pa tega ne bom počel, ker mi Bog 
zapoveduje nasprotno.« 
Iz tega »reza« se je počasi in z muko rojevala demokracija, ki sloni na tem 
sporočilu. 
Počasi in z muko. Tudi krščanskim oblastem je namreč ustrezalo vračanje v 
predevangeljske čase: »Če moja oblast prihaja od Boga, se ji podložniki ne smejo 
upirati: morajo biti tiho in ubogati.« 
Oblasti, ki ne znajo utemeljiti svojih ukazov in se sklicujejo zgolj na moč svoje 
oblasti, je potrebno imeti – in to vse! – za sumljive. Enako velja za vsakogar, ki se 
poskuša zamenjevati z Bogom. Bog je nekaj čisto drugega. 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 
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anes je misijonska nedelja. Tudi vsi mi smo 
misijonarji. Ni nam potrebno potovati v oddaljene 

kraje. Če bomo le kot Tesaloničani, polni vere, upanja 
in ljubezni, bomo misijonarji v svojem okolju. Ta naziv 
bomo zaslužili tudi, če bomo pošteno živeli ter dali 
Bogu, kar je Božjega, in svetni oblasti, kar ji gre. Pri tem 
pa nikakor ne smemo pozabiti na bližnje. 

Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto A 
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������    SVETE MAŠE    ������ 
 
NED., 18.10. 29. NEDELJA MED LETOM - misijonska 
  7.00 ††† Krhne, Glavni trg  
  8.30 Slap: ††† starše Malik in Marc, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
PON., 19.10. Janez in drugi kakadski mučenci 
  19.00 † Jožefa Klemše, Cesta 18. aprila  
  g. Ivan doma: † Anica Premrl, Milana Bajca  
TOR.,20.10. Anton Strle, duhovnik, božji služabnik 
  19.00 † Andrej Jermol, 30. dan 
  19.00 Slap: v čast angelom varuhom, Slap  
SRE., 21.10. Uršula, devica in mučenka 
  19.00 † Ivan Pregelj, Pod Gradom  
ČET., 22.10. Janez Pavel II, papež 
  19.00 Za zdravje, Bevkova  
PET., 23.10. Janez Kapistran, duhovnik 
  19.00 ††† Durn, Gradišče  
SOB., 24.10. Anton Marija Claret, škof, redovni ustanovitelj 
  19.00 po namenu 
NED., 25.10. 30. NEDELJA MED LETOM 
  7.00 v čast Sveti Družini, Zemono  
  8.30 Slap: za pokojne iz družine, Slap  
  10.00 za vse žive in pokojne župljane 
 
Škof Metod bo v prihodnjih dneh maševal po naslednjih namenih: 
- Za božji blagoslov vsem dobrotnikom in prijateljem, Milana Bajca  
- ††† Zajc, Laurinova 
- Za vse žive in pokojne sorodnike, Vojana Reharja 
- † Jožef Petkovšek, Ivana Ščeka 
- V čast Materi Božji v zahvalo za prejete dobrote, Zemono  
- V čast Materi Božji po namenu, Kosovelova  
- V priprošnjo Materi Božji za odvrnitev epidemije, Trg Pavla Rušta  
- † Vilma Šček Padovan 
- † Dukovski in Dekleva, Slap  
- V čast Svetemu Duhu za razsvetljenje v težki stiski 

 
������    OZNANILA    ������ 

 
 Glede na ukrepe NIJZ je lahko pri maši samo 10 ljudi. To pomeni, da pridejo 

vsak večer k maši tisti, ki so naročili mašni namen. Ti lahko s sabo pripeljejo še 
koga, da dopolnijo število 8. V cerkvi sva namreč že dva (mežnar in župnik). 
Prisotni pri maši oddajo v škatlo telefonsko številko. 

 Isto velja za nedeljsko jutranjo mašo. 
 V nedeljo ob 10h, ko je maša za vse žive in pokojne župljane, je nemogoče 

pravično izbrati, kdo sme biti v cerkvi in kdo ne, zato bomo solidarni in bom 
maševal za zaprtimi vrati, vi pa spremljajte mašo preko spleta. 

 Na koncu vsake maše, tudi med tednom, lahko v času 20 minut pridete v cerkev 
k obhajilu tisti, ki ste spremljali mašo preko spleta ali preko drugih medijev. Pri 
tem poskrbite za zaščito ter za število do 10. Če je potrebno, počakajte zunaj. V 
tem primeru prihajate v cerkev pri glavnih vratih, odhajate pa pri stranskih. 
Morda bi bilo dobro, če bi namero za obhajilo predhodno sporočili po SMS-u na 
moj telefon: 041/713-879. 

 To nedeljo je misijonska nedelja, ko zbiramo darove za naše misijonarje. Ko 
boste prihajali k obhajilu, ste povabljeni, da se spomnite tudi naših misijonarjev 
in oddate svoj dar v košaro. To bo možno narediti še ves teden do sobote. Kasneje 
bomo na enak način zbirali darove tudi za potrebe župnije. 

 Cerkev je odprta ves dan in ste vabljeni k molitvi, vendar vas ne sme biti v cerkvi 
več kot 10 ljudi hkrati. 

 Srečanja biblične skupine, pevske vaje in druga srečanja odpadejo. 
 Verouk do petega razreda poteka v živo, od šestega dalje pa na daljavo. 
 V času izrednih ukrepov pri mašah strežniki, bravci in pevci ne sodelujejo. 

Organist lahko samo igra, brez petja. 
 Če bodo med tednom spremembe, boste navodila našli na spletni strani 

župnije: www.zupnija-vipava.si. Tam najdete tudi povezavo za prenos maše.  
 Na Slapu se nadaljuje dnevna molitev rožnega venca. Poskrbite, da število ne 

preseže 10. 
 Na Slapu v sredo ni delavnic. Med 5. in 6. uro poteka samo izposoja knjig. Kdor 

bo želel opravljati program delavnice doma, bo dobil v tem času material in 
navodila. 

 

 Za ureditev cerkve, čiščenje in razkuževanje prostorov ta teden skrbijo: 
- Slap cerkev: 75K, 93, 84T  
   Slap učilnica: 93 
- Vipava cerkev: Gradišče  
   Vipava župnijski dom: Mojca Mohorčič Ambrožič,  Anja Klančnik 

 
 

 
Izdaja Župnija Vipava,  

 http://zupnija-vipava.si, Gsm: 041 713 879 


