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NEDELJA 29. MED LETOM – MISIJONSKA                  

18.10.  
 

za farane                              

za +Alojza in Terezijo Ježovnik, obl.  

Ponedeljek Pavel od križa                     

19.10.                 za +Frančiško in Silvestra Oštir                                          

Torek Rozalina                                  

20.10.        za +Martina Kožel, osmina                              

Sreda Uršula                                    

21.10.                                                    v dober namen                                          

Četrtek Janez Pavel II.                                 

22.10.         za +Antonijo Ozvaldič               

Petek Janez Kapistran                                                     

23.10. za +Martina in vse Novakove                       

Sobota Anton Marija Claret                                      

24.10.          za zdravje                                                        

NEDELJA 30. MED LETOM – ŽEGNANJSKA                  

25.10.  
 

  

za +Franca in Silvo Pečnik, obl.  

za +Ivana, Geliko in Ivico Videnšek  

 

                                  



                

29.  NEDELJA MED LETOM – MISIJONSKA   
          

 

EEvvaannggeelliijj  
 
DAJTE CESARJU CESARJEVO IN BOGU BOŽJE 

 

Iz svetega evangelija po Mateju  

Tisti čas so farizeji odšli in se posvetováli, kako bi Jezusa ujeli v besedi. K njemu 
so poslali svoje učence skupaj s herodovci in so rekli: »Učitelj, vemo, da si 
resnicoljuben in v resnici učiš Božjo pot ter se ne oziraš na nikogar, ker ne gledaš 
na osebo. Povej nam torej, kaj se ti zdi: Ali smemo dajati cesarju davek ali ne?« 
Jezus pa je spoznal njihovo hudobijo in rekel: »Kaj me preizkušate, hinavci? 
Pokažite mi davčni novec!« Dali so mu denarij. Nato jim je rekel: »Čigava sta ta 
podoba in napis?« Dejali so mu: »Cesarjeva.« Tedaj jim je rekel: »Dajte torej 
cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.« 

 

 

 
»Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.«  
 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Mt 22,15–21 

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 src 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lemont-svs.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoštovani! 

Na žalost se je spet ponovilo to, kar smo doživljali že spomladi. Zato bi vam rad 

delno ponovil, kar je veljalo tudi takrat.  

Svete maše, ki ste jih naročili, bodo darovane na tisti dan, kot je bilo dogovorjeno. 

To in še kaj drugega bo objavljeno vsako soboto na naših oznanilih na internetni 

strani Krajevne skupnosti Galicija (galicija.si). Priporočam vam, da ta oznanila 

spremljate, in se obenem zahvalim, da nam je to objavljanje že kar veliko let 

omogočeno.   

Če kdo želi mašo, ki jo je naročil, prestaviti na poznejši datum, naj me pokliče, da 

se dogovorimo. Maše lahko naročate tudi za naprej.   

V času teh ukrepov tudi verouk po župnijah odpade.  

V župnišču me lahko najbolj zagotovo dobite ob sobotah dopoldne. Takrat lahko 

naročniki tudi dobite Družino in Ognjišče. Na razpolago je že stenski Marijanski 

koledar (2.50 €) in Družinska pratika (6.50 €).  

Kadarkoli sem dosegljiv na telefonski številki 041 556 751.  

 

Molimo drug za drugega. Vsak dan vam bom pri maši v mislih posredoval božji 

blagoslov. 

V upanju, da bo kmalu bolje, vas vse lepo pozdravljam!                                      

                                                                               Janko, župnik  

 

 

 


