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NEDELJA 29. MED LETOM – MISIJONSKA             

22.10.  
 

ob 7h     za farane  

ob 8.30   na Pernovem   za +Silvo in Franca Pečnik, obl. 

ob 10h   za +Franca Novak ter Antona in Marijo Pecl  

Ponedeljek Janez Kapistran    

23.10.                 ob 19h   za + Franca Šmarčan                     

Torek Anton Claret                                                 

24.10.         ob 19h   za družini Ašenberger in Barba            

Sreda Krizant                                                    

25.10.                                                    ob 7h     za +Danija Dolar in Marijo Jelen      

Četrtek Demetrij                                 

26.10.           ob 8h   na Pernovem   za +Avgusta in Amalijo  

                                    ter rodbini Pečnik in Štamol  

Petek Sabina                                                                           

27.10. ob 19h   po namenu Cvetke Cokan                     

Sobota Simon in Juda Tadej, apostola                 

28.10.          ob 7h     za +Jožeta in Štefko Krajnc        

NEDELJA 30. MED LETOM – ŽEGNANJSKA             

29.10 .  
 

  

ob 7h     za farane  

ob 8.30   na Pernovem   za +Heleno in Majdo Duša, obl.  

ob 10h   za +Martina Rotar  
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Jezus pa je spoznal  
njih hudobnost in rekel:  

»Kaj me skušate, hinavci? 
Pokažite mi davčni novec!«  

Prinesli so mu denar.  
In reče jim: »Čigava je  
ta podoba in napis?«  

Rekó mu: »Cesarjeva.«  
Tedaj jim pravi:  

»Dajte torej cesarju,  
kar je cesarjevega, in Bogu,  

kar je Božjega.« 
 

(Mt 22,18–21) 

Misijonarjeva spodbuda na misijonsko nedeljo 
 

Misijonar pomaga, podpira, rešuje 
množico ubogih, pomoči potrebnih in 
neukih ljudi. Prav v tem je veliko 
notranje zadoščenje in sreča. 
Misijonar, hodeč po Jezusovih 
stopinjah, prinaša veselo oznanilo, je 
ljudem v mnogotero pomoč in oporo. 
Zato je tudi deležen obilnega 
Božjega blagoslova. 
Misijonarjeva pot je težka, toda zelo osrečujoča. Občutek, da 
storimo nekaj dobrega in koristnega človeku v potrebi in stiski, 
je čudovit. To pove tudi rek: "Lepše je dajati kot prejemati." 
Marsikdo tega še ni občutil. Treba je obuditi dobroto, ki je v 
človeku. Kot testo potrebuje kvas in sol, da postane rahel, 
okusen kruh, tako človek potrebuje spodbudo. Prizadevanje za 
dobro plemeniti in prinaša napredek in blaginjo trpečim, katerih 
veseli nasmeh in hvaležnost v očeh sta dragoceno plačilo. 
Darežljivo odprimo dlan in, čeprav z majhnim darom, 
pomagajmo misijonarjem v njihovih plemenitih prizadevanjih za 
mir in dobro, za izboljšanje življenjskih in zdravstvenih razmer, 
za izobraževanje in prinašanje veselega oznanila najrevnejšim. 
Jezus naj blagoslavlja in varuje njihovo plemenito in sveto 
poslanstvo. 

Arhiv: Radio Ognjišče; Danilo Lisjak, misijonar 


