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 29. NEDELJA MED LETOM, misijonska, 18. 10. 
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Pavlo JAZBINŠEK, Konrada, sina
              Rada in Rudolfa ŠPANA
ob 10.30: za vse invalide ter ljudi s posebnimi potrebami
ob 15.00: Vera in luč
PONEDELJEK, 19. 10., sv. Pavel od Križa, duhovnik
Ob 7.30: v zahvalo za srečen porod in za zdravje
               za + Zdravka BREČKA
               za + Antona OJSTERŠKA
TOREK, 20. 10., sv. Irena, mučenka
Ob 19.00: za + Marjano RAVNIKAR
                 za +Engelberto OJSTERŠEK
                 za + Petra KOLŠKA, 4. obl.
SREDA, 21. 10., sv. Uršula, mučenka
Ob 7.30: za + Franca RAUTERJA, Kristino,
               Emo, Jožeta in Pavlo TACER
               za + starše PIRNAT, brata, sestro in 
               starše LOKOŠEK
               za + Zdenko JANŽOVNIK
ČETRTEK, 22. 10., Janez Pavel II., papež
Ob 19.00: za + Hedviko SKUBIC in njene starše
                 za + Konrada ZEMETA
                     za + Rozi GREŠINAR, osm. 
PETEK, 23. 10., sv. Janez Kapistran, duhovnik
Ob 7.30: za + Martina ZELIČA, obl.
ob 19.00: v zahvalo ob 80. letnici življenja
               za + Petra ŠKORJA
SOBOTA, 24. 10., sv. Anton M. Klaret, škof
Ob 19.00: za + Brigito DROFENIK
                 za + Dragico GORIŠEK, 6. obl. in vse 
                 iz družine GORIŠEK
                 za + Jožefa PUŠNIKA, osm.

30. NEDELJA MED LETOM,  žegnanjska, 25. 10.
Ob 7.00: za + Marijo in Jožeta TUŠEK, Heleno 
               in Lojzeta HVALIČ
ob 9.00: za + Franca ŠKORJA in njegove starše 

(Lahomšek)

ob 10.30: za + Marijo JUTERŠEK, obl., Matijo,
                 Jakoba in starše ŽELEZNIK

v nekem afriškem plemenu predlagal tekmovanje. V senco 
drevesa je postavil košaro, polno dobrot in otrokom dejal, da jo 
dobi tisti, ki bo prvi pritekel do drevesa. Otroci so se prijeli za 
roke in tekli ...Ko so prišli do drevesa, so posedli okoli njega in si 
razdelili dobrote iz košare. Antropolog ni mogel verjeti svojim 
očem. Vprašal jih je, zakaj niso tekmovali in poskusili prehiteti 
drug drugega, saj bi zmagovalec sam dobil celo košaro dobrot. 
Otroci so odgovorili:»UBUNTU ... kako bi lahko bil eden 
izmed nas srečen, če bi bili vsi ostali žalostni?«‘UBUNTU’v 
kulturi Xhosa pomeni: »Jaz sem, ker smo vsi.«Kot popol-
noma pozabljeno vrednoto bi UBUNTU morali predlagati za 
predmet v naših šolah!To verjetno ne bo uspelo –lahko pa uspe 
uresničiti vodilno misel letošnje Misijonske nedelje –»Veselje 
v Gospodu je naša moč« –vzklik, ki ga je prerok Nehemija 
(8,10) položil na srce svojemu žalostnemu, obupanemu in 
brezvoljnemu ljudstvu. Mi smo tudi kar precej polomljeni –na 
telesu zaradi preobilnega dela in skrbi, v srcu zaradi zamazane 
ljubezni, na duši zaradi oddaljenosti od vira življenja, od Boga.
Zazrti v svoj krog, svoje misli, svoje skrbi, svoje delo, svoje 
težave … ne vidimo več okrog sebe niti domačih, kaj šele sos-
edov, sofaranov, sodržavljanov. In kakor nam je zaradi sodobne 
tehnike ves svet na dlani, da lahko takoj vidimo žalostne packe, 
ki so marsikje –tako si tudi (kot Pilat) hitro umijemo roke –in 
vse skupaj kar hitro pozabimo. Danes na misijonsko nedeljo 
nas vesoljna Cerkev s papežem na čelu vabi, da dvignemo 
glave in se zavemo, da je evangelij veselo oznanilo za vse ljudi, 
da je luč, ki razblini temo, da je pot, ki vodi k rešitvi, da je 
resnica, ki ustvarja pravičnost, da je življenje, ki nam ga je Bog 
vsem namenil. In če imamo ta biser v rokah, posebej še, če je 
tudi v našem srcu, potem želimo z njim razveseliti, obogatiti, 
osrečiti tudi druge. Na vest nam trka preprosta, a življenjska 
misel afriškega plemena –ubuntu –jaz sem, ker smo vsi.
S to mislijo vas vabim k darovanju pri svetih mašah na letošnjo 
misijonsko nedeljo.                   

UBUNTU: »Jaz sem, ker smo vsi.«



“Najsrečnejše ljudi poštenje stori”
Slomškova Ponikva in letošnji shod kmetov je bil preteklo ne-
deljo “milostni kraj” druženja in spoznavanja nekaterih najglo-
bljih človekovih vrednot. Izsek misli iz homilije škofa Lipovška 
nas je povnovno nagovoril.
 Kako skrbno in ljubeče je stvarstvo opazoval sam Jezus Kristus 
in je svoje najgloblje nauke pojasnjeval s primeri iz narave, ko 
je našo globoko povezanost z njim pojasnjeval s primero »jaz 
sem vinska trta, vi mladike« (prim. Jn 15,5), ali, »jaz sem, do-
bri pastir, ki išče izgubljeno ovco« (prim. Mt 18,12) – »Pogle-
jte ptice pod nebom in lilije na polju, ne sejejo in ne žanjejo in 
nebeški Oče jih živi«. »Nebeški Oče skrbi tudi za nas, saj smo 
več vredni kot pet vrabcev na strehi« (prim. Lk 12,6).Vsa Cerkev 
se vključuje v ta prizadevanja in prav naše današnje romanje 
in ta sveta maša to najbolj zgovorno dokazuje. Prav je, da se 
na našem romanju vprašamo, kaj nam naš zavetnik blaženi 
škof Slomšek priporoča za naše življenje. Podobno kot papež 
Frančišek, nam bl. škof Slomšek tudi priporoča, da skrbimo za 
naše podeželje in njegove vrednote in še posebej za duhovno 
okolje, ki ga ustvarja naše krščansko življenje in naša molitev. V 
mesecu oktobru, ki ga posvečuje praznik Rožnovenske Matere 
Božje, ki smo ga obhajali prejšnjo sredo, 7. oktobra, bi nam bl. 
škof Slomšek gotovo priporočal, da na novo odkrivamo lepo-
to in pomen družinske molitve, še posebej dragoceno izročilo 
povezano z molitvijo rožnega venca.
Lepo je, če družinski rožni venec visi na vidnem mestu v 
stanovanju, skupaj z znamenjem križa in drugimi svetimi podo-
bami. Rožni venec lahko krasi počitniško hišico ali visi v avtu; 
vendar to ni dovolj. Prav je, da ob vsej zaposlenosti in poman-
jkanju časa najdemo trenutke zbranosti in molitve, zasebno, ali 
še boljše, v krogu družine. Vožnja z avtom postane prijetnejša in 
varnejša ob molitvi rožnega venca; pa tudi v družini začutimo 
Božjo bližino, prijetno domačnost in medsebojno povezanost ob 
molitvi vsaj ene desetke rožnega venca.
Zelo pomembna je tudi molitev pri jedi. O tem govori tudi papež 
Frančišek v omenjeni okrožnici o varstvu okolja. To božje okolje 
na poseben način ustvarja in goji molitev pri jedi. Papež pravi, 
če nič ne molimo, našo jed in vsakdanji kruh razvrednotimo na 
preprosto sredstvo za preživljanje, molitev pa to vsakdanjo jed 
povzdigne v Božji dar in istočasno nagrajuje še vse ljudi, ki so 
sodelovali pri tem, da je kruh prišel na mizo. Tu je kmet, ki je 
zoral njivo, posejal žito, ga požel in tisti, ki je žito odpeljal v mlin, 

v pekarno, v trgovino in ga končno prinesel na mizo.
Kakšno duhovno bogastvo krije v sebi molitev pri jedi, pravi 
papež Frančišek, ko vsakdanje hranjenje, ki ga poznajo vsa živa 
bitja, povzdigne v sveto znamenje naše povezanosti z Bogom in 
med seboj (prim. HG 227).
Imamo lepo urejeno zvonjenje po naših župnijskih in podružnih 
cerkvah, zjutraj, opoldne in zvečer; še posebej zvečer, ko zvoni 
večerni »Ave«, kot so zapeli mnogi glasbeniki in pesniki, tudi 
Benjamin Ipavec tu v bližini, v Šentjurju, znamenito pesem iz 
»Stolpa sem mi zvon zvoni, ko vlega mrak se po vasi« ali pa 
tisti Večerni Ave, iz Foersterjeve opere »Gorenjski slavček«, ki 
je šel »čez dobrave, trave so se priklonile, kakor da bi molile«. 
Ti pa nič; praviš, da nimaš časa. In vendar molitev Angelove-
ga češčenja na nas tako blagodejno vpliva, pa še naših rajnih 
se hvaležno spominjamo. Sestre in bratje, ohranimo duhovno 
izročilo in k temu vzgajajmo mladi rod. Poti in možnosti je veliko: 
v družini, v župniji, pri verouku in tudi drugod.
Vse to je vneto priporočal bl. škof Slomšek, ki je že leta 1859 
napisal posebno pastirsko pismo z naslovom »Domača služba 
Božja« in je v njem priporočal skupno družinsko molitev, h kateri 
naj bi se družina vsaj občasno zbirala, posebej v soboto zvečer 
kot priprava na nedeljo - Gospodov dan. Slomšek pravi, da mora 
biti družina tudi primerno opremljena za skupno molitev. Svetega 
pisma v domačem jeziku takrat še niso imeli, je pa Mohorjeva 
družba že takrat poskrbela za posebno knjigo, v kateri so bila 
zbrana svetopisemska berila in molitve za nedelje in praznike z 
razlago, in to je bl. škof Slomšek zelo priporočal. Vsaka družina 
naj bi imela tudi družinski molitvenik in pesemske bukvice - pes-
marico, da bodo lahko prepevali tudi domače cerkvene pesmi.
Kako lepo bi bilo, če bi se tudi danes kaj podobnega dogajalo 
po naših domovih in družinah. Nekaj tega se dogaja po naših 
župnijah, posebej pri veroučnih, mladinskih in drugih skupinah, 
pa tudi po mnogih družinah in družinskih kmetijah, posebej tam, 
kjer so doma glasbeni in pevski talenti, ki znajo v prostem času 
oblikovati mnogovrstna in dobro pripravljena duhovna, molit-
vena in družabna srečanja, obogatena z družinskim petjem in 
glasbo. To družinsko petje in glasba je v nekem smislu že molitev, 
saj velja staro pravilo, da kdor lepo in pobožno poje ali igra, 
dvakrat moli.
Te in še mnoge druge misli o molitvi rožnega venca pa lahko 
razberemo iz prispevka Alojza Rebule v zadnji številki Družine.
»Ali je rožni venec dolgočasen?«

A: »Ti se kot kristjan ne zadovoljuješ z nedeljsko mašo kakor 
jaz. Menda tudi moliš rožni venec, ki je zame »rožni dolgčas«, 
oprosti, ampak tisto večno ponavljanje…«
B: »Sam sem se navezal nanj kot na cigareto, dokler sem kadil. 
Seveda ti postane dolgočasen, če med molitvijo misliš na poli-
tiko ali na nogomet. A ne, če slediš skrivnostim, ki se vrstijo v 
njegovih štirih delih, in to na raznih ravneh.«
A: »Na primer?«
B: »Na teološki: molitve ne obvladuje Marija, ampak Trojica, 
začenši z Očetom. Pa v vencih imaš vrhove vere. Oznanjenje, 
kalvarijo, vstajenje.
Na družbeni ravni: tu imaš množice, kralje, skupščine, Jude in 
Rimljane.
Na človeški ravni: spočetje, rojstvo, smrt, ohcet in pogreb, tem-
pelj in sodišče, prijateljstvo in izdajstvo.
Na zemljepisni ravni Nazaret, Galilejsko jezero, reko Jordan, 
hrib Tabor, Kafarnaum, Kano in Betanijo…
Na psihološki ravni se znajdeš v najrazličnejših razpoloženjih: 
v sreči Magnifi kata in tesnobi nočnega oljčnega vrta, v strahu 
viharja in milini velikonočne večerje…
Skratka. Ta molitev se tako vsestransko navezuje na življenjske 
prilike, da se ti ob njej res ni treba dolgočasiti. Seveda, če misliš 
na skrivnosti v njej.«
A: »Pa veš, zakaj me pri tej molitvi, ki je sam še ne molim, 
nekaj draži? Da jo je v modernih časih najtopleje priporočal 
takšen intelektualni papež, kot je bil Leon XIII. Tisti Leon, ki je 
odprl vatikanski arhiv, napisal pismo Slovanom in izdal slavno 
okrožnico Rerum novarum. In zraven vsega tega še pesnil v 
latinščini in v tem jeziku napisal himno tedanjemu izumu, 
fotoaparatu…
Ja, ne morem razumeti, kako je takšen moderno čuteči človek 
mogel priporočati rožni venec…«
B: »Pomeni, da je ta intelektualec postavljal nad modernost 
nekaj drugega.«

----------------------------------
Misijonska nedelja

Pred kratkim je po e-pošti krožila slika afriških otrok, ki sedijo 
v krogu in se z nogami dotikajo drug drugega. Že slika sama 
pove, da se ti otroci zavedajo, da se samo povezani med seboj 
lahko postavijo na noge, samo če sodelujejo, lahko obstanejo 
močni in srečni. Pod sliko je zapisano tole: Mi pa mislimo, 
da smo civilizirani … in potem zapis:Antropolog je otrokom 


