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Za misijonarje, ki delujemo v oddaljenih krajih sveta, 
je Božje kraljestvo neizčrpen navdih za oznanjevanje 
Jezusovega evangelija. Z našimi ljudmi gazimo blato 
riževih polj, kjer skupaj sadimo riž, ta vsakdanji kruh za 
mnoge, in se spominjamo besed: ‘Lačen sem bil in ste 
mi dali jesti!’ V mnogih misijonskih krajih je misijonarjev 
avto, izraz dobrote slovenskih kristjanov, edino prevozno 
sredstvo za nujne potrebe ljudi. Spominjam se mnogih 

voženj po poteh, ki bi jim v Sloveniji rekli neprevozne. 
Z njimi pripeljemo pesek in cement za gradnjo, zvezke 
in knjige za šolo, mlado mamico, ko se zakomplicira 
porod, do zdravnika v oddaljeno mesto. In se spomnimo 
besed: ‘Bolan sem bil in ste me obiskali, popotnik sem 
bil in ste me sprejeli k sebi!’ To leto je Madagaskar in 
nekatere zahodnoafriške dežele prizadelo nekaj uničujočih 
ciklonov. To seveda ni novica za svetovne medije, saj so 

Nemirno je moje srce, dokler ...



to dežele največje revščine. Skozi Jezusov pogled pa tam 
najdemo ljudi velike srčne dobrote in bogastva. To pomlad 
smo z možmi iz misijona tri tedne prebili v goščavi in 
skupaj popravljali uničeno cesto in mostove do 40 km 
oddaljenega večjega kraja Midongy. Riž smo si kuhali 
na poti in prespali smo v zasilno postavljenih kolibah ob 
poti. Delali smo brez strojev, ki jih pač ni. Po opravljenem 
težaškem delu smo bili veseli, saj bo trgovec zopet lahko 
pripeljal osnovno blago in živila. Tudi misijonski avto bo 
zopet lahko služil svojemu namenu – do naslednjega 
uničujočega ciklona. Hvaležni smo bili in spomnili smo 
se besed: ‘Kar koli ste storili kateremu izmed mojih 
najmanjših bratov, ste meni storili’ (prim Mt 25, 40). To je 
le ena izmed mnogih zgodb iz različnih misijonskih koncev 
sveta. Vse imajo skupno nit v Jezusovih besedah, ki nam 
naroča, naj oznanjujemo njegov evangelij vsem ljudstvom 
tega sveta. (prim. Mt 28, 19) 

Kristusova ljubezen nas priganja, v Sloveniji in v misijonskih 
deželah. Vsakdo se na svoj način trudi za vsakdanji kruh. 
Delo in prizadevanje ni vedno lahko. Priganja ga plemeniti 
cilj. Svojemu otroku hočete dati kruha, ne kamna. Ta 
vsakdanji kruh pa ni le hrana, ki poteši telesno lakoto, 
ampak je mnogo več. Otrokom želite posredovati izkušnjo 
dobrote in ljubezni, ki človeku daje smisel in cilj v življenju. 
Tisti smisel, ki ga vse zemeljske dni vznemirja in spodbuja 
v iskanju božjega obličja v sebi in v drugem; to je v iskanju 
svobode. Vsako naše prizadevanje brez te sledi Božjega v 
nas, je tako prazno in sivo. Tudi veliko blagostanje, ki si 
ga morda kdo s težkim trudom prigara, ne prinaša sreče, 
če ni usmerjeno v srečanje, v misel na drugega, v odprtost 
Svetemu Duhu. Svetega Duha prosimo, da bo naša, včasih 
kamnita, srca vedno znova ozdravil in preustvaril v čuteča 
za bližnjega. Ljubeča za ženo ali moža in otroka. Spoštljiva 
in usmiljena za tistega človeka, ki ga srečam na svoji poti. 
Pa naj bo ta lačen ali žejen, bolnik ali popotnik, trpin ali 

prestopnik, morda pa le nekdo, ki ne potrebuje drugega 
kot malo pozornosti in toplo besedo. Jezus nas vabi na 
čudovito avanturo zaljubljenosti v dobro, v lepo, v človeka. 
To je tudi edina pot, ki nas vodi k miru in medsebojnemu 
razumevanju v teh negotovih časih. 

V misijonskih deželah lahko uresničujemo Jezusovo 
poslanstvo oznanjevanja evangelija ljubezni le po dobroti 
vas, slovenskih kristjanov. Vsak vaš dar doseže ljudi, ki 
pogosto živijo v težkih razmerah, v pomanjkanju osnovnih 
dobrin in v revščini. Otrokom 10 na ta način omogočate 
šolanje, bolnim minimalno možnost zdravljenja, vsem pa 
majhen prispevek za večje dostojanstvo človeka. Hvaležni 
smo vam za vaše darove. Hvaležni za vsa prevozna 
sredstva, ki nam jih MIVA po vaši dobroti priskrbi. Hvaležni 
smo vam za vaše molitve, ki nas povezujejo v skupnost 
sester in bratov istega nebeškega Očeta. Prosimo vas 
vedno znova za vašo pripravljenost začutiti stisko drugih. 

Vsakomur se prikradejo težki trenutki preizkušenj, bolezni, 
nerazumevanja, stiske mladih, ki iščejo svoje mesto in 
smer v življenju. Jezus nas vabi: »Prosíte in vam bo dano! 
Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo!« Nikoli 
nismo v resnici sami, še manj osamljeni. Nebeški Oče 
vsakogar izmed nas usmiljeno pričakuje, da mu podeli 
Svetega Duha Tolažnika in Posvečevalca. Tu in tam si 
moramo le privoščiti trenutek zbranosti, miru, ponižnosti 
pred tisto majhno lučko, ki še vedno sveti v soju dneva 
in v sencah noči. Lepota pesmi nas spominja, da »tiho 
lučka gori, plamen njen mi šepeče, na oltarju živi, nebes, 
zemlje Gospod!« Jezusova brezmejna ljubezen naj vas 
zavije v neugasljivo upanje in v vas prižiga iskrice dobrote 
in zaljubljenosti v življenje, v človeka. In vaša srca ne bodo 
več nemirna. Spočila se bodo v Gospodu. 

Misijonar Tone Kerin
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SKUPAJ NA POTI

Današnja nedelja je Krištofova. Blagoslavljamo naša vozila in se izročamo zavetniku voznikov, da 
bi bile naše poti varne. V hvaležnosti za srečno prevožene kilometre pa smo tudi letos povabljeni k 
velikodušnosti ob misli na naše brate in sestre v misijonskih deželah. Zbiramo sredstva za vozila, s 
katerimi naši misijonarji v revnih delih sveta, naredijo zelo veliko dobrega. 

Jeseni se znova odpravljamo na župnijsko romanje. Zaenkrat objavljamo datum romanja, to bo v 
soboto, 10. septembra. Na poti bomo obiskali mogočno sodobno Marijino cerkev na Vejni, grad 
Miramare in tamkajšnji lepo urejen park. Naš osrednji cilj pa bo Trst, kjer si bomo ogledali staro 
mestno središče, tudi nedavno Slovencem vrnjen Narodni dom in številne mestne znamenitosti. In 
si kajpada privoščili najboljšo kavo. Cena romanja je 49 €. 

Pokojni. Od nas se je v minulem tednu poslovil Vincenc Pusser. Radi molimo za drage rajne. 

MOLITEV ZA SREČNO POT

Dobri Bog, bodi z nami na cestah tega življenja. 
Obvaruj nas in vse udeležence v prometu 
pred nevarnostmi in nesrečami. 
Varuj nas pred nepazljivostjo, lahkomiselnostjo in hitenjem. 
Na priprošnjo svetega Krištofa nas spremljaj, 
da se z vseh poti vedno varno vrnemo domov. 
Ko pa bomo na poslednji poti, nam daj doseči končni cilj pri Tebi. 
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

SVETI KRIŠTOF - PROSI ZA NAS! 



nedelja
24. julij

17. NEDELJA
MED LETOM

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Jožeta Rataja (obl.) in Frančiško ter duhovnika Francija 
Rataja
10.30 (Rozalija): + Julijano Mravlak (obl.) in Slavka

ponedeljek
25. julij

Sveti 
Jakob

18.30: + Aleksandra Jezerška
+ Frančiška (obl.) in Ano Kristan

torek
26. julij

Sv. Joahim 
in Ana

18.30: + Slavka Korošca, sina Sandija in starše Korošec
+ Ljudmilo Kostevc
+ Ano Šuster, Ano Gradič in Nežo Arzenšek (obl.) 

sreda
27. julij

Sveti 
Gorazd 8h: + duhovnika Boštjana Čeha (obl.) 

četrtek
28. julij

Sveti 
Viktor

18.30: + Nežo in Franca Fidlerja
v zahvalo dobremu Bogu za plemenito in velikodušno življenje drage 
Slavice ob njenem jubileju in s prošnjo za zdravje na nadaljnji poti

petek
29. julij

Sveta 
Marta

18h: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM 
18.30: za edinost znotraj katoliške Cerkve
+ Marijo Ocvirk (30. dan) 

sobota
30. julij

Sveti 
Peter 
Krizolog

18.30: + Vladislavo Verbič in dva Franca Verbiča
+ Romana in Ano Leskovar
+ Marijo (obl.) in Toneta Zupanca
+ Draga Arzenška in v zahvalo za uspešen zaključek študija vnukov
+ Matildo Žnidar

nedelja
31. julij

18. NEDELJA
MED LETOM

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Marijo Kozjan (obl.) 
+ Marjana Bohorča (obl.), brata Alberta in starše
+ Martina in Štefanijo Jevšinek (obl.) 
+ Martina Čakša (obl.) in Mateja
+ Stanka, Silvo, Nežo, Štefana in Pepco Klajnšek ter rodbino
10.30 (krstna): za dve Zali, Martina in Gajo ter njihove družine


