
Misijonska nedelja – 15. 11. 2020 

Za našo župnijo je današnja nedelja misijonska in biti bi morala zadnja pred svetim 

misijonom, ki naj bi se začel 27. novembra. Da bo priprava na sveti misijon bolj 

odmevala, objavljamo sodelovanje misijonske skupine pri sveti maši  

 

 
 

 

UVOD V SVETO MAŠO 

 

Danes bomo v evangeliju poslušali znano priliko o talentih. Jezus nam bo pripovedoval 

o treh služabnikih, ki jim je gospodar, preden je odpotoval, zaupal svoje imetje. Dva sta 

prav ravnala, saj sta prejeto podvojila. Nasprotno pa je tretji skril prejeti kovanec v 

luknjo. Ko se je gospodar vrnil domov, je zahteval od služabnikov obračun za to, kar jim 

je zaupal. Medtem ko je bil s prvima dvema zadovoljen, pa je bil nad tretjim razočaran. 

Obnašal se je namreč, kot da se njegov gospodar ne bo več vrnil, kot da ne bo prišel dan, 

ko bo zahteval od njega obračun za to, kar je počel. Tudi mi smo v letu priprave na sveti 

misijon dobili veliko talentov, veliko dediščine in duhovnega bogastva od našega 

Gospoda. Naš Gospod, naš Ženin sv. misijona, kot smo slišali v evangeliju prejšnje 

nedelje, “zamuja”, mi vsi pa smo povabljeni, da podarjeni čas izkoristimo, da 

darove, ki nam jih je Gospod zaupal, z njegovo milostjo oplemenitimo, da obrodijo 

sadove. Jezus nas ne prosi, da v čakanju njegove darove varno spravimo v sef, ampak 

želi, da jih uporabimo za druge. Vprašanje, ki si ga lahko zastavimo danes, lahko pa tudi 

vsak dan v pripravi na sveti misijon je: Zakladi, ki mi jih je zaupal Bog – vsa dobrota, 

ljubezen, odpuščanje, mir in Božja Beseda – kako naj to raste v drugih, mojih 

bližnjih, mojih prijateljih, znancih ali sosedih? 

Naj nas strah ne zavede. Zaupajmo tudi v tej težki situaciji v Gospoda, da bo lahko 

njegova milost delovala v nas, predvsem pa – veselimo se, kajti naš Bog želi videti, kako 

uspevamo v njegovem kraljestvu ljubezni, veselja, miru, usmiljenja in odpuščanja. 

 

  



PROŠNJE ZA VSE POTREBE 

 

1. Gospod, razdelil si talente in odšel, ne vemo, kdaj se boš vrnil. Tudi mi ne vemo, 

kdaj bomo deležni milosti svetega misijona, zato te prosimo, da bi na misijonski 

poti, ki jo hodimo, vztrajali in še poglobili vero. 

2. Gospod, prosimo te, da bi po tvojem usmiljenju in dobroti odpustili vse, kar nam 

preprečuje, da bi živeli v miru in ljubezni s teboj in med seboj. 

3. Gospod. V teh časih, ko imamo še manj osebnih stikov, nas to lahko oddaljuje drug 

od drugega. Po drugi strani pa je ravno sedaj še več osamljenosti, strahu, stisk ljudi. 

Pomagaj nam, da se bomo še bolj trudili iskati poti do bližnjega, ga znali začutiti v 

njegovi situaciji in mu po svojih močeh pomagati. Naj bo to naša pot odpuščanja 

in sprave. 

4. Gospod, naša življenja so v tvojih rokah. Ne vemo časa in trenutka, ko se bomo 

pridružili našim rajnim. Daj nam moči in vseh potrebnih milosti, da ne bomo odlašali 

s spravo in odpuščanjem, ampak si bomo za to prizadevali sproti, vsak dan znova.  

5. Prosimo Te, da bi si župljani prizadevali za življenje v občestvu odpuščanja in sprave 

ter bi k temu spodbudili tudi druge ljudi, ki nas obdajajo. 

6. Prosimo Te, da bi v vsakem človeku videli tvoje obličje in ga ljubili, kot Ti ljubiš nas. 

 

 

 

 

UVOD V OČENAŠ 

 

Gospod nas nenehno išče in želi vstopiti v srce preko Božje Besede, molitve, 

odpuščanja. Saj je naša duša kot posoda, kamor lahko Bog pretaka svojo ljubezen. 

Največji dar Gospoda pa je Evharistija, v kateri nam izroča svojega Sina. Vse zato, da bi 

bili odrešeni in veseli kot otroci luči.  

Dajmo se na razpolago Gospodu, ki nas stalno vabi v odnos, predvsem pa, da smo mu 

zvesti v malem. Odprimo svoja srca in vstopimo v veselje našega Gospod z molitvijo 

Oče naš. 



 

 

UVOD V POZDRAV MIRU 

 

Bog nam daje talente, darove in čas. Vse to so Božje milosti, s katerimi nas Bog pošilja 

na pot, da bo naše življenje obrodilo sad. Ta sad pa je ljubezen. Na misijonsko nedeljo 

nas Bog opominja, da nam talenti nič ne koristijo, če jih zadržimo zase.  

Iskati moramo priložnosti, da jih delimo z drugimi. Sadovi ljubezni se namreč lahko 

rodijo le v povezanosti z drugim. Stisk rok in pozdrav miru naj bo zaveza, da bo moja 

želja po dejavni ljubezni in odpuščanju večja od zadrževanja zamer in sovraštva. 


