
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

»Dajte torej cesarju, kar je 
cesarjevega, in Bogu, kar je 
Božjega.« Kaj je izzvalo to 
jezusovo izjavo? Nekega dne sta 
dve politični skupini (farizeji in 
herodovci), ki sta si med seboj 
nasprotovali, proti Jezusu pa sta 
nastopali zdruţeni, poslali neke 
vrste delegacijo, ki naj Jezusa 
vpraša: »Ali smemo dajati cesarju 
davek ali ne?« Evangelij 
pripominja, da so ga hoteli ujeti v 
besedi in Jezus, ki je to razumel, 
jim je odgovoril: »Kaj me 
preizkušate, hinavci?« Kje je bila 
past? V sestavi delegacije. 
Farizeji so bili nacionalisti, 
skrivoma so bili sovraţni do 
rimske nadvlade; herodovci, se 
pravi Herodova stranka, pa so 
nasprotno, podpirali rimsko 
nadvlado. Če bi torej Jezus 
odgovoril: »Seveda se sme dajati 
davek,« se mu bodo odtujile 
mnoţice, ki so nasprotovale tuji 
okupaciji, in bo ostal osamljen; 
če pa bi odgovoril: »Ne, ne sme 

 

 

 

 

 

 
se dajati davka,« bi ga herodovci 
lahko toţili pri rimskih oblasteh, 
da hujska k uporu. Jezus preseka 
vozel. Nič več cesarju ali Bogu, 
ampak obema, vsakemu na 
njegovi ravni. Ko je svojim 
sogovornikom ukazal, naj 
potegnejo iz ţepa kovanec s 
cesarjevo podobo, jih je prisilil, 
da posredno priznajo, kako tudi 
oni uporabljajo rimski denar kot 
menjalno sredstvo in se 
okoriščajo z nečem, kar prihaja 
od cesarske nadoblasti. Prav 
danes so v naši domovini tudi 
lokalne volitve. Prišli smo k sv. 
maši (dali smo torej Bogu kar je 
božjega), pojdimo tudi na 
volitve (in dajmo cesarju kar je 
cesarjevega). Volimo ljudi, ki 
jih dobro poznamo in zanje tudi 
molimo. Obenem je današnja 
nedelja misijonska nedelja. Dan 
ko molimo za misijonarje in za 
vse nas, da bi bili misijonarji 
Dobrega v svojem okolju – Bog 
naj nam pri tem pomaga! 
                    
                    Igor I. Novak, župr. 
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 Pismo slovenskega    
 misijonarja 
 

DANILO LISJAK, SDB – UGANDA – 
SLOVENIJA – 2.10.2014 
 
Lep misijonski pozdrav vsem 
prijateljem in dobrotnikom 
misijonskega dela v domovini! 

Priti v domovino na 
potrebni počitek in kakšen 
zdravstveni servis, je nekaj 
veselega in koristnega. 

Prijatelji, ki so nam na 
severu Ugande pomagali postaviti 
na noge nov misijon, se veselijo 
dobro opravljenega dela, ki je 
zraslo ob začetkih dolge reke Nil. 
Ignacij Knoblehar, naš rojak iz 
Škocjana pri Novem mestu, 
nesporno začetnik evangelizacije 
Ponilja, je to delo motiviral in 
zbiral dobrotnike, ki so pod 
vodstvom Misijonskega središča 
Slovenije postavili ţivo obeleţje, 
nov Misijon Atede na periferiji 
mesta Gulu. Strahote 23-letne 
vojne so zaznamovale ljudstvo 
Acholi /številčno enako velikem, 
kot smo Slovenci/ s strašnimi 
posledicami, tako duševnimi, kot 
materialnimi. Posledice vsega 
tega so zastrašujoče. Ţe med 
vojno je tu izbruhnila ebola, ki 
zdaj grozi deţelam zahodne 
Afrike. Ugandski zdravniki, sedaj 
ţe izkušeni, so pohiteli tja na 
pomoč. 

Veliko tega je bilo 
zgrajenega v zadnjih štirih letih s 

pomočjo Slovenije. Internat kot 
pomoč iz evropskih projektov 
slovenske vlade, vrtec za 120 
otrok, stavba za knjiţnico in 
vodstvo osnovne šole s 1100 
učenci, hiša za mladinske 
dejavnosti, oratorij in šport, 
ţupnijski dom, hiša za goste in 
kot zadnja prostorna cerkev Sv. 
Petra in Pavla, ki jo bomo znotraj 
dokončali do konca junija 
prihodnje leto. 12 kapel v naših 
travnatih stepah, ki jih je 
dolgoletna vojna prepuščala 
propadanju (ljudje so bili v 
taboriščih), smo začeli s pomočjo 
ljudi obnavljati. 

Seveda so se v te nove 
strukture vključevali tudi verski 
programi, začetek mladinskih 
gibanj, ljudskih poboţnosti in 
načrtna kateheza. Med 600 
krščenimi otroci minulega leta je 
bilo več kot 250 katehumenov, ki 
se v novem misijonu zbirajo vsako 
leto 3-krat ob počitnicah, fantje 
in deklice posebej po en teden k 
poglobljenemu pouku v veri in 
vzgoji za ţivljenje. Prostorov 
imamo ţe kar nekaj in 
pripomočkov tudi, čeprav je 
misijon še vedno brez oskrbe z 
elektriko. Imamo tudi tri vrtine za 
vodo, ki sluţi najprej osnovni šoli 
in misijonu, ki oblikujeta lepo 
celoto v različnosti ponudb. 

2-krat mesečno skupaj s 
katehistom obiščemo vsako od 
sedmih osnovnih šol, ki so v 
pokroviteljstvu misijona in so bile 



tudi katoliško ustanovljene po 
misijonarjih. Ti obiski nas 
poveţejo z otroki in učitelji, ki jih 
potem 1-krat mesečno srečamo 
pri maši na podruţnicah. 

Tako imamo do 4 tisoč 
osnovnošolskih otrok v duhovni 
oskrbi. Nedaleč od misijona je 
tudi tehnična poklicna šola, ki so 
jo zgradili kot dar 
Commonwealtha 2007, kot dar 
mladim iz severnih provinc, ki so 
večina bili rojeni v vojni in se jim 
je pisala slaba prihodnost. Tukaj 
vsako nedeljo mašujemo za 200 
dijakov in tudi odraslih, ki se 
učijo različnih poklicev. Drţavna 
srednja šola, kakšnih 5 km stran, 
nas tudi vključuje v svoje 
programe in tam pripravljamo kar 
nekaj katehumenov. 

Načrtov za prihodnost je 
veliko. Radi bi zgradili niţjo 
gimnazijo, ki bi otroke našega 
misijona in okolice pripeljala do 
nadaljnjega študija v poklicnih 
šolah, saj vsi ne bodo mogli do 
višje izobrazbe. Kakšnim 55 
otrokom in njihovim staršem 
nudimo pomoč pri izobraţevanju 
njihovih otrok. Omenil sem 
starše, saj so nas bridke izkušnje 
sponzoriranja pripeljale do 
zaključka, da ne smemo vzgajati 
skupine privilegirancev. Zato 
morajo starši sodelovati in cela 
druţina mora prispevati nekaj 
pomoči iz sredstev, četudi še tako 
majhnih, ki jim ostajajo. 

Naši ljudje ţivijo v okroglih 
slamnjačah v klanskem načinu 
ţivljenja. So poljedelci in s 
številnimi druţinami obdelujejo 
njive sredi visokih trav z motikami 
in tudi kakšen par krav, ki vlečejo 
majhen plug, se ţe vidi. Traktorji 
le počasi prodirajo v to okolje. Še 
vedno se kuha na treh kamnih ali 
pa na majhnih ognjiščih iz gline 
znotraj okroglih, iz gline 
zgrajenih in slamo pokritih hiš. 
Dve aluminijasti skledi in kakšna 
lesena ţlica sta v večini ves njihov 
kuhinjski pribor. Po tradiciji se 
hrana zauţije kar z rokami, česar 
smo deleţni tudi mi, ko nas po 
nedeljskih mašah pogoste 
skromno, kot so sami. S tem, da 
prisedemo in ne pomislimo na 
kakšne posledice, smo jim vse 
bliţe in njihovi. To tudi spada k 
veselju misijonskega poklica. 

Na obisku v domovini bi se 
rad zahvalil vsem dobrotnikom in 
prijateljem, tistim, ki so tudi 
fizično pomagali graditi naš 
misijon Atede ob Nilu. 
Hvaleţno vam v duhu stisnem 
roko hvaleţnosti v imenu ljudi v 
misijonu, ki vas duhovno 
spremljajo, vse, ki ste jim prinesli 
novo upanje in napredek, ki se 
začenja v novem misijonu. Vabim 
vas, da nas spremljate še naprej. 
Bog naj vas blagoslavlja! 
             Hvaležni misijonar     
                  Danilo Lisjak, Uganda 

 



 Naša oznanila 
 
 Danes končujemo »poletno 
sezono«, ko smo imeli sv. maše 
ob nedeljah na prostoru pred 
novo cerkvijo. S prihodnjo 
nedeljo tako spet nadaljujemo z 
nedeljskimi sv. mašami v Domu 
krajanov v Košakih. Ker se ţe več 
kot leto dni intenzivno trudimo, 
da bi pridobili uporabno 
dovoljenje za našo cerkev upamo, 
da nam bo vsaj letos do Boţiča 
uspelo. Ko bomo pridobili 
uporabno dovoljenje, se bomo 
vsaj kar se tiče bogosluţnega 
dogajanja dokončno preselili v 
cerkev. Naše napore - tako v 
zvezi s pridobitvijo uporabnega 
dovoljenja, kakor s čim bolj 
ugodno rešitvijo naših finančnih 
problemov, naj krepi naša skupna 
molitev!   
 
 
 

  Sv. maše so v Domu   
 krajanov v Košakih  
 
 
29. NEDELJA MED LETOM, 
19.10., Pavel, duhovnik;  
09.00 + Milan Robar  
(darovala družina Švikart iz 
Lovrenca na Pohorju); 
 
 
 
 

PETEK, 24.10.,  
Anton Marija Klaret, 
škof in redovni ustanovitelj;  
19.00 + ţupljani in dobrotniki 
naše ţupnije 
 
SOBOTA ,25.10.,  
Darinka, mučenka;  
18.30 – molitvena ura 
19.00 - za zdravje    
(darovala Marta Nikitenko) 

 
30. NEDELJA MED LETOM, 
Lucijan, mučenec, 26.10.; 
09.00 + Milan Robar  
(darovalo KUD Nedeljska šola) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Izdajatelj 
 
 

Župnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Košaški dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: http://zupnijakosaki.slomsek.net 
e-pošta:  zupnija.kosaki@gmail.com  
Igor Novak, župnijski upravitelj:   
00386/41/868-298 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove za novo cerkev. 
 

»Slomškov glas« je uradno ţupnijsko glasilo 
ţupnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
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