
PROSITE, MOLITE, POSREDUJTE IN SE ZAHVALJUJETE ZA VSE LJUDI
„Zakaj moramo moliti?“ me pogosto sprašujejo veroukarji. „Saj sploh ne 

vemo, če nas Bog sliši, ker ne dobimo tega, za kar smo prosili!“ Kako razložiti 
malim radovednežem, da ne molimo le takrat, ko smo v stiski in da molitev 
ni samo prošnja, ampak tudi zahvaljevanje in slavljenje Boga, ko pa še sami 
nismo prepričani, ali se splača moliti? Molitev bo vedno problem, ki ga ne bomo 
zadovoljivo rešili, dokler bomo na Boga gledali od daleč in ga ne bomo pustili 
v svojo bližino. Če Jezus ni tvoj prijatelj, bo ostal oddaljeni Bog, na katerega se 
spomniš le od časa do časa s kakšno naučeno molitvico. Ko pa začneš z njim prijateljevati, čutiš 
potrebo, da se z njim pogovarjaš vsak dan in kramljaš o vsem, kar se ti dogaja.

Morda je eden od razlogov, da naše molitve niso uslišane, ta, da ne znamo moliti oziroma 
vidimo le sebe in zato v svojih molitvah nismo velikodušni. Zato apostol Pavel svetuje prijatelju 
Timoteju: „Prosite, molite, posredujte in se zahvaljujte za vse ljudi, za kralje in za vse oblastnike, da 
bomo lahko živeli v vsej pobožnosti in vsem dostojanstvu, mirno in tiho. To je namreč dobro in po 
volji Bogu, našemu odrešeniku, ki hoče, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice.“ Bog 
ima veliko srce, v katerem je prostor za vsakega človeka. On je neizmeren v svoji velikodušnosti in 
želi, da ga posnemamo. Treba je imeti široko srce za bližnjega in naenkrat bodo skrbi izginile. Bog 
opazi vsak dober dar in stokratno povrne.

„Zahvaljuje se za vse ljudi!“ nas vabi apostol Pavel. „Saj vem, da je to dobro, a hkrati zelo težko. 
Kako naj molim za tiste, ki so mi naredili krivico, za vladarje, ki so goljufi in narod pehajo v vedno 
večjo revščino? Ne morem, pa čeprav bi rad!“ bi se danes marsikdo kritično odzval na Pavlove 
besede. Moliti ni lahko. Če bi bila to preprosta zadeva, bi večina molila z veseljem. Ne molimo, 
ker je težko moliti. Molitev te ne more pomiriti, dokler je hladna, brez osebnega odnosa. Ko pa 
se trudiš, da bi s svojim nasprotnikom uredil odnose, ko vztrajaš kljub številnim težavam, ko se 
kregaš z Bogom, ker je vse obstalo na mrtvi točki, postane molitev način življenja. Iz dneva v dan si 
bolj eno z Bogom in počasi ti postaja jasno, da težko moliš zato, ker je tvoja ljubezen preveč krhka, 
egoistična, premalo iskrena. Molitev za drugega je namreč eden od načinov, kako iskreno ljubiš 
in odpuščaš, ko drugemu želiš enako dobro, kot to želiš samemu sebi. Kdor moli za drugega, je 
velikodušen in srečen, ker tudi takrat, ko je obležal na postelji in je zaradi starosti brez moči, lahko 
naredi še vedno veliko dobrega s svojo molitvijo. Mladi pravijo, da nimajo časa za molitev, a jo zelo 
potrebujejo. Zato molimo drug za drugega, bodimo vztrajni in svet bo postal zaradi nas drugačen.
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Nedelja 25. nedelja med letom – nedelja svetniških kandidatov 18. september
yy Danes je 25. nedelja med letom. Godujeta Jožef Kupertinski, redovnik in Riharda, cesarica.
yy Za nami je nedelja zakonskih jubilantov. 15 parov se je zbralo v župnijski cerkvi, da se med slovesno 
sveto mašo Bogu zahvalijo za prehojeno skupno pot. Hvala mešanemu pevskemu zboru z zborovod-
jem Lojzetom, za ubrano petje, ki so ga vsi jubilanti zelo pohvalili. Lepo vreme je tudi doprineslo 
svoje, da smo se po maši še dolgo zadržali ob klepetu, slastnih dobrotah in nazdravljanju jubilantom. 
Zares, Bogu hvala, da imamo v župniji vedno veliko razlogov, da se veselimo različnih življenjskih 
uspehov posameznikov in skupin. 
yy Začeli smo z novim veroučnim letom. Glede urnika bo potrebno še nekaj uskladitev. Tako bo imel 
3. razred verouk ob torkih ob 15.30. Začeli bomo tudi s pripravniki za nove ministrante. Ta teden se 
bomo pri rednih veroučnih urah pomenili o novih kandidatih in terminu srečanj. 
yy V torek, 20. septembra bo roditeljski sestanek za starše birmancev. Kar nekaj stvari moramo uskladiti, 
da bo priprava na birmo kvalitetna in v zadovoljstvo vseh. Sestanek bo ob 20.15 v sejni sobi.
yy Sveto leto usmiljenja: »V ustroju neke družbe je pravica pomembna in potrebna, vendar pa mora 
obstajati tudi prostor za usmiljenje, in s tem za odpuščanje in razumevanje. Pravica brez usmiljenja je 
kruta, medtem ko lahko usmiljenje brez pravice postane mati moralnega razkroja. Najprej moramo 
biti usmiljeni do sebe, vendar ne zato, da bi se hvalili s svojimi slabostmi in svojimi krivdami, pač pa 
da bi ne izgubili poguma ob sprejemanju svojih lastnih meja, kot to uči apostol: 'Zato se bom zelo rad 
ponašal s svojimi slabotnostmi, da bi se v meni utaborila Kristusova moč… Kajti močan sem tedaj, 
ko sem slaboten' (2 Kor 12, 9-10).« (Urban Kokalj)
yy V mesecu oktobru je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

830

25. nedelja med letom – nedelja svet. kandidatov
1. za + očeta Franca (obl.) in mamo Nado Benedičič
2. za + mamo Marijo (obl.) in očeta Miha Grašiča
za + Marjeto Uranič, spominska maša

18. september

Ponedeljek
1900

Teodor Angleški, škof; Emilija de Rodat, redovna ustan.
za + Marijo Urbanc (obl.)

19. september

Torek
1900

Andrej Kim in drugi korejski mučenci; Favsta, mučenka
za + Franca in Angelo Rogelj (obl.)

20. september

Sreda
1900

Matej (Matevž), evangelist; Marko iz Modene, redovnik
1. za + Marjana Kikelj, 7. dan po pogrebu
2. za + Matevža, Franjo in Majdo Štefe

21. september

Četrtek
1900

Mavricij, mučenec; Pavel in Avguštin, korejska mučenca
za + Franca Štefeta (obl.)

22. september

Petek
1900 

Pater Pij, red.; Bernardina Marija Jablonska, red. ust.
za + Frančiško Škrjanec (obl.)

23. september

Sobota
2000

Anton Martin Slomšek, škof; Rupert Salzburški, škof
za + Marto in Cveta Kogovšek

24. september

Nedelja
730 Tenetiše

830

26. nedelja med letom – Slomškova nedelja
1. za vse ++ Ribnikarjeve in Nunarjeve
2. za + Terezijo Gregorc (obl.)
za + Vero Bečan, dar sosedov

25. september

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik – Kolander Tadeja
Tenetiše – 

24. september


