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»NENEHNO MOLITE!«
»Čeprav se ne bojim Boga in se ne menim za človeka, bom tej vdovi, ker me nadleguje, vendarle pomagal 

do pravice, da me ne bo kar naprej hodila nadlegovat.« In Gospod je rekel: »Poslušajte, kaj pravi krivični 
sodnik! Pa Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k njemu? … Toda ali bo Sin 
človekov, ko pride, našel vero na zemlji?«   (Lk 18, 4-8)

Molitev je pogovor z Bogom. Je zahvala, češčenje, prošnja; je pripovedovanje Bogu o vsem svojem 
življenju. Molitev je občudovanje stvarstva, je strmenje nad veličino sočloveka; 
je slavljenje Njega, od katerega vse prihaja. Molitev je hvaležnost, zahvala za 
vse, kar nam je darovano. Lepo je zapisala sv. Terezija Velika: »ne gre za to, 
da bi v molitvi veliko govorili, temveč da bi mnogo ljubili … Zame osebna 
molitev ni nič drugega kot zaupno prijateljsko preživljanje časa z Bogom … 
S Tistim za katerega vemo, da nas ljubi.« Molitev je preprosto »biti z Njim!«

Globok odnos z Bogom pa bomo zgradili, če smo v pristnem občestvu z našimi bližnjimi. »Bog je 
ljubezen!« In ta LJUBEZEN nas usmerja do sočloveka. V molitvi postajamo eno v veliki družini Božjih 
otrok. Zjutraj se lahko prekrižamo in rečemo. »Bog blagoslovi današnji dan!« Čez dan lahko mimogrede 
rečemo: »Jezus ti si ob meni …, spremljaj ženo, moža, otroke« Pred jedjo se zahvalimo za hrano, ko je 
toliko ljudi lačnih. Lepo, če se zvečer kot družina zberemo, preletimo dan ter v radosti vse izročimo v 
Njegovo varstvo. Naj molitev postane način našega življenja.   Franc Brečko, župnik

OBVESTILA
• Danes, 16. oktobra, 29. nedelja med letom. 
• Ob sreda družinski verouk za vse skupine ob 17.30 do 18.30. Birmanci v petek ob 15.30. Otroški 

pevski zbor v petek ob 16.30. 
• Prihodnja nedelja, 23. oktobra, 30. med letom, misijonska nedelja. Nabirka bo namenjena za delo 

misijonarjev. Po maši bo misijonska tombola. Izkupiček od srečk po 2.-€ bo namenjen našim 
misijonarjem. Priporočamo se za dobitke do petka, 21. oktobra.

• V ponedeljek, 24. oktobra, spominski dan Marije Pomočnice. 
• Nedelja, 16. oktobra, 29. med letom.
• Hvala za dar za maše. Mašni namen je od septembra 23.-€.
• Marijanski koledar za leto 2023 lahko dobite v župnijski pisarni po 3. €.
• Na voljo: Družina, Ognjišče, Don Bosko ter druge revije. Vzemite na polici za verski tisk.  



NAMENI SVETIH MAŠ OD 16. DO 30. OKTOBRA 2022
Nedelja
730 Tenetiše

830

29. nedelja med letom
za + Francija Grašiča, Braneta in Jano Sitar
za + Janeza Križaja
za + mamo Francko, obl in očeta Franca Bartola

16.  oktober

Ponedeljek
1900

Ignacij Antiohijski, mučenec
za + Vinka, Ano in Janeza Perčiča ter Francko Štefe

17.  oktober

Torek
1900

Luka, evangelist
za + Francko Valjavec

18.  oktober

Sreda
1900  

Pavel od Križa, duhovnik
za + Jožico Kadivec

19.  oktober

Četrtek Rozalija, redovnica 20.  oktober
Petek Uršula, devica, mučenka 21.  oktober
Sobota
2000

Janez Pavel II., papež
za + Jožeta, obl. in Zofijo Cuderman

22.  oktober

Nedelja
730 Tenetiše

830

30. nedelja med letom
za + starše Alojza in Karolino Preskar, brata Ivana, svakinjo Marico, nečaka Petra
za + starše Janeza in Marijo Košir, obl,, Janeza Križaja in Andreja Ažmana
za + Blaža Grosa, obl. in Marijo
za + Jožeta Lombarja

23.  oktober

Ponedeljek
1900

Anton Marija Klaret
za + Vogarjeve

24.  oktober

Torek
1900

Krizant in Darija, mučenca
za + Jožeta in Jano Beguš

25.  oktober

Sreda
1900

Lucijan, mučenec
za + Andreja(star.) in Angelo Krničar

26.  oktober

Četrtek Sabina, mučenka 27.  oktober
Petek Simon in Juda Tadej, apostola 28.  oktober
Sobota
2000

Mihael Rua, salezijanec
za + Vinka Cudermana
za + očeta Jurija, obl. in mamo Ano Košnik

29.  oktober

Nedelja
730 Tenetiše
830

31. nedelja med letom
za + Staneta in vse + Markovič
za + Alojza Sirca, obl. 

30.  oktober

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik: Mija Kogovšek
Tenetiše: Verena Pušavec
Trstenik: Francka Rogelj
Tenetiše: Majda Pušavec

22.  oktober 

29.  oktober


