
GOSPOD, NAUČI NAS MOLITI!
Apostoli so večkrat videli, kako se je Jezus zvečer umaknil in hotel biti 

nekaj časa na samem. Spoznali so, da je bil to njegov dragoceni čas, ki ga je 
posvetil svoji molitvi. Nekoč mu je eden od učencev rekel: »Gospod, nauči 
nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence.« V Jezusu so prepoznali 
svojega učitelja in vsak učitelj ima svojo metodo, kako uči svoje učence. 
Zato jih je zanimalo, kako Jezus moli, da bi ga lahko tudi v tem posnemali. 
In naučil jih je očenaš, molitev, ki jo ob Zdravamariji največkrat ponavljamo.

Mnogi so prepričani, da so preveč obremenjeni in zato ne želijo zapravljati svojega 
časa z molitvijo, o kateri pravijo, da je nekoristna, ker je neučinkovita. Strinjam se s to 
trditvijo, ker sem prepričan, da mnogi kristjani ne vidijo učinka svojih molitev in zato 
nehajo moliti. Eden od vzrokov je lahko tudi ta, da nimajo pravega zgleda, ker nam pravi 
molivci zelo primanjkujejo. Kot otrok se spomnim, da je oče vsak večer vodil molitev, pri 
kateri smo bili skupaj z mamo vsi otroci. Ta zgled se mi je globoko vtisnil v spomin in sem 
zelo ponosen na očeta, ki nam je bil glede molitve velik zgled.

Zakaj ne vidimo učinka svojih molitev? Eden od razlogov je tudi ta, da se nismo 
navadili moliti oziroma da molimo samo takrat, ko nam voda teče v grlo. Kot da je molitev 
tisti skrivnostni gumb, na katerega pritisneš, ko kakšno stvar potrebuješ. Jezus pa je molil 
vsak dan, včasih je bil celo noč zatopljen v molitev. Molitev mu je bila kot vsakdanja hrana 
in pijača, ki ju potrebuješ za preživetje. Z osebo, ki te ima rada, se ne boš srečeval enkrat 
tedensko, ampak boš iskal priložnosti, kako bi bila čim več skupaj. To je čutil Jezus do 
svojega Očeta: hotel je biti z njim stalno v stiku in ni želel, da bi ga pri takšnem zaupnem 
srečanju kdo motil. Zato se je ob večerih umikal od množice in tudi od svojih učencev. 
Hotel je biti sam, da je lahko molil in se pogovarjal s svojim Očetom.

Če je molil Jezus, ki je Bog, potem imamo mi veliko več razlogov, da molimo. Moliš 
sicer lahko kjer koli, vendar je dobro, da si najdemo stalni kotiček za svojo molitev. Že s 
tem, da se umaknemo v prostor, ki je prihranjen za molitev, damo drugim vedeti, da se 
umikamo na kraj, kjer nas naj ne bi nihče motil. To velja tudi za skupno družinsko molitev: 
imeti je treba prostor, ki je prihranjen za pogovor z Bogom. Tak prostor je sveti kraj, ki 
nas že s tem, da ga imamo, opozarja, da smo Bogu naredili prostor v svojem življenju in 
mu zaupamo.
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Nedelja 17. nedelja med letom 28. julij
yy Danes je 17. nedelja med letom. Godujeta: Viktor (Zmago) I, papež in Nazarij in Celz, mučenca.
yy Za nami je Krištofova nedelja, ko smo se Bogu zahvaljevali za srečno prevožene kilometre in podprli organi-
zacijo MIVA, ki skrbi za prevozna sredstva naših misijonarjev. V imenu Misijonskega središča se vam iskreno 
zahvaljujem za vaše darove, ki sem jih že nakazal na tekoči račun Misijonskega središča v Ljubljani.
yy Ta teden je prvi petek. Bolnike bom obiskal v dopoldanskih urah
yy V nedeljo, 4. avgusta bo na podružnici Tenetiše smenj. Spomnili se bomo zavetnika svetega Dominika. Mašo 
bo vodil letošnji zlatomašnik Tone Krnc, ki na naši podružnici večkrat mašuje. To bo ponovitev njegove zlate 
maše. Ofer je namenjen za potrebe podružnice. Po slovesnosti se navadno nekaj časa zadržimo v prijetnem 
druženju pri vežici, zato naprošam naše pridne gospodinje, da nas postrežejo z domačimi dobrotami.
yy Nekateri so na dopustu, drugi se na dolgo pričakovane dneve oddiha odpravljate. Naj vas v teh dneh nav-
dihuje tudi kakšna spodbudna zgodba, ki pomaga k razmisleku in načrtovanju novih življenjskih podvigov. 
VEJICA. Nekoč je bila vejica, ki je bila stalno slabe volje, ker je ni nihče upošteval. Celo v prvih razredih osnovne 
šole so se ji posmehovali. Kaj pravzaprav danes pomeni vejica? V časopisih je nihče več ne uporablja. Brez pravega 
reda jo postavljajo sem in tja. Nekega dne je užaljena vejica sklenila, da se bo uprla. Predsednik je po daljšem 
pogovoru z nasprotnim predsednikom napisal svojemu nasprotniku kratko sporočilo: »Mir, ne metati rakete!« 
Sporočilo je sel takoj odnesel generalu. Sedaj je majhna, zanemarjena in neopažena vejica slutila, da je napočil 
čas njenega upora, ko se lahko prestavi drugam. Prestavila se je samo za eno mesto. General je odprl pismo in bral: 
»Mir ne, metati rakete!« In začela se je svetovna vojna. 
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni: K moralni vzgoji spada, da od otroka ali mladostnika zahtevamo 
samo to, kar zanj ne predstavlja nesorazmerno velike žrtve; od njega je treba terjati samo tako mero napora, 
ki v njem ne sproži nejevolje ali povzroči zgolj izsiljeno ravnanje. Običajna pot je ta, da predlagamo majhne 
korake, ki jih lahko razumejo, sprejmejo in cenijo, ter vključujejo zmerno odpovedovanje. Nasprotno pa s pre-
komerno zahtevnostjo ne dosežemo ničesar; kakor hitro se človek lahko reši avtoritete, bo verjetno prenehal 
delati dobro. (271)
yy V mesecu avgustu je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

17. nedelja med letom
za + Milko (obl.) in Vinka Štefeta ter Simona Likarja
za + teto Majdo Ahačič

28. julij

Ponedeljek
1900

Marta, Lazarjeva sestra; Beatrika (Blaženka), mučenka
za + mamo Ano in očeta Jurija Košnika

29. julij

Torek
1900

Peter Krizolog, škof in c. uč.; Marija od Jezusa, red. ustan.
za + Micko Štern, dar Angelce Brolih

30.  julij

Sreda
1900

Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitov; Helena Švedska, mučenka
za + Cilko Teran, dar sosedov

31. julij

Četrtek
1900

Alfonz Marija Ligvorij, škof in c. uč.; Aleš Sobaszek, mučenec
za + Zalko Zupan, dar Krničarjevih

1.  avgust

Petek
1900 

Evzebij iz Vercellija, škof; Štefan I., papež
za + Vido Rozman

2.  avgust

Sobota
2000

Martin, menih; Konrad, redovnik
za + Franca Stareta

3.  avgust

Nedelja
730 Tenetiše
830

18. nedelja med letom
za + Damjana Jalna (obl.)
1. za + moža in očeta Jeneza Dolinarja (obl.)
2. za + Janeza Ješeta (obl.)

4.  avgust

čiščenje in krašenje Trstenik – Škofic Francka
Tenetiše –  Hrnčič Inka

3.  avgust


