
 PO NAŠIH MOLITVAH  

BOG OD NAS ODVRAČA HUDO 

Jezus se je od svojega otroštva učil moliti tako doma kot v sinagogi. Pozna 

judovske molitve. Uporablja psalme. Kot odrasel se na palestinskih cestah 

včasih zaustavi in se umakne v samoto, da v tihoti govori s svojim 

nebeškim Očetom. 

Tudi apostoli ga vidijo moliti. Uči jih, kako naj se obračajo k Bogu. Ne gre 

za glasno ponavljanje molitvenih obrazcev, da bi pridobili Boga za svojo 

voljo. Molimo, da bi sprejeli njegovo voljo! To dela Jezus vse svoje 

življenje.  

In tako je v današnjem evangelijskem odlomku navedel le nekaj stvari, za 

katere naj molimo. Ve, da potrebujemo mnogo več. Spodbuja nas, naj 

Očeta za vse prosimo. Da bi nam dal poguma, je povedal priliko o 

nadležnem sosedu in ji dodal vzporednico med dobroto zemeljskega in 

nebeškega Očeta.Kljub vsemu pa nas izkušnja uči, da Bog mnogih naših 

prošenj ne usliši. Tako je eden konkretnih primerov ta: staršem umre 

otrok, čeprav so zaupno in vztrajno molili za njegovo zdravje. Ta izkušnja 

dokazuje, da Bog ni avtomat, samodejna naprava, ki se odziva na pritisk 

na gumb. Bog tudi ni človek, ki bi nekaj malega vedel o preteklosti in 

sedanjosti, ničesar pa o prihodnosti. Bog vse vidi in vse ve, zato tudi ve, 

kaj je za koga od nas dobro v tem kratkem življenju, še bolj pa, kaj se nam pripravlja v dolgi večnosti. Vrh 

tega nas ljubi, zato naše prošnje uslišuje tako, da od nas odvrača hudo, pripravlja pa nam dobro. Najbolj in 

najrajši nas bo uslišal takrat, ko bomo prosili za darove Svetega Duha. V njihovi luči nam bo vse razumljivo. 

 

 Jezus nam je s to priliko hotel povedati, da je Bog voljan dajati. Če bo že godrnjav prijatelj vstal opolnoči in dal, 

kar potrebuješ, ti bo Bog, ki je rad velikodušen, dal še veliko več, kot ga boš prosil. 

Središče te prilike je dejstvo, da je zaspani prijatelj končno vstal in dal, kar je bilo 

potrebno. In Jezus je poudaril, da je Bog veliko bolj pripravljen dajati kot ta godrnjavi 

in zaspani sosed. 

Drugi nauk prilike pa je, da moramo prositi Boga za to, kar potrebujemo, in se ne 

naveličati. Jezus je rekel, da nam Bog daje, ko ga prosimo. Kot prijatelj v priliki bi morali 

prositi vztrajno in brez zadrege.  

Neprestano za nekaj prositi ne pomeni, da mislimo, da je Bog gluh ali se upira, da bi 

dal. Kliče nas, da vztrajamo v molitvi, ker hoče, da si dejavno prizadevamo za pomoč.  

Pri molitvi tako lahko zaupamo, da dobri Bog skrbi za to, kar nam je najbolj potrebno, 

kakor oče, ki daje svojemu sinu samo dobro. Če tako molimo, izročamo sebe in bližnje 

Bogu, ki pozna vse naše potrebe. 

 

 

SEDEMNAJSTA NEDELJA MED LETOM – 4 AVGUST 2019 

Bog se lahko osebno sreča z nami le, 

če mu posvetimo svoj čas in 

pozornost. Jezus ni postavil nobenih 

železnih pravil za molitev. Bog 

namreč ve za pritiske, ki jih čutimo. 

Sicer želi, da si prizadevamo za 

molitev in ne odnehamo, istočasno 

pa noče, da bi se čutili krive, ker ne 

izpolnimo svojih lastnih pričakovanj. 



 

 … dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo sedemnajsto nedeljo med letom.  

 Prihodnja nedelja je osemnajsta nedelja med letom. Prva nedelja v mesecu avgustu.  

 V petek, ko je prvi petek v mesecu, bom obiskal bolnike na domovih. Ta dan je sveta maša tudi v 

Dosor-ju. Zvečer pobožnost na čast Srcu Jezusovemu. Po maši bo kratek koncert Moškega voklanega 

kvinteta Aeternum.  

 Priložnost za sveto spoved: četrtek, soboto in nedeljo pred in med svetimi mašami. Prišel bo 

spovednik iz Veržeja.  

 V soboto in nedeljo bo pri vseh svetih mašah nabirka za obnovo cerkvene strehe in betonskih zidov.  

 

 Zahvaljujemo se skupini iz Šratovec, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in krašenje 
cerkve ima od sobote naprej skupina Radenci - vzhod / zahod.  

 

 

 

 

 
http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

»Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte 

in se vam bo odprlo!.« (Lk 11, 10) 

http://www.zupnija-radenci.com/


 

SEDEMNAJSTA NEDELJA MED LETOM 

   

28. JULIJ 8.00 Za + Alojza Ciguta, obl, starše Cigut in Pajžlar, ter + sestro Slavico in + teto Jožefo 

V kapelici 10.00 Za žive in rajne župljane; Za + Marto Milfelner ter ves živi in rajni rod 

 

PONEDELJEK   

29. JULIJ   

Sv. Marta in Marija   

 
TOREK   

30. JULIJ 19.00 Za + Lojzeta Logarja ob rojstnem dnevu 

Sv. Peter Krizolog  Za + Tiniko Gomzi                                                               (Marica Frumen) 

 

SREDA   

31. JULIJ 19.00 Za + Antona Irgoliča                                            ( Hauko Anton iz Petanjec) 

Sv. Ignacij Lojolski  Za + Pavlo Knez                                                                  (Zinka z družino) 

 
ČETRTEK  Pol ure pred sveto mašo molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

1. AVGUST 19.00 Za + Janka Klemenčiča                                                    (p. n. sestre Tončke) 

Sv. Alfonz Ligvorij  Za + Zvonko Zmazek                              (družina Maučec iz Murska Sobote) 

 
PETEK   

2. AVGUST 16.00 V čast Mariji Pomočnici za sestrino zdravje                                     V Dosor-ju 

Sv. Evzebij 19.00 Za žive in rajne iz družine Šenveter; Za + Ivano Obran, 1. obl.  

 
SOBOTA   

3. AVGUST 19.00 Po Marijinih namenih; Za + Marijana Karba, obl. 

Sv.  Lidija  Za + sestro Ančko Recek in + moža Frenka 

OSEMNAJSTA NEDELJA MED LETOM 
   

4. AVGUST 8.00 Za + Silvo Ploj, 4. obl.; Za + očeta Feliksa Dundeka ob roj. dnevu 

 10.00 V čast Sv. Duhu; Za + Jožico Gregor, 30.dan (družina Ritonja); Za žive in + župljane                                                                

SVETE MAŠE 
Od 28.  julija do 4. avgusta 2019 


