
ZAUPATI IN VZTRAJATI 

Jezus nas v današnjem evangeliju spodbuja, naj vedno molimo in se ne naveličamo. 

Mnogi verniki, ki jemljejo to spodbudo zares, pa so velikokrat razočarani in odnehajo. 

Pravijo, da prosijo in molijo zaman, da jih Bog ne sliši in ne usliši. Vprašujejo se, zakaj je 

potrebno na uslišanje čakati in čakati, ko je pa rečeno, da Bog ne bo odlašal, temveč da 

bo hitro pomagal. 

Morda bi morali Jezusovo misel razumeti nekoliko globlje. Noč in dan moliti pomeni 

popolnoma in brez pridržka, ne da bi tudi trenutek izvzeli, prepustiti Bogu, naj on z nami 

razpolaga. Zaupati, da je naše življenje, naše telo, naša duša, naše zdravje in naša 

bolezen, naša hiša in naše imetje, naši prijatelji in naši nasprotniki, sploh vse, kar smo in 

kar imamo, tudi naša zgodovina in naša domovina, naš narod in naša Cerkev … da je vse 

to noč in dan v dobrih rokah, ker je v Božjih rokah. 

Jezus je sodnika zato prikazal trdosrčnega, da je vdovi dal možnost vztrajnosti. Če bi bil sodnik dober, veren in pošten, nam Jezus žene 

ne bi mogel postavljati za vzor vztrajne molitve. Prav to pa je hotel. Žena mora zaupati in v tem zaupanju vztrajati, čeprav se zdi, da je 

zaman, ker je sodnik za njeno stisko brez srca in za njene prošnje gluh. Nauk prilike je, da moramo v Boga zaupati in v tem zaupanju 

vztrajati tudi takrat, ko se zdi, da se je vse zarotilo zoper nas in da je celo Bog gluh. Bog namreč ni gluh. Če nas ne usliši, ne pomeni, da 

nas noče ali ne more slišati, ampak da hoče vedeti, koliko je v nas vztrajnosti in kakšno je naše zaupanje vanj. 

Izraz »hitro« pomeni, da Bog že sedaj vidi in vodi našo usodo, da že sedaj misli na nas, da smo že sedaj v njegovi roki, da se že sedaj 

godi njegova volja in da že sedaj vse uravnava in obrača v naše dobro. Zato na koncu 

vprašanje, ali bo Sin človekov na zemlji našel vero, ko pride. Ker pa je vedno tu, 

vprašuje tebe in mene, ali imava že sedaj takšno vero.  

 

 

29. NEDELJA MED LETOM – 20. OKTOBER 2019 

MOLITEV – PROŠNJA ZA BOŽJO POMOČ 

Večina ljudi misli, da je molitev zgolj prošnja k Bogu za razen potrebe. To je nekje 

razumljivo, saj je prošnja  najbolj preprosta in hkrati najbolj naravna oblika molitve. 

Če verujemo, da Bog biva in da nam lahko pomaga, potem ni nič bolj naravnega, 

kot prositi ga, da to tudi stori. Ta oblika molitve je zelo podobna temu, kar reče 

otrok kateremu od staršev: »Ti moreš to, jaz pa ne morem,  zato stori to zame, 

prosim!« 

Seveda nima smisla nekoga prositi, da bi kaj storil za nas, če to ni v njegovi moči. 

Bistvo prošnje je torej priznanje: verujemo, da Bog more storiti to, kar ga prosimo. 

Morda prav zato Bog hoče, da ga prosimo in svoje darove pogojuje z  našimi 

prošnjami. To, da se obrnemo k njemu po pomoč, ko v tem vidimo celo zadnjo 

možnost v stiki, je neke vrste dejanje vere. 

In če prosimo Boga, da stori nekaj za nas, potem se pač zavedamo, da tega ne 

moremo storiti sami, z lastnimi močmi. Nesmiselno bi bilo moliti, naj Bog potolaži 

našega osamljenega soseda, če mi nismo pripravljeni, da ga obiščemo. Ne moremo 

pričakovati, da bo Bog čudežno ozdravil navadno rano, ko potrebuje samo obliž. Pa 

ne gre samo za to, da bi bile te stvari premajhne ali preveč preproste, da bi z  njimi 

nadlegovali Boga; gre za to, da vse te zadeve lahko rešimo z lastnimi močmi. Prav 

in primerno je, da v molitev vključimo navadne zadeve, celo take, o katerih ljudje 

mislijo, da so »nepomembne« in v katerih dejansko potrebujemo Božjo pomoč; npr. 

povsem na mestu bi bilo, če Boga prosimo, naj nam pomaga premagati plašnost, 

ko se bližamo osamljenemu človeku v sosednji hiši. 

»… ali bo Sin človekov, ko pride,  

našel vero na zemlji?« 

Ne vemo ne dneva in ne ure,  

ko bo Gospod ponovno prišel. 

Prav to je razlog,  

da se vsak dan znova trudimo,  

da ohranjamo trdno vero,  

ki je pot do odrešenja. 

 

 

Moliti 

pomeni:  

Bogu zaupati! 



. 

 … dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo 29. nedeljo med letom, Misijonsko nedeljo, ko na poseben način razmišljamo o misijonski 

dejavnosti Cerkve obenem pa z molitvijo in velikodušnimi darovi podpiramo misijonarje pri njihovem 

delu.  

 V torek bodo zopet svetopisemske urice in sicer ob 17.15. Vabljeni, da se še pridružite otroci od 3. 

do 6. leta starosti. 

 V četrtek po sveti maši pa vabljeni odrasli, starši … k svetopisemskim uricam – tudi tako bi lahko rekli 

svetopisemskim večerom, srečanjem … Prebirali bomo svetopisemske odlomke, ki govorijo o sveti 

evharistiji, sveti maši in o njih razmišljali, se pogovarjali. Sveto pismo nas bo lahko obogatilo in 

nagovorilo, kakor tudi drug drugega lahko ob srečanju obogatimo in nagovorimo.  

 Gospod škof je potrdil datum birme v naši župniji. Slovesnost svete birme bo v soboto 6. junija 2020. 

(Škoda, da nekateri v zadnjem času širijo toliko negativne duhovne energije zaradi priprave na birmo. 

Lepše bi bilo, če bi pomislili, kaj bi še naredili, da bi se birmanci dobro pripravili na birmo in na 

življenje, da bi dali pobude, kaj bi še dodali k temu, kar že imamo.) 

 Hvala družini Koren, ki je sooblikovala sveto mašo (in 5. razred sveto mašo ob 10.00).  

 Hvala Lojzetu Kocovanu in Mirku Kozarju, da sta pobarvala zid in urejala okolico cerkve. 

 Zahvaljujemo se skupini iz naselja Jelovica, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in 
krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina iz Turjanec pod vodstvom Marije Drobec. V soboto 
ob 8.00 vabljeni, da generalno očistimo cerkev, kajti obnova cerkve je končana in bomo čez 14 dni 
blagoslovili obnovljeno cerkev. Vabljene vse skupine! Seveda vabljeni in dobrodošli vsi, tudi tisti, ki 
niste vključeni v nobeno skupino. Za čistočo in lepoto naše župnijske cerkve, ki je cerkev vseh nas 
niso odgovorne le skupine, ki redno čistijo. Vsi znamo čistiti. Več rok bo več in hitreje naredilo, zato 
vabljeni v soboto! 

 Hvala staršem 9. razreda, da so v petek očistili veroučne prostore.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

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


 

DEVETINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM 

 
  

20. OKTOBER 8.00 Za + žive in rajne župljane; Za +  Terezijo in Franca Hamler ob god. dnevu 

Sv. Irena 10.00 Bogu in in Mariji v zahvalo za 50 let življenja; Za + mamo Cilko (Purnomo Štelcer) 

 

PONEDELJEK   

21. OKTOBER   

Sv. Uršula   

 
TOREK   

22. OKTOBER 18.00 Za + Marijo Stanek, obl. 

Sv. Janez Pavel II.  Za + Antona Irgoliča                                                  (družina Karas Jakoba) 

 

SREDA   

23. OKTOBER 18.00 Za + Olgo Golob, 8. dan                                            (p. n. Dragota Raduha)  

Sv. Janez Kapistran  Za + Tiniko Gomzi                                           (sosed Janez Flegar z družino) 

 

ČETRTEK   

24. OKTOBER 17.30 Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

Sv. Anton M. Klaret 18.00 Za + Eriko Kardinar; Za + Matildo Rantaša                              (sin Robert z družino) 

 
PETEK   

25. OKTOBER 18.00 Za + Martina Zamuda, obl.                      (sinova Miran in Matej z družino) 

Sv. Darinka  Za + Frančiško in Feliksa Dündek 

 
SOBOTA   

26. OKTOBER 18.00 Za + mamo Mario Kegl, očeta Lovrenca in vse rajne iz družine 

Sv. Lucijan  Za + Antonijo Grešak                  (po maši bo pevska skupina Večnice zapele ) 

TRIDESETA NEDELJA MED LETOM 
 

  

27. OKTOBER 8.00 Za + žive in rajne župljane; Za +  mamo Cilko (p. n. družine Kosi) 

Sv. Sabina 10.00 Za zdravje; Za + Friderika, obl. in Marijo Fašalek 

SVETE MAŠE 
Od  20. do 27. oktobra 2019 


