
ENODUŠNO VZTRAJATI  

V MOLITVI 

Po Kristusovem vnebohodu so se apostoli z Oljske gore vrnili v 

Jeruzalem, najbrž v prostore zadnje večerje, »kjer so se 

zadrževali«, in tamkaj »enodušno vztrajali v molitvi z ženami in 

z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati«, kot poročajo 

Apostolska dela v odlomku prvega berila (Apd 1,12–14). 

V molitvi so se v medsebojni povezanosti zahvaljevali Bogu za 

vse dobrote, posebej za Kristusa, učlovečenega Boga, križanega 

in vstalega, ki so ga smeli srečevati na svoji življenjski poti, se z 

njim pogovarjati, poslušati njegove modre besede in doživljati 

njegovo odrešujočo ljubezen.  

Hkrati so v molitvi klicali Svetega Duha, ki ga je Kristus obljubil, da bi v njegovi moči mogli pričati o Jezusu in njegovem vstajenju 

ter nadaljevati Jezusovo oznanjevanje o Božjem kraljestvu, ki se je približalo. Zavedali so se, da jih čaka trpljenje, in so prosili, da 

bi imeli dovolj moči in da bi bili tesno povezani med seboj. Le tako bodo lahko izpolnili svoje poslanstvo, ki jim ga je zaupal Kristus.  

Ta molitev je vsem prinašala tolažbo in veselje, povezovala jih je s Kristusom in utrjevala zaupanje vanj, čutili so njegovo 

navzočnost v svoji sredi in bili odprti za njegove nove darove. 

Tudi mi, kristjani današnjega časa, naj bi se v času med praznikoma Gospodovega vnebohoda in binkošti radi zbirali k skupnim 

molitvam in v njih klicali prihod Svetega Duha. Ker smo kristjani še vedno tako zelo razdeljeni med seboj, je prav, da molimo 

predvsem za našo edinost. To je namreč Božja volja. Ob tem ne moremo in ne smemo ostati ravnodušni. Vse moramo storiti, kar 

je v naših močeh, da bomo našli pot k ponovni vsekrščanski edinosti, kakršno odseva ta odlomek iz Apostolskih del. In največ, kar 

lahko storimo, je prav zaupna molitev. 

V današnjem evangeliju poslušamo tisto, kar so učenci slišali pri zadnji večerji kot 
Jezusovo poslovilno molitev. Ni nam potrebno nič drugega narediti, kot poslušati, 
kako se Jezus pogovarja z Očetom – o sebi in o nas: »V njih sem poveličan.«  

Pogosto ne dopustim, da bi mi ta stavek dovolj povedal. Daje pogum in zdravo 
samozavest, čeprav je v Cerkvi veliko takega, pred čemer bi kar zbežal. Prejemamo 
zaupanje vase, ki ni precenjevanje samega sebe, ampak ostaja zakoreninjeno v odnosu, 
ki daje trdnost, ki nam dopušča, da hodimo in živimo. Dovolimo, da nam pride do 
srca, kakor govori Jezus o nas, o našem dostojanstvu in cilju. Prosimo za Svetega 
Duha, ki daje, da ta glas in hrepenenje vedno znova zazveni. 

 

 

SEDMA VELIKONOČNA NEDELJA – 24. MAJ 2020 

Z vnebohodom in Jezusovim poveličanjem pri Očetu in pri ljudeh, je zanj osebno življenje izpolnjeno in dopolnjeno. 

Verni, ki še živimo v času in hodimo pot vere, upanja in ljubezni, dokler ne dospemo v nebeško domovino, smo po eni 

strani deležni božje naklonjenosti, ljubezni, varstva, navdiha, milosti in pomoči. Po drugi strani pa je naša vera 

predvsem vera v večno življenje vedno negotova, saj jo nosimo kakor v steklenih posodah, naše upanje vedno znova 

ogrožata strah in brezup, našo ljubezen izpodkopavata sebičnost in sovraštvo, zato je treba moliti za moč. Ta moč je 

Sveti Duh, ki ga Oče daje tistim, ki prosimo. Kako je treba moliti, je odgovor v današnjem prvem berilu. O apostolih je 

rečeno, da so »enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati«. Tri značilnosti 

ima molitev za Svetega Duha: moliti je treba skupaj, v občestvu, z drugimi, z moškimi in ženskami, otroki in starejšimi. 

Pri molitvi je treba biti enodušen, ubran, povezan, v notranji duhovni navezi med seboj. V molitvi je treba vztrajati. 

Vztrajati in se ne naveličati, vztrajati skupaj, vztrajati tudi, če ni odziva. Vztrajati, čeprav postane suhoparno in 

dolgočasno. In ob uri, ko ne pričakuješ, se bo zgodilo.  

 



 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes obhajamo sedmo velikonočno nedeljo. Smo v binkoštni devetdnevnici. Vsak dan 
19.45 molimo pred izpostavljenim Najsvetejšim in prepevamo slavilne pesmi. 

 Prihodnja nedelja bo praznik Binkošti. 

 Hvala skupini mož, ki je v petek pokosila okrog župnišča in 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. 

 Na razpolago je tudi verski tisk: Don Bosko, Prijatelj, Misijonska obzorja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/


 

SEDMA VELIKONOČNA NEDELJA 

 
  

24. MAJ 8.00 Za žive in + župljane; Za + Ivanko Tropenauer 

Marija Pomočnica kristjanov 10.00 Za + Marijo, obl. in Friderika Fašaleka; V čast Svetemu Duhu 

 

PONEDELJEK   

25. MAJ 19.00 V čast Svetemu Duhu 

Sv. Gregor VII.  Za spreobrnjenje, poglobitev vere in pomnožitev ljubezni 

 
TOREK   

 26. MAJ 19.00 V čast Svetemu Duhu 

Sv. Filip Neri  Za + Jožefo Zamuda , 8. dan                                               (družina Horvat) 

 

SREDA   

27. MAJ 19.00 V čast Svetemu Duhu 

Bl. Alojzij Grozde  Za + očeta Jožeta in mamo Verono ter njun + rod 

 

ČETRTEK 18.30 Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

28. MAJ 19.00 V čast Svetemu Duhu 

Sv. Ignacij  Za + Slavico Fekonja 

 
PETEK   

29. MAJ 19.00 V čast Svetemu Duhu 

Sv.  Maksim Emonski  V zahvalo Bogu za vse dobro v 76 letih življenja 

 
SOBOTA   

30. MAJ 19.00 Za + Ferda Jauk                                                                          (sin z družino)              

Sv. Kancijan in oglejski mučenci  V čast Svetemu Duhu 

BINKOŠTI 

 
  

31. MAJ 8.00 Za žive in + župljane; Za + Matildo Kosi                      (družina Domajnko) 

 10.00 V čast Svetemu Duhu 

SVETE MAŠE 
Od  24. do 31. maja 2020 


