
   
        Glasilo župnije Raka 

          Oktober  2014 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Molitev – zdravilo za današnji čas 
 

Nekdo je dejal: Današnji človek je pohabljen. Vsaj splošno to najbrž drži. Vse manj je v nas 

ravnotežja med telesom, duševnostjo in duhovnostjo. Prevladujejo materialne vrednote, 

kulturne in duhovne pa zanemarjamo ali podcenjujemo. Malikujemo telo in telesne užitke, 

trajne vrednote pa preziramo. Vse več je med ljudmi živčnosti, napetosti, stresov, zavisti, jeze, 

strahu, zdolgočasenosti, duševnih bolezni in naveličanosti. Kar naprej se nam mudi in vse bolj 

tarnamo, da nimamo časa. Kruti kapitalizem je človeka razvrednotil in ponižal na raven 

številke in zgolj sredstva za pridobivanje zaslužka.  

Kako torej kolikor toliko normalno in mirno živeti sredi tega 

modernega, krutega in zmedenega sveta? Nekateri se zatekajo k 

psihologom in psihiatrom, drugi iščejo izhod iz stisk v nekaterih 

vzhodnih filozofijah, tretji se zatekajo k bioenergiji ali h kakšnim 

sektam, itd. Ob vsem tem pa, tudi kristjani, pozabljamo na 

najbolj učinkovito in skozi stoletja preizkušeno zdravilo – 

molitev. Molitev, ki je stik z Bogom in pogovor s Stvarnikom, 

človeka pomirja in sprošča, ga napolnjuje s smislom in upanjem 

za naprej. Skratka: je univerzalno zdravilo. Seveda pa moramo 

to zdravilo »jemati redno«. To zdravilo obrodi svoje zdravilne 

sadove le, če prav molimo. Samo drdranje besed še ni molitev. Na molitev se moramo najprej 

pripraviti: se umiriti, zbrati, se poglobiti, se zavedeti božje 

navzočnosti. Molitev je lahko čisto brez besed – le zavest božje 

navzočnosti, zavest, da me ima Bog rad. V molitvi moramo 

prisluhniti, kaj nam v dnu duše govori Bog. Načinov in oblik 

molitve je veliko. Osnova vsake krščanske molitve pa je vera in 

zavest, da me Bog ima rad, kljub moji grešnosti in nevrednosti. 

Mesec oktober nas še posebej vabi k poglobitvi in poživitvi 

molitve, tudi rožnega venca. Naj nam bo molitev vsakdanja 

hrana in zdravilo! 
 

Papež Frančišek o molitvi: 
*** Svoje molitve ne moremo omejiti na eno uro ob nedeljah. Pomembno je, da smo vsak dan 

v odnosu z Gospodom. 

*** Čudeži se dogajajo. A za to je potrebna molitev! Molitev, ki je pogumna, naporna in 

vztrajna, ne molitev, ki je formalnost.  

*** Učimo se od Kristusa, kako moliti, odpuščati, sejati mir in biti blizu ljudem, ki so v stiski. 

 

Etika in vrednote 
 

Pred volitvami in po volitvah se kar naprej govori o etiki in vrednotah. To je sicer 

hvalevredno, vendar mnogokrat vse ostane zgolj pri besedah. Na žalost je za mnoge danes 

vrednota le materialna blaginja ali status v družbi. Čustvene, duhovne, etične ali vrednostne 

komponente pa so zanemarjene. Psiholog dr. Aleksander Zadel pravi, da je potrošniška 
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družba ugrabila prihodnost. Vse je treba imeti in doživeti tukaj in zdaj. Trdo delo se mnogim 

zdi nesmiselno, prav tako poštenost. Mnogim je cilj: Čim hitreje, na čim lažji način čim več 

zaslužiti in potem brezskrbno uživati. Ljudje so frustrirani zaradi neizpolnjenih želja in zato 

iščejo pomoč pri psihiatrih.  

Zato je zelo pomembna vzgoja za vrednote in poštenost. To vzgojo morajo dati najprej starši 

in šola, pa tudi mediji, politika in drugi nosilci 

vrednot.  Mladi morajo videti, da je možno biti 

uspešen, vesel, zadovoljen, poln življenja tudi če 

delamo v skladu z etiko in vrednotami. Tu so lahko 

vzorniki vsi: starši, učitelji, delavci, zdravi in bolni, 

delavci in podjetniki, športniki in pevci, mladi in 

stari. Pomembno je, da se tega zavedamo in 

ravnamo odgovorno.  

»Svet ni nevaren zaradi tistih, ki povzročajo zlo, ampak zaradi tistih, ki zlo zgolj opazujejo in 

nič ne storijo«  je dejal Albert Einstein. Laž, krajo, nasilje, celo uboje – vse to mnogi 

sprejemajo kot nekaj čisto vsakdanjega in proti temu nič ne protestirajo. Ne protestiramo 

proti nasilju in laži v medijih, ne protestiramo proti neumnim sklepom vlade ali vodstva 

podjetja, ne protestiramo proti korupciji ali monopolu posameznikov. Imamo se za kristjane, 

pa smo volili pokvarjene kapitaliste, nemoralne in neetične povzpetneže. Mamila, alkohol, 

mladostniško nasilje, razvratnost, brezciljnost in nemotiviranost mladih, - do vsega tega smo 

kar brezbrižni. Otrok ne smemo kaznovati, če se slabo obnašajo ali če so nasilni, kajti s tem bi 

ranili njihovo samozavest. Torej naj delajo 

spontano, kakor jim paše. Nedeljsko delo in 

nedeljski nakupi v trgovinah se nam zdijo že 

normalni. Uničujemo naravo, zastrupljamo vodo, 

zemljo, hrano – pa se nam ne  zdi to nič narobe.  

Še bi lahko naštevali številne primere in področja, 

kjer so vrednote izrinjene iz življenja, sprevržene 

ali zasmehovane. Družba brez vrednot pa sili v 

prepad. S tem je iz življenja izrinjen Bog, ki je 

najvišja vrednota. Potem pa se sprašujemo, kako 

to, da današnja generacija nima vesti; se sprašujemo, kako da današnji človek ne loči med 

dobrim in slabim. Pač žanjemo, kar smo sejali. Bogu smo prepovedali vstop v družbo in v 

naše življenje. Zato se ne smemo čuditi, da gre marsikaj v propad.  

 

O Z N A N I L A ,   O B V E S T I L A . . . 
* 5. 10. je rožnovenska nedelja. Ves mesec oktober je posvečen molitvi rožnega venca. 

Skušajmo to molitev poživiti zlasti po družinah.  

* 12. 10. ob 9 h je vpis za prvi razred verouka in prva ura verouka za 1.r. 

*  19. 10. je misijonska nedelja. Molimo za misijonarje, ki po daljnih deželah Afrike, Azije in 

Oceanije oznanjajo evangelij. Tudi pušica na misijonsko nedeljo je namenjena za misijone.  

*  26. 10. ne pozabimo na spremembo ure. - Od 27. 10. bo večerna maša ob 17 h.     

*  Pri sv. Lenartu je bila pobeljena notranjost cerkve.  

 »Raški zvon« izdaja Župnija Raka – Franc Levičar, župnik. 

Telefon: 07/49-75-303 ali 041/268-082 
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