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Molitev je še vedno moderna 
 

 Oktober je mesec molitve rožnega venca. 
Mnogim se morda zdi molitev za današnje moderne 
čase nekaj zastarelega, zaostalega, neučinkovitega. 
Za nevernega človeka je to seveda nesmisel, 
neumnost, za nas kristjane pa temelj vere in moč za 
življenje. Tudi v današnjem času atomov in 
napredka, računalnikov, interneta  in laserja človek 
prej ali slej naleti na težka vprašanja o življenju, 
trpljenju in smrti, ki jih ne more razrešiti noben 
računalnik. Človek išče oporo, moč, tolažbo. Če je 
človek odprt za Boga, bo prej ali slej iskal moč in 
oporo v molitvi, ki je pogovor z Bogom. Začutil bo 
potrebo po molitvi. 
 Potrudimo se torej za dobro molitev: osebno in skupno, ne samo z obrazci, 
tudi s svojimi besedami, v cerkvi in doma, zlasti v družini, zjutraj,  zvečer, pri jedi, 
tudi rožni venec – seveda ne kot neko drdranje, ampak zbrano, počasi, 
premišljeno. Pregovor tudi pravi, da »družina, ki skupaj moli, bo ostala skupaj«. Za 
kaj vse imamo čas (nespametne stvari na televiziji, prazni pogovori, zabave), za 

molitev pa »ni časa«. Najbrž nam bolj 
kot časa manjka vere in ljubezni do 
Boga.  
 Brez molitve ni krščanstva. Če kdo 
še tako zatrjuje, da je kristjan, če ne 
moli, sploh ne more reči, da je kristjan. 
Lahko tudi rečemo: Kakršna naša 
molitev, takšna naša vera in obratno: 
kakršna naša vera, takšna naša molitev 
in takšno naše krščanstvo. In tudi to 
gotovo drži, da se vsaka kriza vere začne 
s krizo molitve.  
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Goran Dragič, Melanija Trump… 
 

 Marsikoga je sram pokazati svojo vero, priznati pred ljudmi, da je kristjan. 
Nekateri, ki se sicer štejejo za kristjane, se iz vere celo norčujejo in grdo preklinjajo 
Boga in Marijo. Ne gre za to, da bi morali biti fanatiki, ampak priznajmo pred 
ljudmi, da smo kristjani in spoštujmo svojo vero.  
 Verjetno ste večina spremljali naše košarkarje in zanje navijali. Upam, da ste 
opazili, da je kapetan Goran Dragič na podelitev 
medalje prišel s križem okrog vratu. V Turčiji, 
sredi muslimanskega sveta, se ni sramoval križa in 
ne svoje vere, pravoslavne vere, krščanske vere, 
katere simbol je križ. V intervjuju za časopis Delo 
je odgovoril na vprašanje, kako se je počutil 
zadnje minute finalne tekme in kje je takrat našel 
energijo.  Rekel je: Ko sem sedel na klopi v krčih 
in nisem mogel  na igrišče, sem molil k Bogu. Tiste 
tri minute je bilo to edino, kar mi je preostalo.  
 24. maja letos je obiskala papeža skupaj s 
svojim možem Melanija Trump, prva dama ZDA, napol Račanka. Melanija je k 
papežu prinesla s seboj rožni venec in papeža prosila, da ga je blagoslovil. Ni je bilo 
tega sram pred vsem svetom. Kateri naš politik se je kdaj tako izpostavil? Morda 
bo kdo rekel: To je politika. Pa vendar, pokazala je, da je ni sram svojih krščanskih 
korenin.  
 »Vera bodi vam luč in materina beseda ključ do prave omike!« nam tudi 
danes kliče naš veliki Slomšek. Če hočemo kot Slovenci preživeti, ni druge poti: 
spoštovanje slovenskega jezika in spoštovanje krščanske vere in življenje po njej. 
Tukaj so korenine našega bivanja. Brez korenin pa ni prihodnosti. 
 
 

O Z N A N I L A,   O B V E S T I L A . . . 

 

 1. 10. rožnovenska nedelja. 

 V nedeljo 1. 10. vpis za 1. razred verouka in prva ura verouka: Ob 8 h za 1. a 
razred, po drugi maši za 1. b razred. 

 Otrokom lepo priporočam časopis Mavrica.  

 7. 10. Rožnovenska Mati božja. 

 V oktobru naj bi poživili molitev 
rožnega venca, zlasti po družinah.  

 V soboto, 7. 10. bo na Zaplazu 
osrednje praznovanje ob 100-letnici 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiikcuUvcPWAhUJ8RQKHSL_ASgQjRwIBw&url=http://nova24tv.si/slovenija/neustrasni-goran-dragic-s-krizem-okoli-vratu-pokazal-turciji-in-evropi-da-njegovega-boga-ki-mu-je-pomagal-do-zmage-ne-morejo-cenzurirati/&psig=AFQjCNFwSuvoV90pHgJPuu0EXZnRpsOm3Q&ust=1506536743189239
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKupfGycPWAhUIyRQKHeYOB48QjRwIBw&url=http://www.zaplaz.si/&psig=AFQjCNFtJtGUPM55NTYPciTgbfx70ejl4g&ust=1506540120580386


romarske cerkve. Ob 10 h bo somaševanje slovenskih škofov in duhovnikov 
vodil apostolski nuncij v Sloveniji msgr. Juliusz Janusz. Lepo vabljeni! 

 V soboto 14. 10. bo v Stični vseslovensko fatimsko srečanje skupaj s 
hrvaškimi verniki. Lepo vabljeni! 

 Od 30. 10. bo večerna maša ob 17 h.  
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