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  Molitev – najboljše sredstvo  
 

Mesec oktober je posebej posvečen molitvi rožnega venca. Mnogim se molitev 
danes ne zdi več moderna in potrebna. Po drugi  strani pa tudi danes mnogi, tudi 
mladi, znova odkrivajo molitev kot najboljše in najučinkovitejše sredstvo za 
premagovanje življenjskih težav. Človek, ki količkaj razmišlja in jemlje življenje vsaj 

malo resno, se prej ali slej znajde v različnih stiskah. 
Zbudijo se vprašanja, na katera ne zna odgovoriti in 
znajde se pred nalogami, ki jim ni kos. To dokazujejo 
številni primeri iz življenja, ko ljudje povedo, da jim je 
molitev pomagala v stiskah življenja, ko so odpovedala 
vsa druga sredstva. Marsikateri starejši človek pravi: Ko 
ne bi imel vere in ko ne bi molil, bi že obupal. Marsikateri 
mladostnik priznava, kako se je v mladostni stiski v 
molitvi zatekel k Bogu in zmogel je premagati mladostne 
krize. Marsikatera mati ali oče, ki doživljata neuspeh pri 
vzgoji otrok, povesta, da ne moreta narediti nič drugega 

več, kot moliti in trpeti za otroke, ki morda hodijo po napačni poti. In mnogokrat 
se takšni otroci kot po čudežu vrnejo na pravo pot.  

Molitev je vsekakor zelo učinkovito sredstvo za premagovanje življenjskih 
težav. Seveda pa mora molitev biti pristna, ponižna in vdana. Ne morda zgolj 
drdranje obrazcev, temveč prijateljski pogovor z Bogom, govorica srca, ki je najprej 
poslušanje božjih navdihov. Res, silna je moč molitve, kot je dejala Mala Terezija. 
Zato pa se vsak dan znova z zaupanjem zatekajmo k Bogu - Očetu, ki nas ljubi, in k 
Mariji - Materi, ki nas spremlja na življenjski poti.  

 

Molitev je kot dihanje 
Brez dihanja ne moremo živeti; tako tudi ne moremo brez 
molitve verovati.  
Bog ne potrebuje naših molitev, a mi smo potrebni živega 
stika z Bogom, ki je cilj in smisel našega življenja. Moliti 
pomeni z ljubeznijo misliti na Boga - Stvarnika, na Boga - 
Odrešenika, na Boga - Posvečevalca. Kdor ljubi, ima čas za 
ljubljenega. To velja tudi za našo vero in našo molitev. 
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Molitev je samo drug izraz za ljubezen do Boga. Molitev nas povezuje z Bogom, a 
hkrati tudi z ljudmi. Čim bolj namreč mislimo na Boga, čim bolj živimo z njim, tem 
bolj vključujemo v svoje misli in skrbi tudi druge ljudi. Najlepše izraža to 
povezanost Gospodova molitev Oče naš. Ne moremo namreč klicati Boga za Očeta, 
če nočemo biti med seboj bratje in sestre. 
 

To je Slovenija… 
Ameriški novinar je v New York Timesu o 
Sloveniji zapisal: Obstaja država v Evropi pod 
Alpami, ki meji na Balkan in je omejena sama s 
seboj. Tam živijo najlepše ženske, vendar 
nataliteta upada. Tam nezaposleni največ 
delajo. Tam živijo ljudje na najbolj plodni 
zemlji, ki pa je neobdelana. Ker se obdelovanje 
plodne zemlje kmetom ne izplača. Tam 
večinoma prazni vlaki še vedno vozijo najpo-

časneje v Evropi, brez upoštevanja voznega reda, po avtocestah pa se vozijo noro 
hitro - s plačevanjem cestnine, ki je med najdražjimi v Evropi. V tej državi vsi igrajo 
košarko, smučarji dosegajo svetovne športne dosežke. Rekreacija jim je prioriteta, 
delo pa rekreacija. Vsi hitijo v službo, a vsi zamujajo. Osemurni delavnik traja 
deset ali več ur. In nihče se ne upira fevdalnemu izkoriščanju. Zdravstvo je tam 
brezplačno, zdravljenje pa morajo vsi plačevati. Tam so svobodni novinarji, ki 
svobodno pišejo in poročajo po ukazih svojih šefov, katerim objave narekujejo 
skorumpirani politiki in zakulisni veljaki, odvisno od njihovih potreb. Tam je 
svetovna kriza dobila državljanstvo. Tam so javna naročila skrivnost, državne 
skrivnosti pa javne. Tam še niso znani končni zmagovalci 2. svetovne vojne. Tam 
pišejo zgodovino nepismeni, najbogatejši so pa tisti, ki nikoli niso delali. Tam je 
Slovenija. 
 

O z n a n i l a ,   o b v e s t i l a . . . 
 

***  2. 10. Rožnovenska nedelja. Mesec oktober je še posebej posvečen molitvi 

rožnega venca. Skušajmo to molitev poživiti zlasti po družinah. 

***  7. 10. Rožnovenska Mati Božja.  

***  9. 10. ob 8 h v učilnici vpis za 1. razred verouka in prva ura verouka skupaj 

s starši.  

***  V nedeljo, 23. oktobra popoldne bo na Raki pevska 

revija odraslih cerkvenih pevskih zborov leskovške 

dekanije. O tem še kaj več pri oznanilih. Nekateri boste še 

posebej povabljeni za pomoč in sodelovanje pri orga-

nizaciji.  

***  30. 10 ne pozabimo na spremembo ure. Od 31. 10. bo večerna maša ob 17 h.  
»Raški zvon« izdaja Župnija Raka – Franc Levičar, župnik 

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