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Vsebino te številke sem se odločil posvetiti zgolj 
molitvi. Zakaj? 

Začele so se počitnice in čas dopustov. Marsikdo ne 
bo ostal doma, pač pa si bo ta čas popestril z obiskom 
narave ali z ogledom kulturnih znamenitosti. Sam 
ogled in uživanje lepote naj nas ne zapeljeta, da bi 
ostali zgolj pri ogledovanju, pač pa dovolimo, da nas 
vodita tudi k svojemu sporočilu.
Če boste torej v naravi preživeli svoj dopust, naj vas 
narava spomni na molitev, saj tudi sama s svojo 
lepoto slavi in moli našega Stvarnika. Če pa bo dopust 
v duhu umetnosti in kulture, naj vas ti dve spomnita, 
da so ju ustvarili ljudje, ki jim je sposobnost 
ustvarjanja podaril Bog. Od njega torej vse prihaja, da 
bi mu vse dajalo slavo in čast z molitvijo v različnih 
jezikih in na različne načine. Naj vas zato molitev še 
posebno v tem času zavestno spremlja na vseh poteh 
ob začetku, na sredi in ob zaključku dneva. 
Naj se v Božji navzočnosti odpočijeta tudi duh in 
duša.  T.K.

Nič ne de, če so poti
polne senc ali luči,
če me vodiš za roko,
vse molitev je lahko.

(pesem)
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Pomoč v tesarski delavnici
Catherine de Hueck Doherty: »Delo je 

molitev. Umiranje je 
molitev. Molitev je 
ločevanje od svojih 
potreb. Molitev je 
služenje potrebam 
drugih. Molitev je 
pogovor z Bogom, ki se 
nikoli ne neha. Molitev 

je življenje v Nazaretu in opravljanje dela 
naše Gospe ali pomoč svetemu Jožefu v 
tesarski delavnici. Molitev je življenje v 
Božji navzočnosti. Vsak dan bi se moral 
začeti z molitvijo, nadaljevati z molitvijo 
in končati z molitvijo.«

Življenje je minljiv trenutek
Vladimir Zielinski o ruskem 
pravoslavnem duhovniku Aleksandru 
Menu: »Desetletja se je zlahka - kot bi se 

igral - s svojo neznansko 
močjo spopadal z 
neznansko težo župnije, 
množice dejavnosti, 
srečanj, stikov, knjig, 
poznanstev in končno 
družinskih obveznosti 
.... Njegovo ,resnic-
no' življenje je bilo, s 

Kristusom skrito v Bogu', 
v skupni in osebni molitvi, v spominjanju 
smrti, v nenehnem zavedanju, da je naše 
življenje le minljiv trenutek v razmerju do 
večnosti.«

Da ne bom pobožna ničla
Marta Robin: »Če bi me vprašali, kaj je 
bolje, moliti ali iti k obhajilu, bi odgovorila, 
da moliti. Težko je dobro moliti in 

neprenehoma moliti, 
če se srce ne napolni z 
dobrimi mislimi, sadovi 
meditacije. Več zahteva 
od nas to, da molimo, 
kot da gremo k obhajilu. 
Vsakdanja molitev še 
ne pomeni, da smo 
krepostni, je pa dokaz, 

da si prizadevamo to postati .... Potrebna 
je, če nočemo ostati ali postati pobožne 
ničle, ki se jim posmehujejo demoni.«

Zelo dobro te razume
Karmeličanka bl. Elizabeta presvete 
Trojice v pismu svoji sestri: »V notranjosti 
duše si moraš - kakor jaz - zgraditi majhno 
celico, moraš si misliti, da je ljubi Bog tam 

in moraš iti kdaj pa kdaj 
tja noter. Kadar čutiš, 
da si nervozna, kadar si 
žalostna, pojdi hitro tja 
in zaupaj vse svojemu 
Učeniku ... Preprosto 
prideš k njemu, ki ga 
ljubiš, ostaneš pri njem 
kakor otrok v naročju 
svoje matere in pustiš 
mu govoriti. Prej si tako 

rada prav blizu mene sedela in se mi 
zaupala. Enako moraš zdaj iti k njemu. Če 
bi vedela, kako dobro te razume ...«

Najboljše uporabljen čas
Bl. Karel de Foucauld: »Ko ljubimo, mar 

ne čutimo, da je ves 
čas, ki ga preživimo ob 
tistem, ki ga ljubimo, 
izredno dobro uporabljen 
čas? Mar to ni sploh 
najboljše uporabljen 
čas, razen če nas volja 
in dobro ljubljenega ne 
kličeta kam drugam?« 

Proti duhovni izgorelosti
Henri J. M. Nouwen: »Po petindvajsetih 

letih duhovništva sem 
ugotovil, da je moja 
molitev postala zelo 
siromašna, da živim 
nekako oddaljen od 
drugih ljudi in sem 
nenehno prezaposlen. 
/.../ Nekega jutra sem 
se zbudil in spoznal, 

da živim v zelo temnem prostoru in da 
je izraz ,izgorelost' primeren psihološki 
prevod za duhovno smrt.«

Notranja molitev
Arhimandrit Sofronij, učenec starca 
Silvana Atoškega: »Duša, ki ljubi 
Gospoda, mora moliti, saj jo k njemu 
privlači milost, ki jo je spoznala v molitvi. 
Za molitev so nam dane cerkve; v cerkvah 

Molitev je...

Molitev je zaščita 
duhovnega 

zdravja, vzgoja 
srditosti, zatiranje 
oholosti, očiščenje 
zamerljivosti, uničenje 
nevoščljivosti, 
odstranitev 
krivičnosti, ozdravitev 
od brezbožnosti. 

Molitev je moč teles 
in blaginje doma, 
postavnost države 
in moč kraljestva, 
znamenje zmage v 
vojni in zagotovilo 
miru, sprava 
razdvojenih in 
stanovitnost složnih; 
molitev je pečat 
devištva, zvestoba 
v zakonu, orožje 
popotnikov, čuvar 
spečih, pogum bdečih, 
rodovitnost polj, 
rešitev pomorščakov. 

Molitev je zagovor 
obtožencev, oprostitev 
ujetnikov, pokoj 
onemoglih, tolažba 
potrtih, radost 
veselih, spodbuda 
žalostnih, venec 
mladoporočencev, 
praznovanje rojstva 
in pogrebno oblačilo 
umirajočih. 

sv. Gregor iz Nise

Kako so živeli vsakdanjo molitev
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se bogoslužje opravlja po knjigah; 
vendar cerkve ne moreš vzeti s 

seboj, pa tudi 
knjig nimaš 
vedno, notranja 
molitev pa je 
s teboj vedno 
in povsod. V 
cerkvah se 
opravljajo 
bogoslužja in 

Božji Duh tam živi, vendar je duša 
najboljša cerkev Božja. Kdor moli v 
duši, je zanj ves svet postal cerkev; 
vendar to ni za vsakogar.«

Ko lupim krompir
Sv. Rafael Arnaiz: »Da bi postali 
svetniki, nam ni nujno delati 
velikih stvari, ampak le mojstrsko 

opravljati male. 
V svetu sicer 
zapravimo veliko 
možnosti, ker 
nas svet raztresa 
... Boga lahko 
v svetu enako 
dobro ljubimo z 
govorjenjem kot 

v samostanu s tišino. Bistveno 
je, da zanj nekaj naredimo,  da se 
ga spomnimo, ne glede na stan, 
položaj ali poklic. Bog me lahko 
posveti, ko lupim krompir ali ko 
vladam cesarstvu.«

Rožni venci med perilom
Dr. Janez Janež: »Sem kirurg in 
drugega ne znam. Za to bom dajal 

odgovor Bogu. 
Napravim vse, 
kar mi zdravniška 
veda in praksa 
narekujeta, nato 
pa prepustim 
Bogu, da on 
ozdravi; šele 

potem molim rožne vence. Jih 
vidite, koliko jih imam tam na 
kljuki, molkov? Sestra Rozana mi 
jih večkrat prinese iz perišnice, kjer 
jih je našla med mojim perilom.«

Kako so živeli vsakdanjo molitev
Med kastrolami
Sv. Terezija Avilska: 
»Bog se sprehaja 
med mojimi 
kastrolami.«

Če je bilo še toliko dela
Dr. Andrej Saje o nadškofu dr. 
Alojziju Šuštarju: »Zgodaj je vstajal, 

bil je mož reda. 
Vedno je skrbel 
za ravnotežje 
med delom in 
molitvijo. Tudi 
če je bilo ne vem 
koliko dela, je 
vedno poskrbel za 
molitev. Vedno! 
Kako mu je 
uspelo? Verjetno 

ne lahko. Imel je močno voljo in 
naredil je velike stvari, ki so se 
kazale v vsakdanji zvestobi poklicu 
in izpolnjevanju dolžnosti, ki jih je 
imel. In tako dan za dnem  ... Vsako 
priložnost je izkoristil za to, da je 
molil.«

Z glavo v zvezdah
Sestra Emmanuelle: »Kadar sem 

z glavo v zvezdah 
in nogami v 
smeteh molila 
rožni venec, se 
mi je zdel svet 
okrog mene 
skoraj popoln.«

Enega Boga v treh osebah
Sv. Hildegarda Bingenska: »Človek 
naj me nikoli ne pozabi klicati na 
pomoč, mene, enega Boga v treh 
osebah, kajti namenoma sem mu 
jih razodel, da bi bil v ljubezni do 
mene bolj goreč; zaradi ljubezni 

do njega sem 
poslal na svet 
svojega Sina, kot 
oznanja Janez, 
moj ljubljeni 
(učenec).«

O frnikolanju
Mala Terezija Marcelu Vanu, 
vietnamskemu redemptoristu: 

»Ne boj se kazati 
domačnosti z 
ljubim Bogom, 
pripoveduj mu, 
kar hočeš. O 
frnikolanju, 
vzponu na goro, 
o zbadanju 
kolegov, solzah, 

jezi ali trenutkih veselja. 
Bog je žejen naših 
ubogih malih src, ki 
so prišla iz njegovih 
stvarniških rok. Tako 

v veselju kot v bolečini mu vse 
izroči.«

NapovedNik
5. 7.   Ciril in Metod, slovanska 
apostola in sozavetnika Evrope
7. 7.   Enodnevni izlet za 
animatorje oratorija
12. 7. 15. nedelja med letom
19. 7. 16. nedelja med letom in 
žegnanje v Črmošnjicah, ob 11h
22. 7. Dekanijska priprava na 
krst v Šmihelu, ob 20h
26. 7. 17. nedelja med letom in 
žegnanje v Hrušici, ob 11h
2. 8.   18. nedelja med letom in 
žegnanje na Gornji Težki Vodi, 
ob 11h
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PONEDELJEK
20. julij
Apolinarij

19h (ŠENTJOŠT) + Jožefa Terezija 
                                   Mavsar

TOREK
21. julij
Lovrenc iz 
Brindisija

19h (STOPIČE) + Frančiška Kavšek, 
                                DTV 21

SREDA
22. julij
Marija 
Magdalena

19h (ČRMOŠNJICE) v zahvalo

ČETRTEK
23. julij
Brigita Švedska

19h (STOPIČE) ++ Vinko in Jožefa 
                                   Udovč

PETEK
24. julij
Krištof

19h (STOPIČE) + Tatjana Doljak, 
                                 roj. Kralj

SOBOTA
25. julij
Jakob Starejši

19h (HRUŠICA) ++ Klemenčič Alojz 
                                    in starši

17. NEDELJA 
MED LETOM
KRIŠTOFOVA
26. julij

7h (STOPIČE) za župljane
9h (STOPIČE) ++ Ludvik in Terezija 
                                 Virc
11h (HRUŠICA) za sosesko

PONEDELJEK
27. julij
Gorazd, Kliment 
idr. u.

19h (STOPIČE) ++ Može Mihael, 
                                  30. obl, 
                            starši Udovč Franc in  
                            Angela ter sin Franc

TOREK
28. julij
Viktor

19h (DOLŽ) za Božjo pomoč

SREDA
29. julij
Marta

19h (CEROVEC) ++ Janez Novak in 
                                    starši, obl.

ČETRTEK
30. julij
Peter Krizolog

19h (DOLŽ) + Vinko Kovačič, obl.

PETEK
31. julij
Ignacij Lojolski

19h (STOPIČE) + Anton Košmerl

SOBOTA
1. avgust
Alfonz M. Ligvorij

19h (DOLŽ) + Vinko Bačar

18. NEDELJA 
MED LETOM

2. avgust

7h (STOPIČE) za župljane
9h (STOPIČE) v zahvalo
11h (GORNJA TEŽKA VODA) za 
                                                     sosesko

NEDELJA 
SLOVENCEV 
PO SVETU
CIRIL in METOD
5. julij

7h (STOPIČE) za župljane

10h (STOPIČE) ++ Tremčevi
                              + Jožefa Murn

PONEDELJEK
6. julij
Marija Goretti

19h (STOPIČE) ++ Terezija in stari 
                                   starši Šimc

TOREK
7. julij
Vilibald

19h (STOPIČE) + Jože Udovč, 4. obl. 
                                (GTV 8)

SREDA
8. julij
Prokopij 
Palestinski

19h (STOPIČE) za zdravje
                            + Franc Kralj, 2. obl. 
                                (Plemberk 6)

ČETRTEK
9. julij
Avguštin Zhao 
Rong

19h (STOPIČE) + Anton Udovč
                             ++ družina Blatnik 
                             in Jančar Martin, obl.

PETEK
10. julij
Amalija

18h (HRUŠICA) + Marija Borjan, 
                                 30. dan
19h (OREHEK) + Janez Bohte, 1. obl.

SOBOTA
11. julij
Benedikt

19h (STOPIČE) + Albert Lah, obl.

15. NEDELJA 
MED LETOM
12. julij

7h (STOPIČE) za župljane
10h (STOPIČE) ++ družina Mantelj 
                       in mama Neža, 50. obl.
                             + Breda Marija Peček

PONEDELJEK
13. julij
Henrik

19h (STOPIČE) + Alojz Strajnar, DTV

TOREK
14. julij
Kamil de Lellis

19h (DOLŽ) ++ Terezija in Franc 
                             Šalehar, obl.

SREDA
15. julij
Bonaventura

8h (STOPIČE) po namenu

ČETRTEK
16. julij
Karmelska Mati 
Božja

19h (OREHEK) + Marija Murn, obl.

PETEK
17. julij
Aleš

19h (STOPIČE) + Roman Petek, obl. 
                                za darovalca 
                                ledvice in zdravje

SOBOTA
18. julij
Elij iz Koštabone

19h (STOPIČE) ++ Jože in Jožefa 
                                  Štangelj

16. NEDELJA 
MED LETOM
19. julij

7h (STOPIČE) za župljane
9h (STOPIČE) + Franc Oberč, obl.
11h (ČRMOŠNJICE) za sosesko


