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NEDELJA 17. MED LETOM – LEPA NEDELJA V GALICIJI                  

24.07.  
 

                              

7.00     za farane  

10.00   za +Jakoba in Angelo Ograjšek  

            za +Jakoba Doler                                                 

Ponedeljek Jakob Starejši, apostol – zavetnik naše župnije  

25.07.                19.00   za +Marijo Rednak                                             

Torek Joahim in Ana, starši Device Marije                                 

26.07.     19.00   za +Anico in Ivana Grebovšek                   

Sreda Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda  

27.07.                                                 19.00   za +Avgusta in Frančiško Čretnik, obl.             

Četrtek Viktor                                               

28.07.         19.00   na Pernovem  za +Stanka, Faniko in Jožeta  

                                          ter celo Kovačkovo rodbino  

Petek Marta, Marija in Lazar                     

29.07.  19.00   za +Berto in Franca Jezernik                   

Sobota Peter Krizolog                                   

30.07.                8.00     za +Rozalijo in Jožefa Ašenberger                   

NEDELJA 18. MED LETOM                                                                  

31.07.  
 

                       

7.00     za farane  

8.30   na Pernovem  za +Jožeta in Marijo Čretnik  

10.00   za +Ivana in Anico Grebovšek, obl.       
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EEVVAANNGGEELLIIJJ  

Jezus obljublja uslišanje vztrajne molitve 

Nekoč je Jezus na nekem kraju molil. Ko je nehal, mu je eden izmed njegovih učencev 

dejal: »Gospod, naúči nas moliti, kakor je tudi Janez naúčil svoje učence.« Rekel jim je: 

»Kadar mólite, recite: Oče! Posvečeno bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo. Naš 

vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne in odpústi nam naše grehe, saj tudi mi 

odpuščamo vsakomur, ki nam je dolžan, in ne daj, da pademo v skušnjavo!« 

In rekel jim je: »Kdo izmed vas, ki ima prijatelja, bo prišel opolnoči k njemu in mu 

rekel: ›Prijatelj, posodi mi tri hlebe kruha, kajti k meni je s potovanja prišel prijatelj in 

mu nimam s čim postreči,‹ in mu bo oni znotraj odgovóril: ›Ne nadleguj me! Vrata so 

že zaprta in moji otroci z menoj v postelji, ne morem vstati in ti dati.‹ Povem vam: Če 

ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj, bo vstal zaradi njegove nadležnosti in 

mu dal, kolikor potrebuje. 

Tudi jaz vam pravim: Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo 

odprlo! Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo 

odprlo. 

Ali je med vami oče, ki bo dal svojemu sinu kačo, če ga bo prosil za ribo? Ali mu bo 

dal škorpijona, če ga bo prosil za jajce? Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim 

otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga 

prosijo.« 



 

Lk 11,1–13 

OČE NAM NIKOLI NE BO DAL KAČE 

 

V današnjem evangeliju smo slišali priliko o nadležnem prijatelju, ki med spanjem 

zmoti celotno družino. Ta nas želi podučiti, da je v molitvi treba vztrajati. Jezus nam da 

primer očeta, ki ima lačnega otroka: »Ali je med vami oče, ki bo dal svojemu sinu kačo, 

če ga bo prosil za ribo?«  S temi besedami nam Jezus pojasni, da Bog vedno odgovori, 

da nobena molitev ne ostane neuslišana, kajti on je Oče in ne pozabi svojih otrok, ki 

trpijo. 

Takšne trditve nas seveda postavijo v krizo, kajti za mnoge naše molitve se zdi, da niso 

ničesar dosegle. Kolikokrat smo prosili, a nismo dobili? Kolikokrat smo trkali in 

naleteli na zaprta vrata? V teh trenutkih nam Jezus priporoča, naj vztrajamo in se ne 

vdamo. Molitev vedno spremeni realnost. Vedno. Molitev vedno spreminja. Če se ne 

spremenijo stvari, se vsaj mi spremenimo, spremeni se naše srce.  

Lahko smo prepričani, da bo Bog odgovoril. Edina negotovost je v času. Morda bomo 

morali vztrajati vse življenje, a On bo odgovoril. To nam je obljubil. Ni kakor oče, ki 

da kačo namesto ribe. Nič ni bolj gotovega: želja po sreči, ki jo vsi nosimo v srcu, se bo 

nekega dne izpolnila. In to bo dan slave in vstajenja. Molitev je od takrat zmaga nad 

osamljenostjo in obupom. Molitev je v gibanju, je na poti. In na koncu vsake poti je 

Oče, ki čaka, vse čaka z razširjenimi rokami. Glejmo v tega Očeta. 

Če torej želimo posnemati Jezusa, tudi mi začnimo tam, kjer je začenjal On, to je pri 

molitvi. Lahko se vprašamo: ali mi kristjani dovolj molimo? Pogosto nam v trenutku, 

ko naj bi molili, pride na misel veliko izgovorov, toliko nujnih stvari, ki jih moramo 

narediti ... Včasih damo molitev na stran zaradi aktivizma, ki pa postane brezploden, ko 

pozabimo na "boljši del", ko pozabimo, da brez Njega ne moremo storiti ničesar.  

Dejstvo je, da molitev spreminja naše srce, kajti pomaga nam bolje spoznati Boga, 

kakršen je v resnici. S tem pa pomaga tudi nam, da lahko rastemo. 
    

Po: E. Mozetič 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


