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Katera molitev je več 
“vredna”? 
 
Že nekaj časa me bega vprašanje, ali je molitev posameznega 
človeka manj vredna kot skupna molitev? S predpostavko, da 
ena ali druga molitev prihaja iz srca. V evangeliju namreč 
slišimo Jezusa reči: “Kjer sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, 
tam sem jaz sredi med njimi.” Mnogo nas je starih in 
osamljenih ljudi, pa tudi drugih, ki molimo sami zase. Koliko je 
vredna naša molitev, če Jezusa ni zraven? Kaj pomeni, če se 
pridružiš rožnemu vencu ali drugi molitvi na radiu ali televiziji?  
 
Sv. Terezija Deteta Jezusa zelo preprosto in globoko opiše 
lepoto molitve, ko pravi: “Po mojem je molitev polet srca, 
to je preprost pogled, naravnan k nebesom, molitev je klic 
hvaležnosti in ljubezni sredi preizkušnje in sredi veselja.” In 
vzklikne: “Silna je moč molitve!” Sv. Terezija Avilska pa na 
podlagi svoje dolgoletne molitvene izkušnje pove: “Notranja 
molitev je prijateljsko pomenkovanje, ko se pogosto od srca 
do srca pogovarjamo s tistim Bogom, za katerega vemo, da 
nas ljubi.” 
Jezusova molitev, pogosto moljena v samoti, na skrivnem, 
vsebuje ljubečo privrženost Očetovi volji, prav do križa, in 
popolno zaupanje glede uslišanja. V svojem učenju Jezus 
svoje učence uči moliti z očiščenim srcem, z živo in vztrajno 
vero, s sinovsko srčnostjo. Poziva jih k čuječnosti in jih vabi, 
naj se s svojimi prošnjami obračajo k Bogu v njegovem, 
Jezusovem imenu. Jezus Kristus sam uslišuje molitve, ki se 
obračajo nanj. “Nekoč je Jezus na nekem kraju molil. Ko je 
nehal, ga je eden izmed njegovih učencev prosil: ‘Gospod, 
nauči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence'”.  
Osebna in skupna molitev se med seboj povezujeta in 
dopolnjujeta: Na binkoštni dan je bil Sveti Duh obljube razlit 
na učence, ki “so bili vsi zbrani na istem kraju” (Apd 2,1) in 
so ga čakali tako, da so “vsi enodušno vztrajali v molitvi z 
Marijo, Jezusovo materjo”.  
Nebeški Oče nas vidi, ko molimo na samem, in nas rad 
uslišuje, ko smo zbrani v Jezusovem imenu. Najpopolnejša 
oblika molitve in poveličevanja Boga je najsvetejša 
evharistična daritev. Vedno pa moramo prositi preblaženo 
Devico Marijo, naj nas podpira, da bo tudi naša duša 
poveličevala Gospoda. 
Ko molite sami, je “Jezus še kako zraven”, z vami je in v 
vašem življenju, ožarja vaše korake, saj ste ga z osebno 
molitvijo povabili v svoje življenje, hkrati pa je vaša osebna 
molitev tudi občestvena, saj ste v duhu povezani z vsemi, ki 
molijo v občestvu Cerkve. Prav tako pa je dragoceno in 
lepo, da se mnogi, ki iz različnih razlogov ne morejo v 
cerkev ali na razne skupine, pridružijo molitvi po radiu ali 
televiziji. Na ta način so duhovno povezani v živo občestvo. 
Hvala Bogu, da ta možnost obstaja! 
Kjer pa je možnost, da tisti, ki sicer živijo sami, a lahko 
pridejo skupaj za molitev, ali pa da družina moli skupaj, pa 
tega ne storijo, ali jih prevzame udobje in ugodje 
“domačega kavča” (papež Frančišek), bi pa to pomenilo, da 
se odpovedujejo neskončno velikemu daru: biti v živem 
občestvu, doživeti bližino dobrega Boga in svojih bližnjih pri 
občestveni molitvi.  
Molitev, naj bo osebna ali skupna, pomeni prisluhniti svojem 
srcu in odkrivati zaklad Božje ljubezni. Tomaž Špidlik to 
slikovito izrazi: “Zakaj ptič žvrgoli? Zato, ker je to v njegovi 
naravi. Narava človeškega duha pa je takšna, da moli, da se 
posveča temu, kar je najlepšega, torej Bogu.” 

Prispevek je bil najprej objavljen v tedniku Družina, letnik 70, 
številka 51‒52. 

 

PROGRAM ŽUPNIJSKO - DUHOVNEGA ŽIVLJENJA 
 
S 1. oktobrom 2022 bodo večerne maše ob 18. uri.  
Mesec oktober je mesec molitve ROŽNEGA VENCA. V župnijski cerkvi bomo vsak dan pol ure pred mašami molili molitev 
ROŽNEGA VENCA – pridruži se. Prav tako vabimo, svet vernikov pozamezne vasi, da v vaški kapeli ali po hišah organizirate 
molitvene skupine in molite v mesecu oktobru ROŽNI VENEC.  
 
V nedeljo, 2. oktobra obhajamo  
SEDEMINDVAJSETO NEDELJO MED LETOM – NEDELJA ROŽNEGA VENCA – NEDELJA ANGELOV VARUHOV 
Ob 8. uri maša v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem jeziku.    
 
V soboto, 8. oktobra 2022 bo v Beltincih pod geslom  
SKUPAJ NA POTI VERE IN MIRU srečanje Slovencev, Hrvatov in Madžarov.  Slovesna sveta maša bo ob 10. uri.    
 
V soboto, 8. oktobra je ob 18. uri že nedeljska sveta maša namenjena družinam z majhnimi otroci in družinam veroučencev.   
 
V nedeljo, 9. oktobra obhajamo OSEMINDVAJSETO NEDELJO MED LETOM  
Ob 8. uri maša v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem jeziku.  
 
V četrtek, 13. oktobra obhajamo FATIMSKI SPOMIN 
Ob 17. uri bo pred Najsvetejšim molitvena ura po naročilu fatimske Matere Božje in nato slovesna sveta maša.    
 
V soboto, 15. oktobra bomo med 9. in 12. uro zbirali LETNI PRISPEVEK – KARTZ za obnovo župnijske cerkve.  
Prav tako bomo v nedeljo, 16. oktobra imeli NABIRKO PO VSEH VASEH med 14. in 16. uro.  
Že nekaj let temeljito obnavljamo župnijsko cerkev.  
Čudovito, z skupnimi močmi smo obnovili glavni oltar naše župnijske zavetnice svete Katarine, nato pa se podali na pot 
obnove še petih stranskih oltarjev in po navodilih Gradbenega inštituta Republike Slovenije še sanacije močne vlage v zidovju 
cerkve.  
Najprej smo znotraj in zunaj odbili vlažen omet.  
Tlakovano notranjost cerkve z talnim gretjem smo zaradi stroškov pustili nedotaknjeno, smo pa zato toliko bolj globoko in 
temeljito sanirali zunanjo stran sten. Umaknili smo dotrajan »sušilni sistem«, ki je z leti prevzel vlogo namakanja sten. Okoli 
celotne cerkve je položena drenaža, ki odvaja vlago od temeljev stran, v celoti položena nova kanalizacijska napeljava pa 
istočasno regulira odvod meteorske vode z strehe in ločeno po predelavi kurilnice, še fekalno vodo novih sanitarij. 
Delno že suhe stene pa smo letos z notranje strani cerkve navrtali in luknje napolnili z zaščitno tekočino.  
Današnja situacija ostaja v fazi sušenja do prihodnjega leta jeseni. 
Celoten postopek sanacije na tako velikem objektu je posledično povezan z velikimi stroški. Precej sredstev smo pridobili z 
dobrim sodelovanjem in razumevanjem Madžarske vlade. Nekaj sredstev pa vsako leto pridobimo na Občinskem razpisu, ki je 
namenjen verskim skupnostim; občinska komisija vsako leto sredstva porazdeli med Župnijo Hotiza, Župnijo Dobrovnik in 
Župnijo Lendava.  
Dragi verniki, do sedaj vas za obnovo župnijske cerkve nismo niti enkrat prosili, da bi kaj prispevali. Za dokončanje sanacije bo 
potrebno še veliko sredstev, zato se ob iztekajočem letu 2022 obračamo na vas s prošnjo, da po svojih močeh prispevate svoj 
dar, da bomo lahko v tem letu poravnali vse odprte obveznosti. Hvala vsem, ki imate razumevanje, zavedanje in čut do 
svetišča, ki je bilo zgrajeno pred več kot 300 leti in ga želimo ohraniti našim zanamcem. 
 
V soboto, 15. oktobra je ob 18. uri že nedeljska sveta maša namenjena družinam z majhnimi otroci in družinam veroučencev.   
 
V nedeljo, 16. oktobra obhajamo DEVETINDVAJSETO NEDELJO MED LETOM  
Ob 8. uri maša v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem jeziku.  
 
V soboto, 22. oktobra je ob 18. uri že nedeljska sveta maša namenjena družinam z majhnimi otroci in družinam veroučencev.   
 
V nedeljo, 23. oktobra obhajamo TRIDESETO NEDELJO MED LETOM 
Ob 8. uri maša v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem.   
 
V soboto, 29. oktobra je ob 18. uri že nedeljska sveta maša namenjena družinam z majhnimi otroci in družinam veroučencev.   
  
V nedeljo, 30. oktobra obhajamo ENAINTRIDESETO NEDELJO MED LETOM – ŽEGNANJSKA NEDELJA 
Ob 8. uri maša v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem.   
 
V torek, 1. novembra praznujemo praznik VSEH SVETIH 
Ob 8. uri maša v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem jeziku. Ob 11.30 uri maša na pokopališču v Gaberju, kjer bomo tudi 
blagoslovili obnovljeno mrliško vežico. Ob 18. uri maša v Petišovcih.   
 
V sredo, 2. novembra praznujemo SPOMIN VERNIH RAJNIH - ob 9. uri maša v obeh jezikih.  
 
SPOMINI – 4. november; 11. november; 18. november; 25. november 
Vsak petek v mesecu novembru bomo večerno mašo ob 18. uri darovali po namenu SPOMINOV saj je mesec november mesec 
molitve za rajne. Molili bomo po vašem namenu za tiste umrle, ki jih napišete na listek in ta listek z njihovimi imeni pred mašo 
oddate v košarico na Križevem oltarju. Napišete tista imena in priimeke za katere nihče ne moli, ali je njihov grob šel v pozabo, 
ali vam je ta oseba storila kaj žalega, vas prizadela, za vse nerojene otrok, za vaše vzornike, dobrotnike… Vse, ki jih boste 
priporočili v molitev bomo na začetku maše prebrali in zanje darovali mašo.  
 

https://si.aleteia.org/2018/10/01/mala-terezija-%e2%80%92-svetnica-z-vrtnicami/
https://www.druzina.si/tednik


 

Melyik ima „ér” 
többet? 
 
Már hosszabb ideje azon tanakodom, hogy az egyén imája 
kevesebbet ér-e a közös imánál? Azzal a feltevéssel, hogy 
egyik is, másik is szívből ered. Az evangéliumban tudniillik 
Jézus ezt mondja: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman 
összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” Sokan 
vagyunk idősebbek és magányos emberek, de olyanok is, 
akik egyénileg imádkozunk. Mennyit ér a mi imánk, ha 
Jézus nincs közöttünk? Mit jelent, ha rádión vagy televízión 
keresztül csatlakozol a rózsafüzér imádkozásához?  
 
(Lisieux-i) Kis Szent Teréz (a Gyermek Jézusról és a 
Szent Arcról nevezett Szent Teréz) az alábbi szavakkal 
nagyon egyszerűen és mélyen fogalmazza meg az ima 
szépséget: „Számomra az ima a szívnek egy lendülete, 
egy egyszerű, Ég felé vetett pillantás. A hálának és a 
szeretetnek a kiáltása megpróbáltatásban épp úgy, mint 
örömben.” És felkiált: „Hatalmas az ima ereje!” Avilai 
(Nagy) Szent Teréz pedig hosszú távú imaélménye 
alapján ezt mondja: „A belső ima – nézetem szerint – 
nem egyéb, mint benső barátság Istennel, amennyiben 
gyakran maradunk vele négyszemközt, tudván azt, hogy 
szeret bennünket.”  
Jézus imája, amelyet gyakran magányosan, titokban 
mondott el, magába foglalja az Atya akaratának való 
szeretetteljes engedelmességet egészen a keresztig, és 
a meghallgatásba vetett teljes bizalmat. Jézus tanításában 
arra oktatja tanítványait, hogy megtisztult szívvel, élő és 
kitartó hittel, gyermeki szívvel imádkozzanak. Éberségre 
buzdítja, és arra kéri őket, hogy kéréseikkel az Ő 
nevében forduljanak Istenhez. Jézus Krisztus maga 
válaszol a hozzá intézett imákra. Történt egyszer, hogy 
Jézus valahol éppen imádkozott. Amikor befejezte, 
egyik tanítványa kérte: „Uram, taníts meg minket 
imádkozni, mint ahogy János is megtanította 
tanítványait.” (Lk 11,1) 
Az egyéni és a közös ima összefügg, erősíti és kiegészíti 
egymást: Pünkösd napján a Szentlélek kiáradt a  
tanítványokra, akik „ugyanazon a helyen mindnyájan 
együtt voltak” (ApCsel 2,1), s Máriával, Jézus anyjával 
együtt imádkoztak. A Mennyei Atya lát bennünket, 
amikor egyedül imádkozunk, és meghallgatja imáinkat, 
amikor egybegyűlünk Jézus nevében. Az ima és Isten 
dicsőítésének legtökéletesebb formája a legszentebb 
eucharisztikus áldozat. Azonban mindig kérjük a 
Boldogságos Szűz Mária támogatását, hogy a mi lelkünk 
is dicsőítse az Urat.  
Amikor egyedül imádkoztok "Jézus igenis veletek van", 
veletek van, és megvilágítja lépteiteket, hiszen személyes 
imával hívtátok Őt az életetekbe. Ugyanakkor a 
személyes imádságotok közösségi is, mert lélekben 
együtt vagytok mindazokkal, akik az Egyház 
közösségében imádkoznak. Az is értékes és szép, hogy 
sokan, akik különböző okok miatt nem tudnak elmenni 
a templomba vagy a különféle csoportokba, 
csatlakoznak a rádióban vagy televízióban közvetített 
imához. Ily módon lélekben egy élő közösséghez 
tartoznak. Hála Istennek ezért a lehetőségért! 
Ahol pedig lehetőség van arra, hogy azok, akik 
egyébként egyedül élnek, de összejöhetnének 
imádkozni, vagy hogy a család együtt imádkozzon, de 
nem teszik meg, vagy hatalmába keríti őket az „otthoni 
kanapé” kényelme (Ferenc pápa), ez azt jelentené, hogy 
lemondanak egy végtelenül nagy ajándékról: élő 
közösségben lenni, megtapasztalni a Jóisten és 
szeretteik közelségét a közösségi imában. 
Az ima, legyen az személyes vagy közösségi, azt jelenti, 
hogy hallgatunk a szívünkre, és felfedezzük Isten 
szeretetének kincsét. Tomaž Špidlik ezt képszerűen 
eképp fejezi ki: „Miért csiripel a madár? Mert ez benne 
van a természetében. Az emberi lélek természete pedig 
olyan, hogy imádkozik, és annak szenteli magát, ami a 
legszebb, vagyis Istennek." 
 
A cikk először a Družina hetilap 70. évfolyamának 51-52. 
számában jelent meg. 

 A PLÉBÁNIA LELKI ÉLETÉNEK PROGRAMJA 

2022. október 1-től az esti szentmisék 18.00 órakor kezdődnek.  
Október a RÓZSAFÜZÉR hónapja. A plébániatemplomban minden nap fél órával az esti szentmise előtt imádkozzuk a 
RÓZSAFÜZÉRT – csatlakozz te is az imához. Ugyanakkor felkérjük a falusi hitközségi tanácsok tagjait, hogy a falusi kápolnákban 
vagy a házaknál szervezzenek imacsoportokat és októberben közösen imádkozzák a RÓZSAFÜZÉRT.  
 
Október 2-án ÉVKÖZI HUSZONHETEDIK VASÁRNAP – RÓZSAFÜZÉR VASÁRNAPJA – AZ ŐRZŐANGYALOK 
VASÁRNAPJA - 8 órakor magyar nyelvű szentmise, 10 órakor pedig szlovén nyelvű szentmise.  
 
Október 8-án Beltincin  
EGYÜTT A HIT ÉS A BÉKE ÚTJÁN címen találkozót szerveznek a szlovén, a horvát és a magyar ajkú hívők számára. Az ünnepi 
szentmise 10 órakor lesz.  
 
Október 8-án, szombaton 18 órakor vasárnapra érvényes szentmise lesz a kisgyermekes családok és a hittanosok családja 
számára.  
 
Október 9-én ÉVKÖZI HUSZONNYOLCADIK VASÁRNAP  
8 órakor magyar nyelvű szentmise, 10 órakor pedig szlovén nyelvű szentmise.  
 
Október 13-án, csütörtökön FATIMAI EMLÉKNAP 
17 órakor a fatimai Szűzanya elrendeltetésére imaórát tartunk a Legszentebb Oltáriszentség előtt, majd azt követően ünnepi 
szentmisét mutatunk be.  
 
Október 15-én, szombaton 9 és 12 óra között gyűjtjük az ÉVES HOZZÁJÁRULÁST a plébániai templom felújításához – A 
KARCOT. Október 16-án, vasárnap 14 és 16 óra között pedig a FALVAKON TARTUNK GYŰJTÉST.  
A plébániatemplom teljeskörű felújítása már néhány éve folyik. Csodásan, közös erővel felújítottuk a plébánia védszentje, 
Alexandriai Szent Katalin főoltárát, majd a felújítások sorát további öt mellékoltárral folytattuk, és végül a Szlovén Köztársaság 
Építészeti Intézetének utasítására hozzáláttunk az igencsak nedves templomfalak szanáláshoz. Először a falak külső és belső 
oldalán levertük a nedves vakolatot. A templom belső részének padlóburkolatát és a padlófűtést a magas költségek miatt 
érintetlenül hagytuk, emiatt azonban sokkal mélyebben és alaposabban kell szanálnunk a templomfalak külső oldalát. 
Eltávolítottuk a régi és elavult falszárító rendszert, amely az évek során pont az ellenkező hatást váltotta ki. 
Az egész templom köré kiépítettük a vízelvezető rendszert, amely az épület alapjától távol tartja a nedvességet, leraktuk az új 
szennyvízcsatornahálózatot, amely ugyanakkor elvezeti a tetőről lezúdult esővizet és a fűtőház felújítását követően az új 
mellékhelyiségekben keletkezett szennyvízét is. Az idei évben a már részben száraz falakon a belső oldalról lyukakat fúrtunk, 
amelyet védőfolyadékkal töltöttünk meg. A falak ebben az állapotban maradnak egészen jövő év ősziég, hogy tovább tudjanak 
száradni. A teljeskörű karbantartás egy ilyen monumentális épületen magas költségekkel jár. A jó együttműködésünknek 
köszönhetően a Magyar Kormánytól jelentős anyagi támogatásban részesültünk. Támogatásban részesülünk továbbá a község 
éves pályázatából is, amelyet az egyházközösségek részére ír ki; az illetékes községi bizottság az eszközöket minden éven a 
Hotizai, a Dobronaki és a Lendvai Plébánia között osztja fel.  
Kedves hívek, a plébániatemplom felújításáért önöktől ezidáig egyszer sem kértünk támogatást. A felújításhoz még rengeteg 
pénzre lesz szükségünk, ezért a 2022-es esztendő vége fele tartva arra kérem önöket, hogy lehetőségeik szerint adományaikkal 
járuljanak hozzá a templomunk felújításához, hogy ki tudjuk fizetni az idei évre esedékes nyitott számláinkat. Köszönet 
mindazoknak, akik felelősséget éreznek a több mint 300 évvel ezelőtt felépített szentélyünk iránt és hogy mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy azt meg tudjuk őrizni az utókornak.  
 
Október 15-én, szombaton 18 órakor vasárnapra érvényes szentmise lesz a kisgyermekes családok és a hittanosok családja 
számára.  
 
Október 16-án ÉVKÖZI HUSZONKILENCEDIK VASÁRNAP  
8 órakor magyar nyelvű szentmise, 10 órakor pedig szlovén nyelvű szentmise.  
 
Október 22-én, szombaton 18 órakor vasárnapra érvényes szentmise lesz a kisgyermekes családok és a hittanosok családja 
számára.   
 
Október 23-án ÉVKÖZI HARMINCADIK VASÁRNAP 
8 órakor magyar nyelvű szentmise, 10 órakor pedig szlovén nyelvű szentmise.  
 
Október 29-én, szombaton 18 órakor vasárnapra érvényes szentmise lesz a kisgyermekes családok és a hittanosok családja 
számára.  
 
Október 30-án ÉVKÖZI HARMINCEGYEDIK VASÁRNAP – HÁLAADÁS VASÁRNAPJA 
8 órakor magyar nyelvű szentmise, 10 órakor pedig szlovén nyelvű szentmise.  
 
November 1-jén, kedden MINDENSZENTEK ünnepe 
8 órakor magyar nyelvű szentmise, 10 órakor pedig szlovén nyelvű szentmise. 11.30-kor szentmise a gyertyánosi temetőben, 
ahol megáldjuk a felújított halottasházat. 18 órakor szentmise Petesházán.  
 
November 2-án, szerdán HALOTTAK NAPJA – 9 órakor kétnyelvű szentmise.   
 
MEGEMLÉKEZÉSEK - november 4-én; november 11-én; november 18-án; november 25-én. 
November hónap minden péntekén a 18 órakor kezdődő esti szentmisét a MEGEMLÉKEZÉSEKNEK szenteljük, hiszen 
november a megholtakért elmondott imák hónapja. Az önök felajánlása alapján azokért imádkozunk, akik nevét feltüntetik egy 
lapocskán és azt a szentmise előtt elhelyezik a Szent Kereszt-oltár előtt található kosárba. Írják le azon személyek nevét és 
vezetéknevét, akikért senki sem imádkozik, vagy akiknek a sírjuk feledésbe merült, vagy akik valami rosszat követtek el önök ellen, 
imádkozzunk továbbá minden meg nem született gyermekért, az önök példaképeikért, jótevőikért, …Mindazok nevét, akikért 
imát ajánlanak fel, a szentmise előtt felolvassuk és szentmisét mutatunk be értük.  
 

 


	Katera molitev je več “vredna”?  Že nekaj časa me bega vprašanje, ali je molitev posameznega človeka manj vredna kot skupna molitev? S predpostavko, da ena ali druga molitev prihaja iz srca. V evangeliju namreč slišimo Jezusa reči: “Kjer sta dva ali t...

