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Pozdravljeni! 
 

Kako hitro tečejo dnevi! S tem mesecem bomo že na 
polovici letošnjega leta. Verjamem, da gredo dnevi marsikomu 
počasneje, posebno še, če ne morete spati. Sočustvujem z 
vami.  

Mesec junij prinaša sklop povelikonočnih praznikov. Od 
binkošti (9. junija), ko se konča velikonočni čas, pa prek Svete 
Trojice (16. junija), Svetega Rešnjega Telesa (20. junija) do 
Srca Jezusovega (28. junija) in praznikov sv. Petra in Pavla 
(29. junija). 

V tem mesecu se nekateri veseli spominjate svojega 
rojstnega dneva, godu, obletnice poroke. Prepričan sem, da je 
– ali še bo – kdo od vaših otrok ali vnukov v teh dneh prejel 
zakrament prvega svetega obhajila ali birme. Morda bo v vaši 
župniji v tem času župnijsko srečanje za starejše in bolnike.  

Pa še na nekaj bi vas rad spomnil. Na praznik sv. Petra in 
Pavla bodo posvečeni novomašniki. Molimo za nove duhovne 
poklice in svetost le-teh. V tej zvezi predlagam nekaj 
konkretnega: vsakodnevno molitev očenaša in zdravamarije za 
družine in še en očenaš in zdravamarijo za nove duhovne 
poklice. Vesel bom, če se nam boste pridružili. 

 
Vaš Miro Šlibar 

 
 
 



 

DUHOVNE MISLI IZ ZAKLADNICE KATOLIŠKE 
AKCIJE 
 

Pred nekaj meseci me je nek starejši mož povabil na pogovor. 
Žena mu je umrla že pred nekaj leti in od takrat naprej se je 
vedno bolj zapiral v svojem stanovanju, a še bolj v svojem 
lastnem duhovnem zaporu. Pred leti se je namreč sprl s svojim 
dolgoletnim prijateljem, pravzaprav zaradi nepomembne 
zadeve. Vsa leta ga je ta odtujenost nekdanjega prijatelja, ta 
molk poln predsodkov in očitkov žrl in glodal v njegovi duši. 
»Začel sem devetdnevniško molitev k Sv. Duhu, da bi mi dal 
moči in korajžo za prvi korak, za prvo besedo odpuščanja, 
nato sem poklical prijatleja po telefonu in sva se srečala – 
najprej v mučni bližini, nato pri glažku vina,  pri previdni 
besedi, končno z objemom medsebojnega odpuščanja. Iz 
lastne moči bi tega ne zmogel, mi je ganjen pripovedoval. 
Takrat sem tako močno kakor nikdar prej začutil moč Svetega 
Duha, ki je vendar ogenj ljubezni, sprave in miru. Tako mi je s 
hvaležnim srcem govoril o svojih osebnih binkoštih in nato 
sva oba molčala. 

Binkoštni čudeži se dogajajo tudi danes med nami – tudi v 
meni, v tebi? 

      Jože Kopeinig 
 

PRIPOROČAMO  
 
* Svete maše na radiu Ognjišče bodo v juniju iz župnijske 
cerkve Marijinega oznanjenja v Ljubljani ob 19. uri. 
* Vsakodnevni rožni venec na radiu Ognjišče ob 5. uri. 
* Vsako tretjo soboto v mesecu je ob 21. uri na radiu Ognjišče 
Kateheza za bolnike. V juniju bo 15. junija.  

 
 



 

LITURGI ČNI KOLEDAR 
 

JUNIJ 2019 
9. junij: binkoštna nedelja 
10. junij: Marija, Mati Cerkve 
16. junij: sveta Trojica 
20. junij: sv. Rešnje Telo in sv. Rešnja Kri 
24. junij: rojstvo Janeza Krstnika 
27. junij: sv. Ema Krška 
28. junij: srce Jezusovo 
29. junij: sv. Peter in Pavel 
 

MOLITVENI NAMENI SVETEGA O ČETA 2019 
Združeni z Jezusovim poslanstvom 
 

Apostolat molitve od vsega začetka, danes pa kot Papeževa 
svetovna mreža molitve, ki se posebej hrani z nameni, ki jih 
predlaga Sveti oče, ohranja in širi pobožnost Srca Jezusovega. 
Vabim vas, da se vsi, posebno starejši in bolni, pridružite 
molitvi. 
 

Molitveni namen za junij 2019 
Za evangelizacijo: DUHOVNIKI IN NJIHOV NA ČIN 
ŽIVLJENJA 
Da bi duhovniki s skromnim in ponižnim načinom življenja 
zavestno udejanjali svojo solidarnost z najbolj ubogimi.  
 

PRAVILA O VREMENU IN LETINI IZ STOLETNE 
PRATIKE 
 

* Če junija sonce pripeka, vmes dežek pohleven rosi, ni treba 
se bati nam teka: obilo nam zemlja rodi. 
* Sever, ki v tem mesecu vleče, obilo žita v deželo privleče.  
* Kakor vreme na Medarda (8. junij) kane, tako ves mesec 
ostane.  
* Vid (15. junij), dežja ne daj, da bo dobre žetve kaj! 
* Če je v dežju trte cvet, malo teče vina v klet. 
 



 

BOG IMA SMISEL ZA HUMOR (Založba Emanuel, 2011) 
 

* Edinstven primer. Deset žensk istočasno pride v nebesa. 
Sveti Peter prosi tiste, ki nikoli v življenju niso opravljale, naj 
ostanejo na njegovi desni. Devet žensk se takoj postavi na 
njegovo levo. Sveti Peter se nato vprašujoče obrne k deseti, ki 
se oglasi: »Lahko govorite nekoliko glasneje, prosim, malo sem 
že naglušna.« 
 

* Hoja po vodi. Škot hoče priti na drugo stran Tiberijskega 
jezera in se pozanima pri bližnjem čolnarju, koliko bi to stalo. 
»200 dolarjev,« odgovori čolnar. »Saj ste nori! To je več kot 
preveč!« – »Veliko je, to je res, a ne pozabite, da je tu Jezus 
hodil po vodi …« – »Nič čudnega,« zagodrnja Škot, »pri 
takšnih cenah mu kaj drugega ni preostalo!« 
 

* Hudo mi je. Sestra Emilija je v svoji starostni pozabljivosti 
potožila: »Ne veste, kako mi je hudo. Pridem k spovedi in 
naenkrat ne vem nič, kar bi morala povedati. Potem pa 
spovedniku kar praznike voščim …« 
 

* Iluzija. Mlada žena pride k župniku in ga vpraša: »Gospod 
župnik, zadnje čase se veliko gledam v ogledalu in bolj ko se 
gledam, lepša se zdim sama sebi. Ali je to greh?« – »Seveda ne! 
To je ali pomota ali pa čudež!« 
 

* Marija priprošnjica. Molitev brata iz kartuzije v Belgiji iz 
16. stoletja: »Jezus Kristus, v tem času mi odteguješ svojo 
milost. Če mi jo ne boš takoj vrnil, se bom pritožil tvoji Materi 
Mariji!« 
 

…………………………………………………………………. 
Miro Šlibar, Ul. Emila Adamiča 60, 1356 Dobrova, GSM 00 386 31 613 378, 
miro.slibar@rkc.si; www.miro-slibar.rkc.si 
 


