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Dober dan!  

Nekaj dni pred binkoštmi smo začeli mesec junij, rožnik. Pravo ime za 

mesec obilnih in dišečih rož. Ste že slišali za tisto anekdoto o 

Mahatmi Gandiju? Nekoč naj bi ga vprašali, kako bi mogli Indijcem 

napraviti sporočilo o Jezusu bolj razumljivo. Gandi naj bi odgovoril: 

»Pomislite na skrivnost vrtnice: Ta ne stori čisto nič, ampak diši, in 

zato jo vsi ljubijo. Dišite torej!« Ljubezen je vonj, ki naj bi prihajal od 

kristjanov, vseh, tudi vas starejših, bolnih in preizkušanih. V 

sinodalnem letu to posebej čutimo ob geslu »Hodimo skupaj!« Ljudje 

neradi poslušajo pridige o ljubezni. Toda če pri nas diši po ljubezni, 

bodo to zavohali. In nekateri bodo hoteli vedeti, od kod prihaja ta 

čudoviti vonj. Dopustimo, da bo dišala naša ljubezen.  

Pa ni vedno lahko. To boste razumeli tudi ob naslednjem zapisu. Bom 

čisto oseben. Okoli cvetne nedelje sem začutil nekaj na koži. 

Zdravnica je ugotovila pasovec-zoster, ali drugače povedano: herpes 

nad pasom. Po ustreznih zdravilih še kar trajajo bolečine, skoraj dva 

meseca. Pomislim na mnoge izmed vas, ki imate še večje bolečine in 

trajajo več kot dva meseca. Jezus nas vabi, da pridružujemo svoje 

trpljenje za velike namene Cerkve. Ne pozabimo na duhovne poklice 

in zvestobo poklicanih, na novomašnike, ki so ponekod v svetu 

posvečeni v duhovnike na praznik sv. Petra in Pavla. Ne nazadnje, 

tudi na vašega duhovnika, ki vas z Jezusom obiskuje ob prvih petkih. 

Pa tudi za mir v Ukrajini in v svetu. V prošnji, da Jezus, krotki in iz 

srca ponižni, upodobi naša srca po svojem Srcu, vas vse pozdravljam 

in blagoslavljam.  
                                                                                                                 

Vaš Miro Šlibar 



 

LITURGIČNI KOLEDAR 

JUNIJ 2022 

  3. junij: prvi petek 

  5. junij: binkoštna nedelja 

  6. junij: Marija, Mati Cerkve 

12. junij: sveta Trojica 

16. junij: sv. Rešnje Telo in Kri 

23. junij: rojstvo Janeza Krstnika 

24. junij: Srce Jezusovo 

25. junij: Marijino brezmadežno Srce 

27. junij: sv. Ema Krška, ustanoviteljica krške škofije 

29. junij: sv. Peter in Pavel 

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA  

Zaupani njegovi svetovni mreži molitve za leto 2022 

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, po-

sebno starejši in bolni, pridružite tej molitvi.  

Molitveni namen za junij 2022: ZA DRUŽINE.  

Molimo za krščanske družine po vsem svetu, da bi na konkreten način 

živele zastonjskost ljubezni in svetost v vsakdanjem življenju.  

PRIPOROČAMO 

* Če želite poslušati slovenski cerkveni Radio Ognjišče, prilagam 

njegov internetni naslov za poslušanje prek spleta: 

"http://radio.ognjisce.si/sl/radio/iradio/". 

* Svete maše na radiu Ognjišče bodo v mesecu juniju iz župnijske 

cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovja v Ljubljani ob 19h. 

* Vsakodnevni rožni venec na radiu Ognjišče ob 5. uri.  

* Vsako tretjo soboto v mesecu je na radiu Ognjišče Kateheza za 

bolnike. Tokrat bo 18. junija ob 21. uri. 

* Svete maše na slovenski katoliški televiziji TV Exodus 

("https://www.exodus.si"): ob delavnikih ob 6h, 12h, 18h in 24h; ob 

nedeljah pa ob 8.30h, 12h, 13h, 18h in 19h. 



 

UTRINKI VZPOREDNIH SVETOV – Metka Klevišar 

Nobene lekcije ne moremo preskočiti 

 Verjetno ni nikogar, ki v življenju še ni doživel razočaranja. 

Najtežje je gotovo takrat, ko so zanj odgovorni naši najbližji, 

družinski člani in prijatelji, ki jim zaupamo in nam veliko pomenijo. A 

tudi taki dogodki so del življenja. Nobenega smisla nima, če jih 

preveč dramatiziramo. Kljub bolečini se poberemo in gremo naprej.  

 Škoda bi bilo, če zaradi takih izkušenj ne bi nikomur več zaupali. 

Tudi take neprijetne lekcije potrebujemo za življenje. Iz njih se veliko 

naučimo. Predvsem tega, da naše življenje kljub vsem prizadevanjem 

ne more biti nikoli popolno. In še, kako se večkrat ustaviti in se 

vprašati, koga smo pa morda mi razočarali in prizadeli. Ne slepimo se, 

da nismo nikogar. 

ANGELI ZATE – p. Janez Šamperl 

Angeli solzne doline 

V dolini, prekrasni milini, / kjer solze postajajo biseri, / ko angeli 

razpodijo temne oblake / in Božje sonce posije na človeške otroke, / 

so doma / te ljubezni: / vera, upanja, vsa dobrota, / pa tudi sovraštvo. / 

Tu so doma vsi objemi in junaštva, / pa tudi hudodelstva, prostaštva. / 

Tu sta krivica in odpuščanje. / Skupaj rasteta pšenica in ljuljka / do 

žetve – do zadnjega dne. / Po žetvi se angeli solzne doline umaknejo / 

novim angelom, / od Boga določenim, / ki odpirajo nebeška vrata ali 

duri pekla, / odvisno, / kaj bomo prinesli pred Boga, / pšenico ali 

ljuljko. / Dokler v bisernosolzni / dolini živimo, / še zdaleč ni vseeno, 

/ kaj sejemo in kaj gojimo. / Močno si prizadevajmo za pšenico, / 

ljuljki in vratom pekla / pa se na daleč izognimo.  

SMEH JE NAJBOLJŠI ZDRAVNIK 
Pripravil: Primož Prepeluh, pastoralni asistent v farah Podgorje, Kapla ob Dravi in Bilčovs 

Bolnega moža obišče župnik. Po nekaj časa pride iz bolniške sobe in reče 

z resnim izrazom: »Vaš mož mi nikakor ni všeč!« – »Vas popolnoma 

razumem, meni tudi ni, gospod župnik, ampak najine otroke ima pa tako 

rad!« 



 

Priljubljeni župnik obišče družine. Dve ženski ga opazujeta in ena izmed 

njiju pravi: »Iz njegovega talarja bi si lahko sešili dve krili!« Župnik to sliši 

in reče ženama: »Res je. In ostalo bi še nekaj blaga, s katerim bi si lahko 

zamašili usta!« 

»Od včeraj sem brez vozniške,« razlaga Stane svojemu sodelavcu. – »Kaj 

pa si delal?« – »Prehiteval sem na avtocesti.« – »Ja, ampak to ni 

prepovedano!« – »To že. Prehiteval sem nekoga, ki je vozil v nasprotno 

smer!« 

Učiteljica: »Blanka, znaš že plavati?« – »Ja, učiteljica!« – »Kje si se pa 

naučila?« – »V vodi!«  

Mici se je s svojim avtom zaletela v drugega. »To ne more biti res,« se jezi 

lastnik obtolčenega avta, »ste sploh kdaj naredili izpit?« Mici vsa ogorčena: 

»Verjetno večkrat kot vi!« 

Pri prodajalcu sladoleda je na vroč poletni dan dolga vrsta. »Pridi, greva 

dalje,« reče mati svoji hčeri Sari, »zaradi ene kepice sladoleda se ne izplača 

četrt ure stati v vrsti.« Sara pa se ne pusti pregovoriti in reče: »Pa mi kupi 

dve kepici, da se bo izplačalo!« 

Polnoč je že dolgo mimo. Mladi očka še vedno s kričečim dojenčkom v 

naročju hodi gor in dol po otroški sobi. Njegova mlada žena pogleda noter in 

reče: »Ti ubožec! Danes se spet ne boš naspal!« – »Malo pa že,« zagodrnja 

mladi oče, »leva roka mi že spi!« 

UGANKO IMAM – Katarina Urh 

* V dvoje kril je ujeta, / pa nikoli ne leta, / skozi radovedne oči / vsemu 

svetu govori. (agijnk) 

* Enim vse skrije, / drugim pokaže, / brez njega ni hiše, / niti garaže. (onko) 

* Ga marsikdo pozna, / saj je lepo rejen, / le kože le bolj malo ima / in še po 

tisti je tepen. (nebob) 

* Od nje vedno / marsikaj se naučiš, / ni pa vredno, / da kar naprej v njej 

živiš. (tsolketerp) 

* Spredaj, zadaj / je enaka, / ob straneh in spodaj / pa te luknja čaka.       

(acijam) 

* Zanj pa res velja / napotek ta: / bolje ga je dati, / kot pa le pričakovati. 

(hemsan) 

* Se na obrazu smuka, / iz oči pokuka, / tudi brez žganja / z lica sence 

odganja. (ajlov arbod) 
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