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Dragi vsi! 

Na začetku epidemije, pred približno tremi meseci, so me 
svojci poklicali in povedali, da imajo v bolnišnici bolnika. 
Čeprav ni imel koronovirusa, bolnišnični duhovnik ni smel k 
njemu. Zaupali so mi bolnikovo telefonsko številko in izrazili 
željo, da ga pokličem po telefonu. V večkratnem pogovoru sva 
oba spoznala koristnost takega telefonskega pogovora. Kako 
vesel sem bil, da je po dolgem bolnišničnem zdravljenju odšel 
domov. Povabil me je, da ga obiščem tudi na  domu. 

Prepričan sem, da je bilo takih »obiskov« v času, ko nismo 
smeli na obiske, veliko. Danes bi vas na tak način rad vse 
obiskal. Ob tem bi vam čestital, da ste preživeli te čase, 
obenem pa se zahvalil, da ste z molitvijo in vdanim 
prenašanjem vsega veliko pripomogli k zboljšanju 
zdravstvenega stanja pri nas in v svetu. Čestitki in zahvali 
dodam še prošnjo, da poskrbimo za zdravje in kličimo 
blagoslova tudi vsem v zdravstvu, sociali in politiki. 

Ob tem v juniju gotovo ne bomo pozabili na tri velike 
Gospodove praznike: Sveto Trojico, Rešnje telo in kri ter Srce 
Jezusovo; in še dva svetniška slovesna praznika: Janeza 
Krstnika ter Petra in Pavla. Konec meseca, 27. junija pa 
praznuje naša deželna zavetnica, sveta Ema Krška. 

V Jezusovem in Marijinem Srcu povezani in pozdravljeni! 
 
                      Vaš Miro Šlibar 

 



 

 

LITURGI ČNI KOLEDAR  

JUNIJ 2020 
1. junij: binkoštni ponedeljek, Marija, Mati Cerkve, začetek vrtnic 
5. junij: prvi petek 
7. junij: sveta Trojica 
11. junij: sveto Rešnje telo in sveta Rešnja kri 
19. junij: Srce Jezusovo 
20. junij: Marijino brezmadežno Srce 
24. junij: rojstvo Janeza Krstnika 
27. junij: sv. Ema Krška, ustanoviteljica krške škofije, zavetnica Dežele    

Koroška 
29. junij: sv. Peter in Pavel 
 

MOLITVENI NAMENI SVETEGA O ČETA 2020  
Zaupani njegovi svetovni mreži molitve 

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 2020, za evangelizacijo: POT SRCA 

Molimo, da bi vsi trpeči našli svojo pot v življenju in dopustili, da se 
jih dotakne Srce Jezusovo. 

 
PRIPROŠNJIKI V SILI 

K nekaterim svetnikom so se ljudje v različnih boleznih in stiskah naj-
pogosteje zatekali. Zanje se je uveljavil naziv »štirinajst priprošnjikov 
v sili«. Vsak mesec se bomo srečali z enim izmed njih. Za tisk jih bo 
pripravljal mag. Roman Starc, župnik stolne cerkve v Ljubljani. 
 

Sveti Ahacij in tovariši, mučenci (1. stoletje; god: 22. junij) 
 

O Ahaciju, enem izmed štirinajstih priprošnjikov v sili, obstajajo 
skoraj samo legende. Bil naj bi doma iz Kapadokije, pogan in stotnik 
rimske vojske. Skupaj s svojimi vojaki se je odrekel poganstvu in 



 

 

postal kristjan. Ko je cesar Hadrijan ukazal grozovito preganjanje 
kristjanov, mu je z vojaki odpovedal zvestobo in se izrekel za Jezusa. 
Cesar jih je vrgel v ječo in dal na različne načine mučiti, na koncu pa 
so jih odgnali na goro Ararat v Armeniji in križali. Na glave so jim 
dali trnjeve krone in v telesa zabijali žeblje. Ahac pa je skupaj s 
svojimi vojaki molil: »Oče nebes in zemlje, ki si nas odrešil iz 
največje teme in pripeljal k luči Božje vere, sprejmi naše duše, ki ti jih 
po Kristusovem posredovanju prinašamo.«  

Zgodba o Ahaciju in njegovih tovariših naj bi križarjem vlivala 
pogum in zaupanje, če bi jih doletela smrt v notranjosti Male Azije ali 
v Palestini. Njegovo češčenje je še danes živo v Avstriji, na 
Bavarskem in Češkem. V letih od 1593 do 1675 je bil tudi deželni 
varuh tedanje Kranjske. 

V naših krajih ima njegovo češčenje svoje zgodovinsko ozadje, 
saj je na dan sv. Ahacija, 22. junija 1593, vojska slovenskih strelcev 
pod poveljstvom Andreja Turjaškega in Adama Ravbarja izbojevala 
eno najslavnejših zmag proti Turkom. Zmaga je odmevala po vsem 
krščanskem svetu in so jo pripisovali priprošnji in pomoči sv. Ahacija.   

Upodabljajo ga kot vojaka s trnjevim vencem na glavi, z velikim 
križem in mečem. K njemu se zatekajo v vseh stiskah, zlasti v hudih 
boleznih, v smrtnem strahu in kadar je človek v dvomu.  
 
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 juniju iz župnijske cerkve 
Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani ob 19. uri. 
* Vsakodnevni rožni venec na radiu Ognjišče ob 5. uri.  
* Vsako tretjo soboto v mesecu bo na radiu Ognjišče ponovno 
Kateheza za bolnike. Tokrat bo 20. junija ob 21. uri. Pogovarjali se 
bomo o četrti božji zapovedi: Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo 
živel in ti bo dobro na zemlji. 

 



 

 

PASTORALNE PRIGODE IN NEZGODE, Duhovnost duhovnih 2 

* Spodbuda. Neki župnik je želel spodbuditi moške v svoji župniji, da 
bi bolj sodelovali v cerkvenem življenju, pa jih je ob neki priložnosti 
nagovoril takole: »Ko ste se rodili, so vas v cerkev prinesle vaše matere. 
K poroki so vas pospremile vaše žene. Ko boste umrli, vas bodo 
prinesli vaši prijatelji. Ali ne bi vsaj enkrat prišli v cerkev 
prostovoljno?« 

* Infarkt. Dober človek, a krhkega zdravja, je po smrti svojega 
sorodnika podedoval veliko bogastvo. Njegovi sorodniki, ki so vedeli, 
kako slabo srce ima, so se spraševali, kako naj mu to povedo, saj so se 
bali, da ga ne zadene infarkt. Odločili so se, da bodo za pomoč zaprosili 
župnika. Župnik, pripravljen pomagati, nekega dne obišče bogatega 
dediča in ga vpraša: »Povejte mi, kaj bi storili, če bi vam Bog v svoji 
veliki dobroti poslal milijon evrov?« – »Polovico bi dal za cerkev …« 
Župnik takoj pade po tleh. Zadel ga je infarkt.  

* Pobožno prepevanje. Znano je, da obstajajo različne pobožnosti. 
Neki župnik je doživel tudi tole. Blizu župnišča je živela soseda, ki je 
vsako jutro prepevala neko Marijino pesem. Ob prvi priložnosti jo je 
župnik pohvalil: »Zelo ste pobožni. Vsako jutro slišim, kako prepevate 
v čast Mariji.« – »Morda imate prav, gospod župnik, jaz pa vem samo 
to, da so na koncu tretje kitice jajca kuhana na mehko, na koncu pete pa 
na trdo.« Župnik razočarano zamrmra: »Plitvo vodo je težko 
vzburkati.« 

* Bistveno. Kako so nekatere malenkosti bistvenega pomena v 
življenju! O tem nam govori naslednja prigoda. Neki župnik je posebno 
rad imel procesije. V njegovi župniji so se dolgo pripravljali na telovsko 
procesijo. Končno je bilo vse pripravljeno: bandera, sveče, nebo, 
bratovščine v svojih oblekah, kadilnice … Tik preden je procesija 
krenila, opozori kaplan župnika: »Pozabili ste prinesti hostijo iz 
tabernaklja!« Župnik raztreseno odgovori: »Ali moram res sam skrbeti 
za vsako malenkost?« 
 
........................................................................................................................................................
Miro Šlibar, Ul. Emila Adamiča 60, 1356 Dobrova, GSM 00 386 31 613 378, 
miro.slibar@rkc.si; www.miro-slibar.rkc.si 


