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Dober dan! 

Pozdravljeni v poletnem julijskem mesecu, ko se bliža 
»jubilejna«, dvajseta številka tega preprostega lističa, ki ga 
prejemate vsak mesec. Hvaležen sem vašemu duhovniku ali 
njegovemu sodelavcu, ki vam omogoči to glasilo.  

V mesecu juliju se podobno kot v prejšnjih mesecih zvrsti 
kar nekaj pomembnih praznikov in seveda tudi vaših osebnih 
spominov. S hvaležnostjo in molitvijo se spominjam rajnega 
ata in mame, pa tudi brata, ki so umrli v tem mesecu. Prav 
tako tudi osebnega začetka življenja, tudi Božjega, po 
zakramentu krsta. In seveda nove maše pred 
štiriinštiridesetimi leti.  

Pa vi? Za lepo recimo Bogu hvala. Za težje pa bodimo 
hvaležni Bogu, da nas tudi po preizkušnji vzgaja za še več.  

Vem, da ob vseh nevšečnostih, ki jih prinaša starost in 
bolezen, ne boste šli na morje, v toplice, v gore ali kam 
drugam. Vseeno pa vam privoščim oddih v tistem, kar je vam 
ljubo in imate radi. Veselite se z vašimi in jim privoščite, da 
gredo za nekaj časa od doma.  

Pa še to. Z veseljem vas bom v tem mesecu juliju 
»obiskoval« z mašno daritvijo iz kapele radia Ognjišče, 
posvečene sv. Materi Tereziji iz Kalkute in p. Piju. Če pa vam 
uspe poslušati radio Ognjišče, bomo lahko poklepetali na 
radijski katehezi, ki bo 20. julija v živo. 

 
Vaš Miro Šlibar 

 



 

DUHOVNE MISLI IZ ZAKLADNICE KATOLIŠKE 
AKCIJE 

 
Živeti v ravnovesju - to je osnovno življenjsko hrepenenje.    
V poklicnem svetu se danes veliko govori o tako imenovanem 
work-life-balance. Delo in počitek, oboje naj bi bilo v pravem 
razmerju. Jezus povabi apostole, ki so se ravnokar vrnili z 
misijonskega potovanja, naj gredo z njim, da se bodo spočili. 
Toda sledila jim je množica, zato je Jezus spremenil načrte in 
se ljudem posvetil. Ljudem, ki so duhovno in telesno lačni, je 
ponudil besedo upanja in nato še z njimi delil kruh. 
 
Lahko bi rekli, da je Jezus spet enkrat pozabil nase in na 
počitek. Če pa pogledamo na njegovo življenje, vidimo, da je 
živel v ravnotežju. Tako živeti pomeni, zaznati lastne potrebe 
in potrebe drugih ter biti v pravem trenutku na strani tistega, ki 
te potrebuje. 
 

Tonč Rosenzopf-Jank 
 

LITURGI ČNI KOLEDAR 
 
JULIJ 2019 
3. julij: sv. Tomaž 
5. julij: sv. Ciril in Metod, zavetnika Evrope 
11. julij: sv. Benedikt, zavetnik Evrope 
12. julij: sv. Mohor in Fortunat 
16. julij: Karmelska Mati Božja 
22. julij: sv. Marija Magdalena 
23. julij: sv. Brigita Švedska, sozavetnica Evrope 
25. julij: sv. Jakob Starejši 
26. julij: sv. Joahim in Ana 
29. julij: sv. Marta iz Betanije 
31. julij: sv. Ignacij Lojolski 
 



 

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 julij 2019 
Splošni: CELOVITOST PRAVI ČNOSTI 
Da bi tisti, ki delijo pravico, pri tem ohranili svojo integriteto 
in da bi krivičnost, ki prevladuje v svetu, ne imela zadnje 
besede. 
 
PRIPOROČAMO  
 

* Svete maše na radiu Ognjišče bodo v juliju iz kapele radia 
Ognjišče 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 juliju bo 20. julija, tokrat v živo. 
Prosim, da pokličete.  
 
PRAVILA O VREMENU IN LETINI IZ STOLETNE 
PRATIKE 
 

* Če je na drugi dan julija lepo, tako do konca meseca bo. 
* Če Cirila in Metoda (5. julij) dež pere, orehe in kostanj z 
drevja opere.  
* Aleš (17. julij) soparen in suh, napravi za zimo si dober 
kožuh.  
* Če na Marjeto (20. julij) dež lije, seno na travniku gnije.  
* Če Magdalena (22. julij) v dežju stoji, dolgo, slabo poletje 
preti. 
* Svetega Jakoba (25. julij) jasno če je nebo, tudi za božič bo 
krasno ko ribje oko; oblačno ti priča odjugo božiča. 



 

BOG IMA SMISEL ZA HUMOR  (Založba Emanuel, 2011) 
 
* Na križ si šel. Sedemletni Filip je v času počitnic vsak dan po 
zajtrku pomival posodo. Ko je bila na obisku teta, se je o 
njegovi pridnosti lahko prepričala tudi ona. Ko je v dnevni sobi 
z bratci pospravljala igrače, se je iz kuhinje zaslišala pesem: 
»Na križ si šel Gospod, na križ si šel za nas …« (resnična) 
 
* Naslednik. Župnik zapušča župnijo, v kateri je deloval šest 
let. Zadnje dni bivanja v tej župniji izkoristi za nekaj 
poslovilnih obiskov. Na enem od obiskov mu starejša gospa 
zatrdi, da njegov naslednik prav gotovo ne bo tako dober kakor 
on. Župnik je ob teh besedah počaščen, pa tudi malo nerodno 
mu postane. Zato se brani: »Ah, dajte no, kaj pa govorite!« – 
»Govorim, kar je res,« je prepričana gospa. »Že petič, kar 
pomnim, menjamo župnika – in vsak je le slabši od 
prejšnjega!« 
 
* Nesi me. Triletni Luka in njegov dedek se nekam odpravljata 
z avtom. Luka se ob hišnih vratih dedka oklene in mu reče: 
»Nesi me!« Dedek se brani: »Ne morem, pretežak si!« Luka pa 
ga spodbudi: »Dobra vaga v nebesa pomaga!« (resnična) 
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