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Spoštovani bralci Besede! 

Po veliki noči in drugih praznikih obhajamo sedaj čas med letom, 
nedelje med letom ali – kot jim rečemo – navadne nedelje. Vsi smo 
hvaležni, da smo v preteklosti, čeprav malo drugače, obhajali praznike 
in srečanja. /.../ Čisto blizu nam ostaja slovesni praznik apostolov Petra 
in Pavla ter (v Sloveniji – op. a.) posvečenje novomašnikov in diakonov. 
Če se že niste mogli udeležiti nove maše katerega od letošnjih 
novomašnikov, pa vem, da se jih s hvaležnostjo spominjate in zanje ter 
nove duhovne poklice tudi molite. Hvala vam! 

V tem mesecu, ko sonce najbolj pripeka, praznujemo godove kar 
štirih sozavetnikov naše celine: sv. Cirila in Metoda, sv. Benedikta in sv. 
Brigite Švedske. Priporočimo jim Evropo, naj jo povežejo z 
evangelijem, da ne izgubi krščanskih korenin, kakor je zapisal v 
julijskem Magnificatu (mednarodna mesečna molitveno-bogoslužna 
revija, ki izhaja v Sloveniji – op. a.) br. Miran Špelič. 

Ne  pozabimo, da v juliju obhajamo Karmelsko Mater Božjo in god 
sv. Krištofa, ki se mu priporočamo za varno vožnjo in je tudi priprošnjik 
v stiski. V tem mesecu bo kar potreben, saj smo veliko na poti. Da, 
varne naj bodo tudi poti do vaših zdravnikov, sorodnikov in drugam.  

Podarjam vam spomin na mojo, drugačno pot pred leti. Iz hišice ob 
samostanu Marijinih sester na Dobrovi sem se odpravil proti gozdu. 
Takole, čevlje skupaj zvezane čez ramo, bos. Pa mi sestra v vrtu reče: 
»Danes pa kar v 'maminih copatih'?« Pobožale so me te besede in 
spomnile na začetek življenja. Drobcen dogodek naj tudi vas spomni na 
vaše starše in mladost. Vsem, ki ste ali še boste praznovali rojstne 
dneve, kličem Božjega blagoslova in Marijinega varstva in vse 
pozdravljam.                                                                                

                                                
Vaš Miro Šlibar 



 

 

LITURGI ČNI KOLEDAR  

JULIJ 2020 
2. julij: obiskanje Device Marije 
3. julij: sv. Tomaž, prvi petek 
5. julij: sv. Ciril in Metod, zavetnika Evrope 
11. julij: sv. Benedikt, zavetnik Evrope 
16. julij: Karmelska Mati Božja 
22. julij: sv. Marija Magdalena 
23. julij: sv. Brigita Švedska, sozavetnica Evrope 
24. julij: sv. Krištof 
25. julij: sv. Jakob, apostol 
26. julij: sv. Ana in Joahim 
 

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 julij 2020, splošni molitveni namen:  
NAŠE DRUŽINE 

Molimo, da bi znali današnje družine spremljati z ljubeznijo, 
spoštovanjem in z nasveti. 

 
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 juliju iz stolnice Sv. Nikolaja v 
Murski Soboti ob 19. uri. 
* Vsakodnevni rožni venec na radiu Ognjišče ob 5. uri.  
* Vsako tretjo soboto v mesecu je na radiu Ognjišče Kateheza za 
bolnike. Tokrat bo 18. julija ob 21. uri. Pogovarjali se bomo o slepih 
in slabovidnih, pa ne le o njih. 



 

 

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 
pripravlja mag. Roman Starc, župnik stolne cerkve v Ljubljani. 
 
Sveti Krištof, mučenec, (3. stoletje, goduje 24. julija) 

Samo dva zgodovinska podatka vemo o svetniku, ki ga še danes 
srečamo naslikanega na marsikateri cerkvici in velja za zavetnika 
popotnikov in voznikov. Poznamo njegovo ime: Kristonosec – in pa 
dejstvo, da je umrl mučeniške smrti, najverjetneje za časa cesarja 
Decija okoli leta 250.  

Toliko bolj zgovorna pa je legenda, ki med drugim o njem 
pripoveduje naslednje: Sveti Krištof je bil ogromne postave in strašen 
na pogled. Bil je v službi pri kralju svoje dežele, a se je odločil, da bo 
raje poiskal najmogočnejšega kralja na svetu in služil njemu. Po 
dolgem in neuspešnem iskanju, ko ga celo hudič »razočara«, ker se 
boji križa, sreča puščavnika, ki ga seznani z vero v Križanega ter mu 
na koncu reče, da lahko temu kralju služi samo s postom ali dolgimi 
molitvami. A ker Krištof tega ne zmore, mu predlaga: »Poznaš veliko 
reko, ki jo mnogi težko prečkajo? Ker si tako visok in močan, pojdi k 
njej in tam pomagaj tistim, ki želijo čez: to bo Kristusu kralju, ki mu 
želiš služiti, zelo všeč, in tam se ti bo dal spoznati.«  

Krištof si ob reki postavi kolibo, izruje mlado drevesce, ki mu 
služi za palico in začne prenašati ljudi preko reke. Po dolgem času pa 
ponoči zasliši otroški glas, ki ga kliče: »Krištof, pridi sem in me 
ponesi čez reko!« Šele po tretjem klicu najde na obali dečka, si ga 
zadane na ramena in z njim prečka reko. A bolj ko se bližata drugemu 
bregu, težji postaja deček, dokler Krištof na koncu ne vzklikne: »O, 
deček, kako si težak! Zdi se mi, kakor da bi na ramenih nosil ves 
svet!« Ta pa mu odgovori: »Nikar se ne čudi, Krištof, kajti na ramenih 
ne nosiš samo celega sveta, pač pa tudi njega, ki ga je ustvaril; jaz sem 
Kristus, kralj, ki mu želiš služiti. Da pa boš verjel, da sem res jaz, 
zasadi, ko se boš vrnil nazaj, svojo palico v zemljo in do jutra bo 
ozelenela, zacvetela in rodila dateljne.«  



 

 

TOLAŽBA IZ BOŽJE BESEDE 
 

»Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Mar stiska ali nadloga, 
preganjanje ali lakota, nagota ali nevarnost ali meč? V vseh teh 
preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil« (Rim 8,35.37). 
 
PASTORALNE PRIGODE IN NEZGODE, Duhovnost duhovnih 2 
 

Brodolom. Dva mornarja sta doživela brodolom in na ostanku ladje 
preživela dva dni, upajoč na rešitev. Dlje ko čakata, manj upanja imata. 
Nazadnje začne eden od njiju moliti: »Gospod, če naju rešiš, ne bom 
več pil, ne bom kadil, ne bom lagal, ne bom prostaško govoril …« 
»Nehaj!« zavpije drugi. »V daljavi vidim ladjo!« 

Neznosna poletna vročina. Z vlakom potujeta v enem kupeju lepo 
oblečen gospod in frančiškan v habitu. Čez nekaj časa gospod vstane, 
sleče suknjič, si oddahne ter se pošali z redovnikom: »Žal mi je, da tudi 
vi ne morete narediti tako.« Tedaj gre frančiškan iz kupeja in se kmalu 
vrne s hlačami v roki ter se obrne h gospodu: »Žal mi je, da tudi vi ne 
morete narediti tako.« 

Darovi pri maši. Po maši otrok vpraša mamo: »Mama, za koga so 
danes nabirali darove?« – »Za družino nekega revnega krojača.« – 
»Sedaj mi je jasno, zakaj je oče v košarico dal gumbe.« 

V letalu. Če je papež Kristusov namestnik na zemlji, ali ga moramo 
poslušati tudi takrat, ko je v letalu? 

Mali prerok. Kako je kit lahko požrl Jona? Zato, ker Jona spada med 
dvanajst malih prerokov.  

Najsrečnejši mož. Zakaj je bil Adam najsrečnejši mož? Ker ni imel 
tašče. 
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