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Pozdravljeni!  

Bog ve, kakšne spomine imate na mesec, julij – rožnik. Sam se 

spominjam več smrti najbližjih v tem mesecu, pa tudi svojega 

rojstnega dneva, o katerem so mi povedali drugi, pa godovnega dneva. 

Je tudi mesec moje nove maše. 

Kaj pa vaši spomini? Vem, da so lepi in tudi drugačni. Prikličite si jih 

v spomin. V veliki hvaležnosti sta to storila zlatoporočenca v baziliki 

Svete Marije v župniji Petrovče. V tej čudoviti božjepotni cerkvi sem 

imel zadnjo majsko nedeljo srečanje za starejše in bolnike. Že ob 

prihodu mi je župnik povedal, da bo dvojno praznovanje. Poleg 

srečanja za starejše bo tudi zlata poroka. Vesel sem bil lepega 

sodelovanja pri sveti maši, tako pri oltarju kot na koru. Kot običajno 

smo po Božji besedi in nagovoru obhajali zakrament bolniškega 

maziljenja. Kar 50 žena in mož je prejelo ta zakrament.  

Pred blagoslovom in oznanili je župnik opravil obred zlate poroke. 

Lepo je bilo videti odrasle otroke in vnuke ter bližnje sorodnike ob 

zlatoporočencih. Vsi smo ob spominu na poročni dan, ko sta z 

zakramentom svetega zakona sklenila zavezo med seboj in Bogom in 

obnovila svoje obljube, prosili Gospoda, naj ju okrepi s svojo 

milostjo.  

S prirejenim besedilom, ki smo ga slišali na zlati poroki, na vse vas 

kličem Božji blagoslov: »Hvaljen bodi, Gospod, ker si nam v srečnih 

in nesrečnih dnevih našega življenja dobrotno stal ob strani. Pomagaj, 

da ohranimo medsebojno ljubezen, da bomo dobri pričevalci zaveze s 

teboj.«  

 Vaš Miro Šlibar 



 

LITURGIČNI KOLEDAR 

JULIJ 2022 

  1. julij: prvi petek 

  2. julij: prva sobota 

  3. julij: 14. nedelja med letom 

  5. julij: Ciril in Metod, slovanska apostola, sozavetnika Evrope 

10. julij: 15. nedelja med letom 

17. julij: 16. nedelj med letom 

24. julij: 17. nedelja med letom – Krištofova nedelja, svetovni dan starih 

staršev in ostarelih 

31. julij: 18. nedelja med letom 

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 julij 2022: ZA OSTARELE.  

Molimo za ostarele, ki predstavljajo korenine in spomin naroda, da bi 

njihove izkušnje in njihova modrost pomagale mladim gledati v 

prihodnost z upanjem in odgovornostjo.  

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 juliju iz stolnice sv. 

Nikolaja v Murski Soboti 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 16. julija 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 19. 



 

UTRINKI VZPOREDNIH SVETOV – Metka Klevišar 

Kar je zares naše, nosimo v sebi 

Nisem bila presenečena za to staro gospo. Njeni otroci so po svetu, v 

hiši živi sama in zase skrbi le še z veliko težavo. Prijatelji so ji 

pomagali najti mesto v bližnjem domu, pa je to možnost odklonila, češ 

da ne more pustiti svoje hiše in vsega, kar ima. To »vse, kar ima« ji 

seveda prav nič ne pomaga pri njeni nebogljenosti. To, kar ima, ji 

postaja le breme. Kljub visoki starosti se gospa noče ločiti od ničesar. 

Tako bo verjetno ostalo do njene smrti in takih zgodb je v Sloveniji 

nešteto. Na starost se človeka verjetno res ne da spreminjati, a če se že 

v mladosti učimo, da ni dobro postati preveč navezan na premoženje, 

nam bo nekoč gotovo lažje. Konec koncev nihče od nas ne bo ničesar 

odnesel s seboj.  

 

ANGELI ZATE – p. Janez Šamperl 

Angeli zate, za tvoje bližnje in daljne 

Angeli zate / so vsi / blizu tebe, / so s teboj / in okrog tebe. / Svoje 

angelske roke / sklepajo, / kakor da bi molili. / Svoje besede šepečejo, 

/ kakor da bi govorili. / S svojimi perutmi mahajo, / kakor bi božali / 

razbolelo telo, / ko potrebuje pomoč, / ranjeno dušo, / ko išče smisel in 

moč / za novi korak / čez prepad / ali čez kamen oglat, / čez drn in strn 

/ življenjskega toka, / ki ponuja ga Božja roka.  

Angeli bedijo, / noč in dan skrbijo, / da življenje teče v pravo / smer. / 

Zato hvali Boga / za angele svete, / posebej za tiste, / ki jih pošilja le 

zate, / za vse tvoje / bližnje in daljne / sestre in brate.  

  

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

Zobozdravnik prosi svojega pacienta: »Ali bi lahko enkrat zavpili zelo 

naglas?« – »Zakaj pa? Saj me nič ne boli!« – »Seveda ne, ampak čakalnica je 

nabito polna in čez dve uri se bo začel prenos nogometnega derbija!« 

Peter sreča dobrega prijatelja še iz šolskih časov, kako na hrbtu nosi kavč. 

»Si postal dostavljavec pohištva?« – »Ne, ne, sem psihiater in ravnokar grem 

na hišni obisk!« 



 

Učitelj razdeli spričevala: »Jani, bojim se, da bo tvoj oče dobil sive lase, ko 

bo videl tvoje ocene!« – »Ah, tega bi se on razveselil, ker je že dolga leta brez 

las!« 

Franci vpraša Jožeta: »Kako ti gre s tvojimi gimnastičnimi vajami? Se že 

lahko dotakneš prstov na nogi?« – »Dotaknem še ne, ampak od včeraj jih lahko 

že vidim!« 

Avstrijec in Slovenec stavita, kdo bo prej zgradil hišo. Po štirih tednih pokliče 

Avstrijec: »Še tri dni, pa bo zgrajena!« Slovenec odvrne: »Še tri dovoljenja, pa 

bom začel!« 

Dva klošarja sta prijeta in pripeljana na policijsko postajo. Zaslišijo ju: 

»Poklic?« – Prvi  odgovori: »Brezposeln.« – »In vi?« – »Jaz sem njegov 

tajnik.« 

Štefan sreča prijatelja Poldeta, ki hodi z opornicami (berglami): »Kaj pa se ti 

je zgodilo?« – »Prometna nesreča!« – »Grozno. Pa ne gre brez opornic?« – 

»Hja, to je pa tako. Zdravnik mi pravi, da gre, odvetnik pa, da ne!« 

Monika se pelje po cesti. Neki elektro delavec se začne ravno vzpenjati na 

drog električne napeljave. Monika mu sikne skozi zobe: »Tako slabo pa spet ne 

vozim!« 

ŠOPEK JEDRC – Katarina Urh 
 

* Kako se živi? Ne včeraj in ne jutri, ampak zdaj, danes … 

* Vem, da se lahko dogajajo čudeži le v naših srcih … 

* Ko nekaj končaš, moraš imeti nov cilj. Zemlja se vrti …  

* Vsaka ovira ti da novo priložnost, da jo premagaš … 

* Gora spominov … Od tega živi starost. 

* Včeraj in danes se pretakata v jutri. Neustavljivo …   

* V vsakem od nas je sončna in senčna stran. Kot v naravi … 

* Kako teče dan, srečno ali nesrečno? Oboje mine.    

* Ker se svet vrti, še pokvarjena ura včasih prav kaže.   

* Mati in otrok … Največja mojstrovina sredi kozmosa. 

* Postal si oče … Višje ali dlje ne boš nikoli segel.   

* Kot iskrice so, najsvetlejša luč srca, naši otroci … 

* Kadar prespimo zarjo sončnega vzhoda, v nas ni svetlobe …  

…………………………………………………………………………………………………………........
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