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Dober dan! 

Smo v poletnih mesecih. Upam, da vam ni prevroče in morete 

prenašati vse, kar nam nudi poletje. Na to nas bo v nadaljevanju spomnil 

pater Pij. Z njim se vprašajva, kaj je za nas »sidro« upanja, o katerem 

govori.  

Nisem pozabil na vas pri Mariji Pomagaj na Brezjah ob 53.                   

– slovenskem – narodnem romanju bolnikov, invalidov in starejših. Tudi 

ne na besede novomeškega škofa Glavana: »Trpljenje je Božji obisk in 

poljub.« 

Na praznik prvakov Cerkve sv. Petra in Pavla v mnogih državah 

posvetijo novomašnike. Poklicani so tudi prek molitve vseh vernih, tudi 

vseh vas, starejših, bolnih in invalidov, ki imate več časa za molitev. 

V Sloveniji, torej »čez mejo«, smo v teh dneh hvaležni za 30-letnico 

samostojne države. Ob tej priložnosti naj vas spomnim, da ob pomoči 

vaših domačih lahko prek interneta na Radiu Ognjišče slišite in vidite moj 

pozdrav Sloveniji z gora /prir. P. P./. 

Privoščim vam kar največ lepega v počitniških mesecih, morda tudi 

ob poslušanju katehez za bolnike vsako tretjo soboto v mesecu ob 21. uri      

(17. julija o starih starših in starejših, 21. avgusta o vzpenjanju »višje« ob 

Mariji in svetnikih). 

 Sklenili smo mesec maj s šmarnicami in občudovali Marijo, junij z 

vrtnicami in Srcem Jezusovim, v juliju pa s hvaležnostjo zremo na 

Jezusovo Rešnjo kri in molimo: Bog, naš Oče, z dragoceno krvjo svojega 

Sina si odrešil ves človeški rod. Ohrani v nas delo svojega usmiljenja, da 

bomo trajno obhajali skrivnosti odrešenja in prejemali njegove sadove. Po 

Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

Pridružujem se vaši molitvi, obljubljam povezanost z vami, vas 

blagoslavljam in pozdravljam.  

Vaš Miro Šlibar 



 

LITURGIČNI KOLEDAR 

JULIJ 2021 

  2. julij: prvi petek 

  3. julij: sv. Tomaž, prva sobota 

  5. julij: sv. Ciril in Metod 

16. julij: Karmelska Mati Božja  

22. julij: sv. Marija Magdalena 

23. julij: sv. Brigita 

25. julij: Krištofova nedelja 

26. julij: sv. Joahim in Ana 

 

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA 2021  

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.  

Splošni olitveni namen za mesec julij 2021: 

PRIJATELJSKI ODNOSI V DRUŽBI. Molimo, da bi v konfliktnih 

situacijah na družbenem, gospodarskem in političnem področju 

delovali kot pogumni in navdušeni graditelji dialoga in prijateljstva. 

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 17. 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 19h. 



 

BESEDE UPANJA PATRA PIJA 

V tej junijski Besedi nadaljujemo z mislimi iz knjige z naslovom 

Besede upanja patra Pija, ki je izšla pri Družini leta 2020. 

Opogumljajo nas njegove besede, zapisane na hrbtu omenjene knjige: 

»V vas deluje Gospod in ni vam treba storiti ničesar drugega kot to, da 

pustite vrata srca na stežaj odprta, da bo lahko deloval, kakor želi.«  

Tokrat opogumljajoče besede z naslovom: Upanje (str. 155). 

»Po Kristusu verujete v Bog, ki ga je obudil od mrtvih in mu dal 

slavo, tako da se vaša vera in upanje nanašata na Boga.« Toda 

negotovost moje prihodnosti včasih zamegli vse upe. Spodbuda p. 

Pija: »Duši, ki zaupa v Gospoda in vse upe polaga vanj, se ni treba 

ničesar bati. Sovražnik našega zveličanja se ves čas potika okoli nas, 

da bi nam iz srca ukradel sidro, ki nas vodi v zveličanje; s tem mislim 

zaupanje v Boga, našega Očeta. Trdno se oklenimo tega sidra in ga ne 

izpustimo niti za hip.« 

»Upajte v Boga in od njega pričakujte vse dobro. Ne razglabljajte o 

tem, kar vam nastavlja sovražnik … Nehajte premišljevati o tem in se 

obrnite k Bogu. Upognite koleno pred njim in v največji ponižnosti 

zmolite to kratko molitev: 'Usmili se me, ubogega slabotneža.'« 

»Obremenjuje me negotovost moje prihodnosti, vendar cenim živo 

upanje, da bom videl, kako se mi bodo uresničile sanje, kajti Gospod 

ne more zasejati misli in želja v človekovo dušo, če jih ne namerava 

izpolniti, da bi potešil hrepenenje, ki ga je sam prebudil.«  

Gospod, vse svoje upe polagam vate in zaupam, da boš vodil sleherni 

moj korak ter izpolnil sanje in želje, ki si mi jih zasejal v dušo. Amen. 

 

LETO SVETEGA JOŽEFA  

Jožefova sreča je v darovanju 

Jožefova sreča je v »darovanju samega sebe«. Njegov lik, tako 

ugotavlja papež Frančišek, je zato nadvse zgleden v svetu, ki 

»potrebuje očete in zavrača gospodarje«, odklanja tiste, ki »avtoriteto 

mešajo z avtoritarnostjo, služenje s servilnostjo, soočenje z 



 

zatiranjem, ljubezen s socialnim skrbstvom, oblast z uničenjem«. 

Pravi oče je tisti, ki se »odpove skušnjavi, da bi živel življenje otrok« 

in spoštuje njihovo svobodo, saj očetovstvo, ki je živeto v polnosti, 

naredi očeta samega »nepotrebnega« v trenutku, ko »otrok postane 

samostojen in stopa sam po poteh življenja«. Biti očetje »ni nikoli 

uveljavljanje posedovanja«, poudarja papež, ampak »znamenje, ki nas 

napoti na višje očetovstvo«, »na nebeškega Očeta«. – Sv. Jožef, kras 

domačega življenja, vlij prave modrosti očetom v skrbi za svoje 

otroke! (Vir: Vatican News – slovenska redakcija)  

SMEH JE NAJBOLJŠI ZDRAVNIK  

Pripravil: Primož Prepeluh, Pastoralassistent in den Pfarren Maria Elend, Kappel an der Drau und Ludmannsdorf – 

Pastoralni asistent v farah Podgorje, Kapla ob Dravi in Bilčovs 
 

IZGORELOST. Napis, ki svari pred izgorelostjo: Kdor vedno gara kot 

konj in je priden kot čebela, zvečer pa utrujen kot pes, se mu svetuje, da 

gre po možnosti k veterinarju, ker je mogoče osel. 

GOBE. Jože se je zastrupil z gobami in so ga odpeljali v bolnišnico. Ko je 

spet lahko normalno govoril, mu zdravnik reče: »Jejte samo tiste gobe, ki 

jih poznate!« Jože izgubljeno: »Saj v tem je težava – poznam samo 

mušnice!« 

PRENOČIŠČE. Miha pride med dopustniškim potovanjem pozno zvečer 

do nekega hotela in tam vpraša receptorja, če bi lahko prenočil. – »Žal mi 

je,« odgovori ta, »nobena soba ni prosta.« – »To ni nobena ovira,« reče 

Miha, »zadovoljen bom z malo daljšim hodnikom – sem namreč 

mesečnik!« 

MLADI VOZNIK, ki je prejšnji teden opravil vozniški izpit, stoji z 

avtom pred semaforjem in ne more dati v prestavo. Mine zelena, oranžna, 

rdeča, spet zelena, oranžna, rdeča. Potem pride policaj in ga skozi okno 

vpraša: »Ali vam nobena barva ni všeč?« 

SPRIČEVALO. »Sinko, kje je tvoje spričevalo?« vpraša Lukov oče. – 

»Maksu sem ga posodil, z njim hoče prestrašiti svojega očeta!« 

V DVIGALU. Sinko in oče se z dvigalom peljeta proti najvišjem 

nadstropju nebotičnika. Ker vožnja traja že kar nekaj časa, vpraša sinko 

očeta: »Ati, ali dobri Bog ve, da prihajava?« 
.............................................................................................................................. 
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