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Dober dan! 
 

Čisto zares. Kako hitro teče čas, leto se je prevesilo v drugo polovico. 
Smo tudi v drugi »desetki« izdajanja te publikacije, ki jo prejemate vsak 
mesec. Če imate možnost, da pride do vas, bodite tako dobri, da jo še 
komu posredujete.  

Gotovo imate lepe spomine na pretekli mesec julij. Če ne drugače, ste 
se malo ogreli. Morda ste spremljali maše na radiu Ognjišče ob sedmih 
zvečer, ali pa ste bili celo na kakšni novi maši. Ker ni veliko 
novomašnikov, še bolj kličejo, da jih z molitvijo podpiramo, da bodo lažje 
»zaorali« Gospodov vinograd. In seveda molite in s trpljenjem spremljate 
tiste, ki so na poti k oltarju ali drugim duhovnim poklicem. Ne pozabite pa 
tudi na molitev za družine, da bi iz njih poklical fante in dekleta.  

V nadaljevanju boste prebrali pomembne svetnike v avgustu. 
Spomnim na tri Marijine praznike: Marija Snežna, 5. avgusta, Marijino 
vnebovzetje, 15. avgusta, in teden za tem, 22. avgusta, Marija Kraljica.  

Ob tem se spomnim tudi na tri poglede na Brezjansko Marijo, ki ji ob 
jutranji molitvi rožnega venca preko radia Ognjišče prižgem svečko. Na to 
sem pozoren. Prvo, Brezjanska Marija me gleda, tudi tebe, če sva pred 
njeno podobo, z vsakega mesta, kamor se postavim – ne bom nikoli mislil, 
da me je zapustila. Drugo, Marija ima na glavi krono – če je Kraljica in to 
je, vem, da bo posredovala zame v vseh situacijah. Tretje, Marija ima v 
naročju Jezusa – saj jo poznamo, kar povejmo ji, kaj potrebujemo, bo 
povedala Jezusu …  

Sam pa bom, kot vedno, v nahrbtniku s šopkom rož nesel tudi vas k 
Mariji Snežni na Kredarico za njen največji praznik Vnebovzetja.  

 
Vaš Miro Šlibar 

 
 



 

 
DUHOVNE MISLI IZ ZAKLADNICE KATOLIŠKE AKCIJE 
 
Marija, če gledam tvoj mili obraz, 
razkrije se duši morje lepote, 
nadangelsko lep je tvoj rajski izraz, 
odsev je nebeške krasote. 
  
Marija, kako si ti lepa! 
  
Nedolžnost je tvoja krona kraljeva, 
najgloblja ponižnost je tvoj diadem. 
Vsa lepa, če zlato te sonce obseva, 
lepa, če v noči v obličje ti zrem. 
  
Marija, kako si ti lepa! 
  
Marija, ko v kipu stojiš pred menoj, 
z lepoto si vso me prevzela, 
o kaj, ko pokleknem tja gor pred teboj, 
kako bo vsa duša zapela: 
  
Marija, kako si ti lepa! 
 
 
Elizabeta Kremžar 
 
 
LITURGI ČNI KOLEDAR 
 
AVGUST 2019 
5. avgust: Marija Snežna 
6. avgust: Jezusova spremenitev na gori 
14. avgust: Sv. Maksimiljan Kolbe 
15. avgust: Marijino vnebovzetje 
22. avgust: Devica Marija Kraljica 



 

 
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 avgust 2019 
Za evangelizacijo: DRUŽINE, ŠOLE ČLOVEKOVEGA 
RAZVOJA 
Da bi družine po svojem življenju iz molitve in ljubezni postajale 
čedalje bolj očitne »šole resničnega človekovega razvoja«. 
 
PRIPOROČAMO  
 
* Svete maše na radiu Ognjišče bodo v avgustu iz župnijske cerkve sv. 
Marka v Kopru 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. 
 
PRAVILA O VREMENU IN LETINI IZ STOLETNE PRATIKE 
 

* Vreme, ki ga Lovrenc (10. avgust) naredi, celo jesen drži. 
* Če na veliki šmaren (15. avgust) sonce sije, vino samo v sode lije. 
* Če Jerneja (24. avgust) veter zjasni, lepo vreme še dolgo trpi.  
* Kakor je zadnji dan avgust, taka jesen bo – lepa in pusta.  
* Kar avgust ne skuha, tega september ne speče. 
 

 
 
 
 

 
 



 

BOG IMA SMISEL ZA HUMOR  (Založba Emanuel, 2011) 
 

* Nespečnost. K Janezu XXIII. je prišel novopečeni škof in mu potožil, 
da od nastopa nove službe ponoči pogosto ne spi. »Oh, tudi meni se je 
to dogajalo na začetku papeževanja. Potem pa se mi je neke noči 
prikazal angel varuh in mi dejal: 'Ne jemlji se tako resno.' In od takrat 
naprej vselej dobro spim.« 
 

* Nevednost. Česa celo Bog ne ve? Koliko je na svetu ženskih redov, o 
čem razmišlja jezuit, kaj bo povedal kapucin, ko začenja pridigo, kaj je 
povedal dominikanec, ko je pridigo zaključil. 
 

* Nogomet in vera. Igralec nogometa leži hudo bolan v postelji. 
Poklicati da duhovnika in ga vpraša: »Morda veste, ali imajo v nebesih 
nogometno ekipo?« Duhovnik mu odgovori: »Ne vem, se bom pa 
pozanimal. Jutri se vrnem z odgovorom.« In res je duhovnik naslednji 
dan spet na vratih. »Dobro in slabo novico imam za vas,« reče. »Dobra 
je ta, da v nebesih imajo nogometno ekipo. Slaba pa je, da boste v njej 
igrali že jutri.« 
 

* OBVLADOVANJE JEZE. Nekemu škofu se na sprejemu pri 
mestnem poslovnežu zgodi sila neprijetna stvar: natakarica mu polije po 
obleki celo skodelico paradižnikove omake. Le s težavo obvlada jezo in 
reče: »Sam sem cerkveni dostojanstvenik. Morda pa bi bil kdo od 
navzočih gospodov tako prijazen, da bi namesto mene izrazil, kaj čutim 
v tem trenutku?!« 
 

* OZVOČENJE. Župnik je dal napraviti novo ozvočenje v cerkvi. V 
nedeljo zjutraj delo še ni bilo v celoti dokončano, zato je moral na 
začetku maše ljudi na to opozoriti. Župnik: »Nekaj je še narobe z 
mikrofonom.« Verniki odgovorijo: »In s tvojim duhom.« 
 

* OČENAŠ. Veroučiteljica vpraša otroke: »Zakaj v očenašu molimo: 
'Daj nam danes naš vsakdanji kruh'?« Janezek odvrne: »Da bi lahko 
vsak dan jedli svežega!« 
………………………………………………………………………….. 
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