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Salve, pozdravljeni!  

Tako se začenja priljubljena molitev Pozdravljena, Kraljica ali v 
originalu Salve Regina, ki je najpogostejša molite in pesem na romanju v 
Lurd in drugam. V omenjenem pozdravu naj bo tudi moj »objem« in 
»roka« vsakemu od vas, seveda na nam dovoljen način. Naj izraža iskreno 
zahvalo za vaše dobre misli in molitve ob sedemdesetletnici življenja in 
godovnem prazniku. Iskrene čestitke in dobre želje tudi vam ob vaših 
praznovanjih! 

Zaradi znanih razmer letos nismo romali v Lurd. Morda pa vam je 
uspelo iti na krajša romanja. Za vas starejše in bolne, je bilo tako romanje 
morda le od vaših spalnic do dnevnih sob s televizorjem, na dvorišče, v 
bližnjo cerkev, do sosedov ...  

Ob tem razmišljanju se rad spominjam papeževih besed na romanju v 
Romunijo, ko je ob prazničnih evangeljskih odlomkih zbrane povabil, da 
»hodimo, se srečamo in se veselimo«. Ob posamezni besedi bi lahko rekli: 
Hoditi pomeni napredovati v sprejemanju starosti, bolezni, vseh 
neprijetnosti, pa tudi napredovati v svetosti, znanju, potrpežljivosti, 
izkazovanju pomoči … Srečevanja naj bodo osrečujoča, pomirjajoča, 
duhovno bogata … Veselje pa je še kako pomembno ob vsakem druženju. 

Krepko smo že vstopili v drugo polovico leta. Upam, da vam ni 
prevroče. Ob največjem prazniku Marijinega vnebovzetja, velikem šmarnu 
(15. avgust), ko se izročamo in posvetimo Mariji, sta v tem mesecu, ki mu 
rečemo tudi »veliki srpan«, še dva njena praznika. Da boste na primeren 
način »romali« skozi mesec z Marijo, ju zapišem: Marija Snežna (5. 
avgust), Devica Marija Kraljica (22. avgust). 

Vsem, ki vam pride vsak mesec v roke ta listič, želim vsega 
potrebnega za dušo in telo, pozdravljam in blagoslavljam.  

 
Vaš Miro Šlibar 
 



 

 

LITURGI ČNI KOLEDAR  

AVGUST 2020 
6. avgust: Jezusova spremenitev na gori 
14. avgust: Sv. Maksimiljan Kolbe, duhovnik, mučenec 
15. avgust: Marijino vnebovzetje, veliki šmaren 
22. avgust: Devica Marija Kraljica 
 

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 avgust 2020, splošni molitveni namen:  
MORSKI SVET 

Molimo za vse, ki delajo in se preživljajo z morjem, vključno z mor-
narji, ribiči in njihovimi družinami. 

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 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 na radiu Ognjišče Kateheza za 
bolnike. Tokrat bo 15. avgusta ob 21. uri.  
* Svete maše na slovenski katoliški televiziji TV Exodus 
("https://www.exodus.si"): delavnik: 6h, 12h, 18h, 24h; nedelja: 
8.30h, 12h, 13h, 18h, 19h. 
* Ponovno je izšel KRIŽEV POT MARJETKE SMREKAR s 
podobami lurškega križevega pota. Cena je 0,50 €. Križev pot lahko 
naročite pri Založbi Salve d.o.o., Rakovniška ul. 6, 1000 Ljubljana, 
059 339 400, info@salve.si. Lahko tudi pri meni. 



 

 

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. 
 
Sveta Marjeta Antiohijska, devica, mučenka  
(3. stoletje, goduje 20. julija) 

Življenje te izredno priljubljene svetnice je zavito v legende, kar 
pa vernikov ni motilo, da se ji ne bi priporočali v najrazličnejših 
potrebah, saj so jo izbrali za eno izmed štirinajstih priprošnjikov v sili. 
Čeprav je izhajala iz zavedne poganske družine, se je že zelo zgodaj 
seznanila s krščanstvom in tudi sama postala kristjana. Ko je oče za to 
izvedel, jo je spodil od doma; zatekla se je k dojilji, kjer je bila 
pastirica. Očetova jeza in koristoljubje pa je šlo tako daleč, da je hčer 
prijavil oblastem. Bil je to čas Dioklecijanovega preganjanja in 
Marjeta se je znašla pred prefektom Olibrijem. Ta se je vanjo tako 
zaljubil, da se je bil pripravljen z njo celo poročiti. Ker ni hotela 
sprejeti njegove naklonjenosti, jo je ukazal mučiti in zapreti v ječo. Tu 
je doživela boj s hudičem v podobi zmaja, naslednji dan pa je prišla iz 
ječe brez ran, nepoškodovana. Na vse mogoče načine so jo poskušali 
spraviti s sveta: z vodo, ognjem, kavlji, ki so ji trgali meso… pa jim ni 
uspelo, ker je bila vselej na čudežen način rešena. Končno so jo 
usmrtili z obglavljenjem. 
 Največkrat jo upodabljajo z zmajem, ki ga ima privezanega na 
verigi, njeni atributi pa so še: križ, palma, palica s križem, krona, 
knjiga in glavnik. Priporočajo se ji kmetje, device, dojilje, dekleta, 
porodnice; pri težkih porodih, proti nerodovitnosti, proti boleznim 
obraza in ranam ter za rodovitnost. 
 Pri nas ji je posvečenih več cerkva, po njej pa se imenuje tudi več 
krajev (npr. Šmarjeta v Rožu). V srednjem veku je bilo Marjetino za 
kmeta eden najpomembnejših dni v letu. Če je bilo vreme lepo, se je 
na ta dan začela žetev. 
 
 



 

 

TOLAŽBA IZ BOŽJE BESEDE 

»Vsi si v medsebojnih odnosih nadenite ponižnost, ker se Bog 
prevzetnim upira, ponižnim pa daje milost. Ponižajte se pod mogočno 
Božjo roko, da vas poviša ob svojem času. Vso svojo skrb preložite 
nanj, saj on skrbi za vas« (1 Pt 5,5b-7). 

SMEH JE POL ZDRAVJA 5 – Janez Gril 
 

Usmiljeni Samarijan. Pri nedeljski pridigi je župnik razlagal priliko o 
usmiljenem Samarijanu, ki je ranjenega človeka položil na svojega osla 
in ga odpeljal do ljudi in zanj poskrbel. Potem je vprašal otoke: »Otroci, 
smo lahko tudi mi takšni samarijani?« Ministrant Žan glasno pojasni: 
»Ne moremo biti, ker nimamo osla.« 

Jezus s kolesom. Mala Petra je bila na počitnicah na deželi in skupaj z 
babico sta šli v nedeljo k maši. Petra je bila nemirna, ozirala se je 
naokrog in babico stalno nekaj spraševala. Babica: »Petra, sedaj bodi 
tiho in pri miru. Na oltar prihaja Jezus.« Tedaj ministrant pozvoni za 
povzdigovanje. Petra: »Babi, a prihaja Jezus s kolesom?« 

Goreči grm. Med oratorijem so se otroci pogovarjali o zgodbah 
Svetega pisma. Animator prebere odlomek, kako je Bog Mojzesu 
govoril iz gorečega grm. Potem je vprašal otroke, kaj je Bog naročil 
Mojzesu. Tina dvigne roko: »Bog je naročil Mojzesu, naj pazi, da se ne 
opeče.« 

Pet pokalov. Za župnijski praznik je prišlo v cerkev veliko ljudi, 
nekateri tudi zato, ker je somaševanje duhovnikov vodil novomašnik, 
bodoči kaplan. Na oltarju je bilo pet svetih posod: dva keliha in trije 
ciboriji. K maši je prišel na prijateljevo povabilo tudi Jaka, ki sicer ni 
pogosto videl cerkve od znotraj. Prijatelj mu prišepne, da je mladi 
gospod pri oltarju novi kaplan. Jaka: »Vidim, da mora biti dober 
športnik, ker ima pred seboj že pet pokalov.« 
............................................................................................................................................................... 
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