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Poletni pozdrav vsem!  

  Upam, da ste lepo obhajali prejšnji mesec julij in ste bili deležni 

večje pozornosti ob prvem svetovnem dnevu starih staršev in starejših. 

Ne pozabimo, kaj je bilo osrednjega sporočila tega dneva: »Jaz sem s 

teboj vse dni« (prim. Mt 28,20). 

V avgustu so naše misli ponovno pri Mariji, naši vzornici za še 

več, višje, boljše … Spomnim na besede, ki jih boste lahko slišali v 

katehezi za bolnike v soboto, 21. avgusta ob 21. uri, ki jih je o Mariji 

izrekel mariborski nadškof Cvikl: »Marija je varna 'markacija' za naša 

nebesa, 'jutranja zarja na poti našega zemeljskega romanja'.«  

Ob njej, ob sv. Jožefu in pomembnejših svetnikih tega meseca, 

kot so sv. Janez Vianney, sv. Edith Stein, sv. Maksimiljan Kolbe, sv. 

Monika in sv. Avguštin, želim varno vzpenjanje »v nadstropje« proti 

večnosti. Zato se Mariji radi izročajmo, pa ne le na praznik. 

Še več, višje, boljše … slišimo tudi naše mlajše, pa športnike, ki 

so nam v spodbudo v našem »tekmovanju« in »premagovanju ovir« 

vseh vrst. Ne bom našteval posameznih oseb v kolesarjenju, na 

olimpijskih igrah, tudi tistih, kjer tekmujejo invalidi. Vsi nas nehote 

vabijo k pogumnemu vzpenjanju, tudi h končnemu cilju, ki so naša 

nebesa. Med molitvene namene tega meseca vključimo še prošnjo za 

blagoslov vodenja, ki ga ima sosednja Slovenija v Evropi v tej drugi 

polovici leta.  

Rad obiščem v domu starejših zdravnico, ki mi je v tistih letih 

pomagala, da sem preživel. Leta, ki jih preživlja, so pripomogla, da se 

vsega ne spominja ali tudi kaj »narobe« pove. Ob enem izmed obiskov 

mi je ob slovesu izrekla pomenljive besede: »Želim vam varno in 

srečno na vseh poteh življenja!« To želim tudi vam in vas 

pozdravljam! 
Miro Šlibar 
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  4. avgust: sv. Janez Marija Vianney 

  5. avgust: Marija Snežna 

  6. avgust: Jezusova spremenitev na gori; prvi petek 

  7. avgust: prva sobota 

14. avgust: sv. Maksimiljan Marija Kolbe 

15. avgust: MARIJINO VNEBOVZETJE, velika Gospojnica 

16. avgust: sv. Rok 

22. avgust: Devica Marija Kraljica 

 

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.  

Molitveni namen za mesec avgust 2021 – molitveni namen za 

evangelizacijo:  

CERKEV. Molimo za Cerkev, da bi od Svetega Duha prejela milost 

in moč za preobrazbo v luči evangelija. 

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 avgustu iz župnijske 

cerkve sv. Marka v Kopru 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 21. avgusta 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 

Misli iz knjige Besede upanja patra Pija (Družina, 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: Presveta Marija (str. 203). 

»In porodila je otroka, dečka, ki mu je bilo namenjeno, da bo pasel vse 

narode z železno palico.« Toda kaj ima presveta Marija z menoj? 

Spodbuda p. Pija: »Kadar pomislim na nepreštevne milosti, ki sem jih 

prejel od naše ljube Matere, se sramujem, saj nikoli nisem dovolj cenil 

njenega srca in roke, ki sta me z veliko ljubeznijo zasipala s temi 

dobrotami. Najbolj me muči, da sem naši Materi nežno skrb vračal z 

žalitvami. Kolikokrat sem ji zaupal boleče bojazni, ki so mi 

vznemirjale srce. In velikokrat me je potolažila. Kakšna je bila moja 

hvaležnost? Zdi se mi, da v največjem trpljenju nimam več matere na 

tem svetu, temveč nadvse sočutno mater v nebesih. Toda velikokrat, 

ko je bilo moje srce mirno, sem na vse to skoraj popolnoma pozabil. 

Pozabil sem celo na svojo dolžnost hvaležnosti do blažene nebeške 

Matere. Veliko dolgujem naši Materi Mariji, ker odganja 

sovražnikove skušnjave. Se boste tudi vi zahvalili tej dobri Materi? 

Gospod, hvala ti za presveto Marijo. Prosim, posreduj ji mojo 

hvaležnost za pomoč, ki mi jo nenehno naklanja. Nauči me, da jo bom 

ljubil, kakor jo ljubiš ti. Amen. 

 

LETO SVETEGA JOŽEFA  

Papeževa vsakdanja molitev k sv. Jožefu in »določen izziv« 
Apostolsko pismo »Patris corde« se končuje z molitvijo k sv. Jožefu, 

v opombi št. 10 razkriva tudi navado v življenju papeža Frančiška: 

vsak dan namreč že »več kot štirideset let« zmoli molitev k 

Marijinemu ženinu, ki je »vzeta iz francoske knjige pobožnosti iz 19. 

stoletja Kongregacije redovnic Jezusa in Marije«. Gre za molitev, ki 

»izraža predanost in zaupanje« do sv. Jožefa, pa tudi »določen izziv«, 

pojasnjuje papež, ker se konča z besedami: »Da se ne bo govorilo, da 



 

sem te zaman klical, mi pokaži, da je tvoja dobrota velika kakor tvoja 

moč«. – Sv. Jožef, steber družin, posreduj za naše družine, da bodo 

cenile družinsko molitev! (Vir: Vatican News – slovenska redakcija)  

SMEH JE NAJBOLJŠI ZDRAVNIK  

Pripravil: Primož Prepeluh, pastoralni asistent v farah Podgorje, Kapla ob Dravi in Bilčovs 

 

Odprta usta. »Gospod zdravnik, moj mož ima med spanjem vedno 

odprta usta. Se lahko naredi kaj proti temu?« – »Žal ne. Vaš mož ima 

na obrazu premalo kože. Če zapre oči, mu je zmanjka na ustih.« 

Prebolelost. Marija pripoveduje sosedi Frančiški: »Moj sin je prebolel 

vse otroške bolezni: ošpice, rdečke, mumps, meningitis in enico pri 

matematiki.« 

Žeja. Gospa Janežič zaskrbljeno sprašuje svojo sosedo: »Pa bo tvoj 

mož zalival rože, medtem ko boš na okrevanju?« – »Gotovo, saj on 

najbolje ve, kaj je to žeja!« 

Otroci. Priselila se je nova soseda. Takoj, ko sreča svojo sosedo, ji 

reče: »Imam štiri otroke! – »Ah,« zavzdihne ta, »tudi sama bi rada 

imela štiri.« – »Ubožica,« jo hoče potolažiti nova. »Nimate 

nobenega?« – »Ne, ne, imam jih sedem!« 

Opitost. Zdraviliški gost drugemu zdraviliškemu gostu: »Ste tudi vi 

včeraj zvečer videli, kako se je sonce potopilo v morje, nebo otemnelo 

in so se oblaki kakor divji labodi podili po nebu?« – »Ne,« je priznal 

nagovorjeni, »tako opit pa nisem bil!« 

Kje je ati? Mamica zbira skupaj stvari po kopanju na plaži. Potem se 

nepotrpežljiva obrne k otrokom: »Čas je že da gremo. Zdaj pa povejte, 

kam ste zakopali atija.« 

Mleko. Gregor je s svojimi starši na počitnicah na kmetiji. Ko vidi 

kravo, ki stoji v vodi, vpraša brata: »Zakaj pa stoji v vodi?« Brat: 

»Hladi mleko, da se ne skisa!« 

Jagode. Mihec na počitnicah vidi, kako kmet na prikolico nalaga 

gnoj. »Kam bo dal ta gnoj?« vpraša. – »Na jagode.« »Ojej,« zaskrbi 

Mihca, »pri nas doma damo gor smetano!«  
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