
 

BESEDA STAREJŠIM, INVALIDOM, BOLNIM  

IN NE SAMO NJIM  

SEPTEMBER 2018 

 
Dragi vsi! 

 
Za največji Marijin praznik Vnebovzetja, ki smo ga 

obhajali sredi prejšnjega meseca, je veliko vernih ljudi, 
med njim tudi manj praktični kristjani, romalo v velika 
Marijina svetišča.  

Z vami se tudi v septembru veselim treh Marijinih 
praznikov: Marijinega rojstva, Žalostne Matere Božje 
in Marijinega imena. 

Vse vas blagoslavljam in pozdravljam!  
Miro Šlibar 

 
 
LITURGI ČNI KOLEDAR  
 
SEPTEMBER 
Po starem rimskem koledarju je bil september sedmi 
mesec v letu, marec pa prvi. Stari rimski koledar je 
namreč imel deset mesecev. Slovenski »kimavec« je 
poimenovan po sadju, ki je v tem času dozorelo in 
»kima« na vejah sadnega drevja.  
Mesec naznanja začetek šolskega leta, zaznamujejo pa 
ga tudi lepi prazniki velikih svetnikov, med njimi 
Marijino rojstvo, mali šmaren. 
(Vir: Jože Zadravec, Misli za vsak dan, 2017) 



 

5. september: Bl. Mati Terezija 
7. september: Prvi petek  
8. september: Rojstvo Device Marije 
12. september: Marijino ime 
14. september: Povišanje Svetega Križa 
15. september: Žalostna Mati Božja 
21. september: Sv. Matej 
29. september: Sv. Mihael, Gabrijel in Rafael 
 
MOLITVENI NAMENI SVETEGA O ČETA 2018 
 
Vabim vas, da se vsi, posebno starejši in bolni, 
pridružite prošnji papeža Frančiška in njegovi Svetovni 
Mreži Molitve. 
Molitveni namen za september 2018 
Splošni: MLADI IZ AFRIKE  
Da bi imeli mladi iz afriškega kontinenta dostop do 
izobrazbe in dela v lastnih deželah. 
 
OBHAJANJE PRVIH PETKOV – DVANAJST 
JEZUSOVIH OBLJUB  
 
Prvi petki so milostni dar Jezusovega Srca. Jezus je 
redovnici Marjeti Mariji Alacoque (+ 1690) v 
zasebnem razodetju naročil, naj kristjani za vsak prvi 
petek v mesecu opravijo dobro spoved, prejmejo sveto 
obhajilo, naj več molijo ter z dobrimi deli in 
premagovanjem zadoščujejo za žalitve, s katerimi ga 
žalosti toliko ljudi. Tako nam Jezus ponuja oprijemljive 



 

možnosti, da bi lažje in bolj zanesljivo prišli v nebesa. 
Podarja nam 12 obljub. Tokrat navajam deveto: Bogato 
bom blagoslovil kraje in skupnosti, kjer bodo imeli 
na častnem mestu podobo mojega presvetega Srca 
in ga bodo ljubili in častili ter se mu izročali v 
posebno varstvo. Na ta način bom zedinil sprte 
družine in pomagal družinam v kakršnikoli stiski, 
če se bodo z zaupanjem obračale name. 
 

SMEH JE NAJBOLJŠI ZDRAVNIK  
 
* Po premisleku. Župnik sreča znanca Janeza, ki ga že 
kar nekaj časa ni bilo v cerkev. Pozdravi ga in vpraša, 
zakaj ga ni k maši. Janez: »Veste, sin se učiti igrati 
trobento, hči pa harfo.« – »In kakšno zvezo ima to z 
nedeljsko mašo?« se čudi župnik. – Janez: »Odkar 
poslušam to glasbo, me je kar minilo, da bi šel v 
nebesa.« 
 
* Zastonj. Ministrant Jože gre mimo župnišča in vidi 
kaplana, ki je pred garažo pral svoj twingo. »Lahko ga 
zalivate, kolikor hočete, vendar ne bo zrasel.« 
 
* Kasneje. Stara znanca sta se po dolgem času srečala 
in si izmenjala novice. Eden potoži, da slabše sliši. 
»Zakaj ne greš k zdravniku?« se čudi drugi. Znanec: 
»Saj bom šel, vendar kasneje. Čakam, da bo žena malo 
napredovala pri učenju klavirja.« 



 

 
* Ni čudež. Jože, ki je bil delovni invalid, je veliko 
pomagal v župniji. Nekega dne pride v župnišče in 
vpije: »Gospod župnik, spet hodim.« »Se je zgodil 
čudež ali kaj?« je zanimalo župnika. Jože: »To ravno 
ne, ampak policaji so mi vzeli vozniško dovoljenje.« 
 
* Zadovoljstvo. Župnik Marko se je po dolgem 
obotavljanju le odločil za pregled pri okulistu. Dobil je 
prva očala. »Ste zadovoljni z njimi?« je zanimalo 
mežnarja po nedeljski maši. »Zelo,« odvrne župnik, 
»danes sem videl v cerkvi ljudi, ki jih prej sploh ni 
bilo.« 
 
* Več ognja. Na seji Župnijskega sveta so se 
pogovarjali o prenovi nedeljskega bogoslužja. Župnik: 
»Zdi se, da bom moral tudi jaz kaj spremeniti in v 
pridigo vložiti več ognja.« Predstavnik mladih: »Morda 
bi morali ravnati drugače in več pridig vreči v ogenj.« 
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