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Pozdravljeni! 
 

Pa ste se le malo ogreli v toplem avgustovskem mesecu, prebrali 
kakšno knjigo, morda tudi kam poromali. Prepričan sem, da vas imajo 
mnogi radi in ste jim za vse hvaležni.  

V tem pismu omenim nekaj svetniških spremljevalcev, nato pa … 
saj boste kmalu odkrili, za kaj gre.  
 V septembru goduje nadangel Rafael, ki je mlademu Tobiju 
pokazal nenavadno zdravilo za očetovo slepoto. Godujeta zdravnika sv. 
Kozma in Damijan, ki sta s svojo veščino rešila mnogo življenj, svoje 
pa dala za Kristusa. V septembru goduje tudi p. Pij, ki je dal v 
zakotnem San Giovanni Rotondu zgraditi veličastno bolnišnico, kjer se 
zdravijo ne le bolniki iz bližnjih krajev, ampak bolniki iz vsega sveta.  

Zdaj pa smo tam … Mnogi jemljemo zdravila, zato je prav, da jih 
kdaj tudi blagoslovimo. To lahko opravimo sami ali v družinskem 
krogu. Gornje besede in molitev, ki sledi v nadaljevanju, sem si 
sposodil iz Magnificata izpred dveh let. Zelo priporočam to knjižico, ki 
izhaja vsak mesec in prinaša bogat vir za naše duhovno življenje.  

»Molimo. Vsemogočni Bog, zahvaljujemo se ti, ker si nekaterim 
snovem dal posebno moč, da dobro vplivajo na naše zdravje in 
odganjajo bolezni. Prosimo te, blagoslovi ta zdravila. Okrepi njihov 
zdravilni učinek, da nam prinesejo zaželeno zdravje. Nas pa nauči 
hvaležnosti za mnogotera znamenja tvoje ljubezni.  

Zahvaljujemo se ti tudi za tiste, ki so ta zdravila našli ali iznašli. 
Tvoji sodelavci so, izkazuj jim svojo dobroto. Zahvaljujemo se ti tudi 
za vse, ki izdelujejo zdravila. Tudi njim nakloni potrebnih milosti. 
Prosimo te za ta zdravila, ki jih imamo pred seboj (lahko jih 
poimenuješ). Naj po tvoji volji učinkujejo nam v zdravje, zmanjšaj pa 
njihove stranske učinke. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.« 
 

Vaš Miro Šlibar 



 

DUHOVNE MISLI IZ ZAKLADNICE KATOLIŠKE 
AKCIJE 

V sosednji vasi stanuje prijateljica Cili. Cili zelo rada poje. V 
cerkvi začenja pesmi s svojim  svežim sopranskim glasom, ki je 
kot zvonček. Tak je tudi njen značaj. Nekoč je obležala v 
postelji njena prijateljica Matilda, ki sem jo poznala, ker je v 
adventu lepšala naše svitne s svojimi citrami. Matilda zaradi 
možganske kapi, ni mogla več govori. Ko je prišla domov iz 
bolnice jo je Cili obiskala. Ko je videla, da se z njo ne more 
pogovarjati, je Matildi začela peti, kot sta to delali v mladosti, 
slovensko Marijino pesem.  Vsa iz sebe je zaslišala, kako je  
Matilda začela peti... Govoriti ni mogla več, lahko pa je pela in 
ko je pela izgovarjala besede... Cili je Matildo do njene smrti 
obiskovala redno dvakrat na teden in z njo prepevala. 

Zdravniki pravijo, da se obe polovici možganov v različnosti 
dopolnjujeta. Vsekakor me ta zgodba zelo gane.  Navdušuje 
me, kako veliko in lepo vlogo je tudi v tem primeru imela 
pesem... Ne utrudimo se posredovati tega užitka naprej, 
posebno našim mladim in najmlajšim. 

Bernarda Inzko Fink 

LITURGI ČNI KOLEDAR 
 
SEPTEMBER 2019 
8. september: 23. nedelja med letom, Marijino rojstvo, mali 
šmaren 
12. september: Marijino ime 
14. september: Povišanje sv. Križa 
26. september: sv. Kozma in Damijan, bl. Anton Martin 
Slomšek 
27. september: sv. Vincencij Pavelski 
29. september: 26. nedelja med letom, nadangeli Mihael, 

Gabrijel, Rafael  



 

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 september 2019 
Splošni namen: VAROVANJE OCEANOV 
Da bi se politiki, znanstveniki in ekonomisti skupaj trudili, da 
obvarujejo morja in oceane. 
 
PRIPOROČAMO  
 

* Svete maše na radiu Ognjišče bodo v septembru iz 
mariborske stolnice 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 21. septembra ob 21. uri. 
 
PRAVILA O VREMENU IN LETINI IZ STOLETNE 
PRATIKE 
 

* Če se zgodaj selijo ptiči, bo huda zima ob božiči. 
* Sv. Tilen (1. september) oblačen, meglen, naznanja deževno 
jesen. 
* Če je na mali šmaren (8. septembra) lepo, rado ostane še dva 
meseca tako.  
* Kdor po mali maši kosi, ta za pečjo suši.  
* Če sv. Matevž (21. september) je vedren, prijetna bo jesen.  
* Če o Mihaelu (29. september) sneg naletuje, dolga se zima 
obetuje. 
 
 



 

BOG IMA SMISEL ZA HUMOR  
Anton Martin Slomšek: Basni in zgodbe 
 
* Modrijan in popotnik . Modrijan na poti iz mesta premišljuje, 
kako se človek moti, če verjame vse, kar sliši. Sreča ga mlad 
popotnik in ga povpraša, koliko ur ima še do mesta. »Le hodi,« 
mu resno pravi modrijan. »Ne sprašujem po tem, kar sam lahko 
vem: naj hodim, če hočem v mesto priti. Ampak povejte mi, 
koliko ur je še do tja.« »Le hodi,« še resneje modrijan veli 
popotniku. »Če boš tako naglo hodil, boš v treh urah prišel tja.« 
»No, kako pa, da mi zdaj veste povedati, česar mi prej niste 
znali?« povpraša popotnik modrijana. Modri mu odgovori: 
»Kako bi vedel dolžino hoje, dokler ne vem, kako hiter je 
korak?« 
 
* Kozel in zvonec. »Če bi zvonec na vratu nosil, bi pač veselo 
zvonil in si kratek čas delal,« je dejal kozel in ni mogel dočakati 
zvonca na vrat, ves žalosten in nejevoljen. 
Ovčarju na misel pride, kozlu, ki je visoko glavo nosil, kravji 
zvonec na vrat privezati. Kozel zvoni in klopoče, da ga ušesa 
bolijo, povsod mora prvi hoditi in čredo po nevarnih stezah 
voditi. Pogosto bi rad v tihi senci počival, ampak takoj, ko se 
uleže in zvonec utihne, ga ovčar hitro nažene, da čredi zvoni. 
Rad bi se zvonca znebil in bil zadnji v drobnici, pa ni več 
mogoče. 
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