
 

 

 
 

   september 2020, leto III (33) 
 
Dober dan  

želim vsem, ki vam je bilo podarjeno, da ste vzeli v roke Besedo, 
triintrideseto po vrsti. Vesel sem vsakega, da tako stopimo skupaj, se 
vidimo in slišimo. Kaj menite, zakaj sem poudaril, da stopimo skupaj, se 
vidimo in slišimo. Najbrž veste, da imam na radiu Ognjišče vsako tretjo 
soboto v mesecu ob 21. uri katehezo za bolnike. Na to vas vedno spomnim 
v rubriki Priporočam.  

V julijski témi sem z vami razmišljal o slepih in slabovidnih in o tem, 
kako videti, občudovati, se čuditi, čeprav v pustem vsakdanu, ki ga je poln 
tudi jesenski čas. Prisotna je še bojazen pred koronavirusom in drugimi 
boleznimi, ki v tem letnem času tako rade pridejo. Sploh veliko 
nevšečnosti, čeravno ne obiskujete pouka in ne hodite v službo.  

V avgustovski katehezi pa sem vas povabil na pot, na romanje, ki ni 
le v znana svetišča, turistične kraje, v gore in obisk svojih dragih …  Vem, 
da vas je veliko, ki ste prisiljeni ostati doma, v domu za ostarele, mnogi na 
invalidskih vozičkih ali na postelji, čeprav nas k temu sili tudi čas okužb 
vseh vrst. Všeč mi je misel Igorja Gruberja: »Včasih moraš na dolgo pot in 
prehoditi veliko kilometrov, da prideš do spoznanja: 'Moj največji zaklad 
spi vsako noč le pol metra od mene.'«   

Medtem ko boste prebirali te besede, pa boste lahko v soboto, 19. 
septembra, ob 21. uri prisluhnili septembrski katehezi. Prisluhnili boste – 
in beseda bo o poslušanju. Pa ne takoj pomisliti, da slabo slišite, da vas 
nihče ne posluša … Tudi o tem, kako znamo prisluhniti recimo čudoviti 
naravi, ki sem jo pred dnevi občudoval malo iz moje hišice na Dobrovi, pa 
tja do Kredarice pod Triglavom.  

Povabim vas, da tudi vi kdaj prisluhnete lepim spominom, nepozabni 
melodiji, ali pa se z molitvijo »sprehodite« in v mislih obiščete vaše drage. 
Tako storim sedaj tudi sam, vas blagoslovim in vse pozdravljam. 

                                                   
  Vaš Miro Šlibar 



 

 

LITURGI ČNI KOLEDAR  

SEPTEMBER 2020 
  5. september: sv. Mati Terezija 
  8. september: Marijino rojstvo – mala Gospojnica 
12. september: Marijino ime 
14. september: povišanje Svetega Križa 
15. september: žalostna Mati Božja 
19. september: obletnica posvetitve celovške stolnice 
23. september: sv. Pij iz Pietrelcine, redovnik, spovednik 
24. september: sv. Rupert, salzburški škof – drugi zavetnik krške škofije 
26. september: bl. Anton Martin Slomšek 
29. september: sveti nadangeli: Mihael, Gabrijel, Rafael 
 

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 september 2020, splošni molitveni namen:  
VAROVANJE OCEANOV 
Molimo, da bi se politiki, znanstveniki in ekonomisti skupaj trudili,  
da obvarujejo morja in oceane. 

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 septembru iz mariborske 
stolnice 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 19. septembra ob 21. uri.  
* Svete maše na slovenski katoliški televiziji TV Exodus 
("https://www.exodus.si"): ob delavnik ob 6h, 12h, 18h in 24h;         
ob nedeljah pa ob 8.30h, 12h, 13h, 18h, 19h. 



 

 

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. 

Sveti Tilen (Egidij, Ilj), puščavnik in opat, (7. stoletje, goduje                  
1. septembra)  

Zemeljsko življenje svetega Tilna naj bi se začelo okoli leta 640 v 
Atenah v Grčiji. Bil naj bi bogatega in plemenitega rodu. Po zgodnji smrti 
svojih pobožnih staršev Teodora in Pelagije je svoje premoženje razdal med 
uboge in sklenil tudi sam živeti v uboštvu in samoti. Vkrcal se je na ladjo, ki 
naj bi ga popeljala v Egipt, pa jih je na poti zajel vihar (ki ga je Tilen 
čudežno pomiril), tako, da so pristali na obali južne Francije. Tilen se je 
najprej umaknil v gozdnato samoto v bližini Arlesa, na levem bregu reke 
Ron, kasneje pa se je pomikal vedno višje in globlje v gozd vse do izvira iste 
reke, kjer se je nato ustalil. Kljub želji po samoti in puščavništvu ga je vedno 
večje število posnemovalcev prisililo, da je okoli leta 680 pozidal samostan, 
sam pa je kot opat prevzel vodstvo. Ob smrti, 1. septembra 720, so ga 
pokopali v samostanski cerkvi. Saint-Gilles, mesto, ki je zraslo ob samostanu 
in cerkvi,  je bilo ves srednji vek, pa tudi kasneje znamenita romarska pot. 
Njegovo življenje je bogato opisano tudi v različnih poučnih legendah. Ena 
izmed teh govori o tem, kako mu je, ko se je umaknil v samoto, Bog ob času 
hude zime pošiljal košuto, da ga je preživljala s svojim mlekom.   

Je zavetnik mesta Celovec (mestna cerkev sv. Egida) in Gradec (Graz) 
na Štajerskem ter številnih stanov: lovcev, pastirjev, konjskih trgovcev, 
brodolomcev, lokostrelcev, beračev, doječih mater, proti duševnim 
boleznim, proti nerodovitnosti pri ljudeh in živalih, proti suši. Priporočajo se 
mu za dobro spoved, v zapuščenosti, za dobro letino in živino, za lepo 
vreme, proti ognju, streli in kugi, proti boleznim raka. 

 Upodobljen je kot opat puščavnik v votlini, največkrat s košuto 
ob sebi. Pogosto ima v prsih puščico, včasih je s puščico zadeta tudi košuta. 
Po njem imamo številna krajevna imena (npr. Št. Ilj ob Dravi). V krški 
škofiji je svetemu Egidiju mu je posvečenih pet župnijskih cerkva. 



 

 

TOLAŽBA IZ BOŽJE BESEDE 

Apostol Peter v svojem prvem pismu piše: »Vso svojo skrb preložite 
nanj, saj on skrbi za vas« (1 Pt 5,7). Ta stavek ohranim v svojem srcu 
in si ga čez dan ponavljam: »Vso svojo skrb preložite nanj, saj on skrbi 
za vas.« 

ZGODBE S SEMENI UPANJA,  Božo Rustja 
 

Branje Svetega pisma. Neki pobožen mož je prišel k župniku in mu 
povedal: »Gospod župnik, pravkar sem že petič prebral celo Sveto 
pismo.« Župnik se je zazrl vanj in mu odgovoril: »Ni pomembno, 
kolikokrat si šel ti skozi Sveto pismo, ampak to, kolikokrat je šlo Sveto 
pismo skozi tebe!« 

Koristen prod. Neki človek se je sprehajal ob reki. Naenkrat je zaslišal 
glas, ki mu je dejal: »Poberi nekaj kamenčkov s proda in jih položi v 
žep in jutri boš vesel in žalostne obenem.« Mož je ubogal. Stopil je na 
prod in pobral nekaj lepih kamenčkov in jih dal v žep. Naslednji dan je 
segel v žep in tam našel diamante, rubine in druge drage kamne. Bil je 
vesel in žalosten obenem. Vesel, da je pobral kamenčke, žalosten pa, da 
jih ni pobral še več. Podobno je z Božjo besedo.  

Bolečine minejo, lepota ostane. Leta 1954 je v starosti 86 let umrl 
veliki francoski slikar Henry Mattisse. Zadnja leta svojega življenja je 
umetnik opešal in roke ga niso več ubogale. Bolele so ga, če je samo 
prijel za čopič. Toda nadaljeval je s slikanjem. Med prste je dal blago, 
da bi trdneje držal čopič in mu ne bi padel iz rok. Nekoč ga je nekdo 
vprašal, zakaj se tako muči. Zakaj nadaljuje s slikanjem, ko pa ima tako 
velike bolečine. Slikar je odgovoril: »Bolečine minejo, lepota ostane.« 
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