
 

 
 

september 2021, leto IV (45) 
 

 
Pozdravljeni! 

  Gotovo ste uspešno »pretekli« najtoplejše mesece. Tudi vi ste bili 

nagrajeni z »medaljami« vaših bližnjih, ker ste si kakor športniki v 

Tokiu prizadevali za »hitreje, višje in močneje«. Z vami želim in se bom 

trudil, da bi bile olimpijske vrednote prisotne v vsakdanjem življenju. 

Bodimo skupaj, bodimo povezani, enotni, čeprav drugačni. Skupaj smo 

večji … Po solidarnosti zmoremo vse hitreje, višje, močneje … To in še 

veliko spodbudnega je odmevalo ob otvoritvi, tekmovanjih in sklepu 

letošnjih olimpijskih iger na Japonskem, ki jih je spremljalo malo 

prisotnih. Kako veliko sporočilo tudi nam, ki smo na videz »brez 

gledalcev«, večkrat osamljeni, pa pred Bogom pomembni. 

 Če nadaljujem v smislu zapisanih besed, nas bodo skozi ta mesec, 

kimavec, spremljali »trenerji«, svetniki Janez Zlatousti (13. september), 

evangelist in apostol Matej (21.), Rupert (24.), zavetnika zdravnikov 

Kozma in Damijan (26.) Vincencij Pavelski (27.). Ne bomo pozabili na 

Marijino rojstvo – malo gospojnico (8. september), pa na povišanje 

Svetega Križa (14.), zlasti pa na nadangele Mihaela, Gabrijela in 

Rafaela (29.). Več o tem bo tudi v septembrski radijski katehezi. 

 Priporočam vam molitev k svetemu nadangelu Mihaelu. Skupaj 

moliva in mu priporočiva vse, ki »skupaj tekmujemo«: Sveti nadangel 

Mihael, brani nas v boju; bodi nam v pomoč zoper zlobnost hudega 
duha. Ukroti naj ga Bog, ponižno zato prosimo. In ti, vodnik nebeške 

vojske, satana in druge hudobne duhove, ki hodijo po svetu v pogubo 

duš, z Božjo pomočjo v pekel pahni. Amen. Pod varstvom nadangela 

Mihaela in ob priprošnji svetnikov, posebno teh v septembru, naj vas 

vse blagoslovi Vsemogočni Bog in spremlja Mati Marija.  

 

Miro Šlibar 



 

LITURGIČNI KOLEDAR 

SEPTEMBER 2021 

  3. september: prvi petek 
  8. september: Marijino rojstvo – mala gospojnica 

12. september: Marijino ime 

14. september: povišanje Svetega Križa 
15. september: žalostna Mati Božja 

24. september: sv. Rupert – drugi zavetnik škofije Krka 

27. september: sv. Vincencij Pavelski  
29. september: nadangeli Mihael, Gabrijel in Rafael 

30. september: sv. Hieronim 

 

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 september 2021 – splošni molitveni 

namen:  

ŽIVLJENSKI STIL ZA OHRANJANJE OKOLJA. Molimo za 

pogum, da bi vse naše izbire vodile v preprostost in okolju prijazen 

način življenja in da bi se veselili mladih, ki se tako odločno 

zavzemajo zanj. 

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 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 18. septembra 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. 

*  NOVO! TV Slovenija bo do nadaljnjega omogočila spremljanje 

maše v neposrednem prenosu vsako nedeljo ob 10. uri na TV 

Slovenija 1: 4.d.rtvslo.si/zivo/tvs1. Mašo lahko spremljate tudi prek 

spleta: www.rtvslo.si/tv/vzivo/tvs1 – ob isti uri. 
 

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: Stari, mladi, ljudje katerekoli 

starosti (str. 273). 

»Pravični poganja kakor palma … Še v starosti rodijo sadove, ostanejo 

polni soka in zelenja.« 

Ampak drugi pravijo, da ne morem »obroditi sadu«, češ da sem 

»premlad« ali »prestar«. 

Spodbuda p. Pija: »To svoje lepo oblikovano srce morate skrbno 

ohranjati in mu ne smete prizanesti z ničemer, kar bi utegnilo koristiti 

njegovi sreči. Čeprav to lahko delate in morate delati v vsakem obdobju, 

torej pri vsaki starosti.«  

»Izjemna milost je začeti služiti temu velikemu Bogu, ko smo v mladih 

letih dojemljivi za vse vtise. Oh, kako je ta dar prijeten, kadar človek 

podari cvetje s prvimi sadovi drevesa.« 

»In kaj vam lahko prepreči, da se ne bi povsem izročili dobremu Bogu 

ter se enkrat za vselej odločili ter dali brco svetu, hudiču in mesu, kakor 

so to za nas odločno storili botri, ko so nas pestovali pri krstu? Morda si 

Gospod ne zasluži več tega vašega žrtvovanja?« 

»Naj vaše srce in srca vseh duš, ki pripadajo Jezusu, vselej obdaja in 

prežema Božja ljubezen!« 

Gospod, ne dovoli, da bi verjeli ljudem, kadar mi govorijo, da sem 
»premlad« ali »prestar«, da bi me ti uporabil za svoje dobre namene. 

Amen. 

http://www.rtvslo.si/tv/vzivo/tvs1


 

LETO SVETEGA JOŽEFA  

Popolni odpustek za Leto svetega Jožefa 

Objavo apostolskega pisma »Patris corde« spremlja dekret Apostolske 

penitenciarije, ki razglaša posebno Leto svetega Jožefa, ki ga je 

napovedal papež, in s tem povezano podelitev »daru posebnih 

odpustkov«. Posebna pojasnila so dana za dneve, ki so tradicionalno 

posvečeni spominu Marijinega ženina, kot sta 19. marec in 1. maj, ter 

za bolne in ostarele »v sedanjih izrednih zdravstvenih razmerah«. 

Apostolsko pismo Patris corde papeža Frančiška je dodatna obogatitev 

učenja papežev o liku sv. Jožefa. Od sredine 19. stoletja do danes so 

papeži zapisali mnogo lepih in globokih misli o skrivnosti tega »moža 

v senci«. (Vir: Vatican News – slovenska redakcija)  
 

SMEH JE NAJBOLJŠI ZDRAVNIK  

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

 

V gostilni: »Vi ste vegetarijanec, pa jeste zajčjo pečenko?« – »Samo 

na ta način lahko pridem do zelja iz mojega vrta!« 

»A drži, da prodajaš avto?« – »Drži, samo probleme imam z njim. 

Če parkiram, se vedno od nekod pojavi policaj in vpraša, če sem že 

prijavil nesrečo!« 

Matija se pri mehaniku, kjer je njegov avto, pozanima: »V kakšnem 

stanju je avto?« – »Hja,« reče mehanik in se praska po glavi: »Če bi 

bil vaš avto konj, bi ga morali zdaj ustreliti!«  

»Čakajte malo,« reče stranka frizerju, »za tako kratko striženje ne 

morete računati 20 evrov!« – »Samo striženje res ni bilo tako 

zahtevno,« odvrne frizer, »iskanje las pa že!« 

Srečata se dva psa. Prvi vpraša: »Povej, kako ti je ime!« Drugi 

odgovori: »Nisem čisto siguren, ampak zdi se mi, da mi je ime Sedi!« 

Vzdihljaj petletnika pri kosilu: »Zakaj vedno dobimo sladico šele 

takrat, ko smo že siti?«  

»Sinko, kje je tvoje spričevalo?« vpraša Lukov oče. – »Maksu sem 

ga posodil, z njim hoče prestrašiti svojega očeta!« 

………………………………………………………………………… 
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