
 

 
BESEDA STAREJŠIM, INVALIDOM, BOLNIM  

IN NE SAMO NJIM  

OKTOBER 2018 

 
Dragi vsi! 
   

Dober dan želim vsem, ki ste vzeli v roke ta listič. Slišim, da ga 
dobite po dobroti vaših  duhovnikov in drugih župnijskih sodelavcev. 
Vesel sem, da ga prebirate tudi na avstrijskem Koroškem, saj sem 
prav od tam dobil spodbudo za pisanje teh vrstic.  
 Mesec maj nam je bil blizu po šmarnicah, oktober pa nas vabi k 
še bolj zavzeti molitvi rožnega venca. Vsak ve, kaj mu rožni venec 
pomeni. Nič zato, če kdaj med molitvijo tudi zaspimo. Tudi meni se to 
zgodi. 
 V Materini šoli, glasilu Bernardove družine za september, je bil 
zapis, kaj je rožni venec pomenil Marjetki Smrekar, invalidki, ki je že 
v Božjem objemu. Takole je pred leti zapisala: »Spomin mi seže daleč 
nazaj, ko sem vsa iščoča in hrepeneča po Jezusu dobila v dar prvi 
rožni venec. Takrat nisem vedela, kaj pomenijo skrivnosti: ki je 
Svetega Duha poslal; ki je tebe, Devica, v nebesih kronal … Danes, 
ko me Jezus Kristus objema vse bolj in bolj, ko mi s svojim križem in 
vstajenjem izpričuje svojo zvestobo, mi pomeni molitev rožnega 
venca znova in znova srečevanje z Očetom, Sinom in Svetim Duhom. 
Posebno skrivnostno toplo mi je v duši ob molitvi žalostnega dela 
rožnega venca: ki je za nas s trnjem kronan bil. Kronan je bil zato, da 
bi nas odrešil in nam podaril svojo nesebično, čisto ljubezen. Poseben 
blagoslov mi pomeni četrti del rožnega venca, ki ga je uvedel papež  
sv. Janez Pavel II. To so svetle skrivnosti. V njih nam je podarjena vsa 
skrivnostnost Jezusovega darovanja in njegovega življenja.«  
 Z besedami Marjetke vas vabim, »da rožni venec spet in spet tiho 
stiskamo v dlaneh in se pogovarjamo z Jezusom. Tudi tih pogovor z 
Njim in Marijo naj vas notranje greje in dviga iz vsakdanjega življenja 
v tolažeče Božje življenje.« Bog vas blagoslovi in spremljaj vas Mati 
Marija! 



 

 
 

LITURGI ČNI KOLEDAR  
 
OKTOBER 
Osmi mesec se je po starem rimskem koledarju (julijanskem, ki 
ga je uvedel Gaj Julij Cezar) imenoval »oktober«, ime je ostalo 
tudi v novem gregorijanskem koledarju (izdelati ga je dal 
papež Gregor XIII. leta 1582, zamenjal je julijanskega), čeprav 
je deseti mesec v letu. Beseda »oktober« je latinskega izvora: 
octo (osem) octavus (osmi), octavum (osmič), october mensis 
(spadajoč k osmemu mesecu). 
Slovensko poimenovanje je »vinotok«, torej »mesec«, ko »vino 
teče« v sode. 
                                         (Vir: Jože Zadravec, Misli za vsak dan, 2017) 

 
1. oktober: Sv. Terezija Deteta Jezusa, začetek rožnovenske 
pobožnosti 
7. oktober: Romanje živega rožnega venca k Št.Lenartu pri 
sedmih studencih 
4. oktober: Sv. Frančišek Asiški  
18. oktober: Sv. Luka, evangelist 
21. oktober: 29. nedelja med letom – misijonska nedelja 
31. oktober: Sklep rožnovenske pobožnosti 
 
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 oktober 2018 
Za evangelizacijo: POSLANSTVO POSVEČENIH  
Da bi posvečeni prebudili svojo misijonsko gorečnost in 
dosegli uboge, obrobne in brezpravne. 



 

 
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 deseto: Tistim, 
ki delajo za rešitev duš, bom dal, da bodo spreobrnili tudi 
najbolj trdovratne grešnike, če bodo prisrčno častili moje 
Srce in to češčenje širili med ljudmi. 
 
SMEH JE NAJBOLJŠI ZDRAVNIK – Janez Gril  
 
* Eno ali drugo. Novopečena medicinska sestra je prvi dan v 
bolnišnici v službi. Bolnemu župniku je zmerila temperaturo. 
Ko pogleda toplomer, reče: »Gospod župnik, nekaj je narobe. 
Ali je termometer pokvarjen, ali pa ste vi že mrtvi.« 
 
* Nemogoče. Župnik je v gostilni ostro prijel svojega farana: 
»Jože, v dobri uri si spil tri vrčke piva. Jaz v tem času ne bi 
mogel spiti niti toliko vode.« Jože: »Jaz tudi ne, gospod 
župnik.« 
 
* Izkušnje. Petra se je prijavila na razpis za vzgojiteljico v 
katoliškem vrtcu. »Imate kaj izkušenj?« je zanimalo glavno 
vzgojiteljico. Petra: »Seveda imam. Kot otrok sem bila v 
vrtcu.« 



 

 
* Revež. »Rojen sem v Ljubljani, v šolo pa sem hodil v 
Kranju,« se je novomašnik predstavil ljudem v cerkvi. Starejša 
gospa pa se je glasno začudila: »O, ubogi revež, kako dolgo pot 
ste morali dnevno prehoditi.« 
 
* Jezusovo trpljenje. Redovnice so v kapeli pred Križanim 
premišljevale o Jezusovem trpljenju. Prva moli: »Dragi Jezus, 
kako trpiš. Rada bi odstranila žebelj iz tvoje desne  roke.« 
Druga nadaljuje: »Ljubi Jezus, rada bi vzela žebelj iz tvoje leve 
roke.« Oglasi se še tretja: »Jezus, jaz pa bi izpulila žebelj iz 
tvojih nog.« Jezus se jim nasmehne: »Sestre, bi res rade, da 
padem s križa?« 
 
* Ribe. »Se sme loviti ribe?« »Seveda.«  »Torej ne bo 
prekrška, če ujamem ribo?« »Kakšen prekršek neki, čudež bo!« 
 
* Pri verouku. »Zakaj te ni bilo pri verouku?« »Ker mi je umrl 
dedek.«  »Pazi, da se to ne bo več ponovilo!« 
 
* Obleka. »Zakaj je nevesta oblečena v belo obleko?« 
»Nevesta je zelo vesela in srečna.« »Zakaj pa ima potem ženin 
črno obleko?« 
 
* Sedi. »Najin sin je star sedem mesecev, pa že sedi!« »Ježeš, 
Marija, kaj pa je naredil tako hudega?« 
.......................................................................................................... 
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